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Inngangsorð 

 

Eins og titill ritgerðarinnar gefur til kynna verður lögð áhersla á og grafast fyrir um hvort 

og hvernig þjóðernishyggja hafi haft áhrif á það hvernig konur á Íslandi hafi klæðst frá 

miðri nítjándu öld til okkar daga, en einnig skyggnst inn í það hvort tíska eða áhrif frá 

framandi löndum hafi verið áhrifavaldur. 

Ástæða þess að áhersla er lögð á ofangreint tímabil í sögunni, eða rúm hundruð og 

fimmtíu ár aftur í tímann, er sú að ótrúlega örar breytingar hafa einkennt íslenskt 

samfélag á tímabilinu. Breytingarnar felast fyrst og fremst í byltingarkenndum framförum 

á sviði iðnaðar, tækni og vísinda í hinum vestræna heimi sem sannarlega hafði áhrif 

hingað til lands. Hin erlendu áhrif settu mark sitt á allt samfélagið, bæði andlega og 

efnislega. 

Upphaf rómantíkurinnar og þjóðernishyggju eða afstöðunnar til alls sem taldist vera 

upprunalegt og þjóðlegt er gjarnan kennt við þýska prestinn og heimspekinginn Jóhann 

Gottfried Herder sem var uppi í Þýskalandi á 18. öld. Hann hélt fram að tungu hverrar 

þjóðar, sögu og menningararfleifð ætti að rækta og að þeir sem töluðu sama tungumál 

bæri að skilgreina sem eina og sömu þjóð1.  

Almennt er talið að á 19. öld hafi áhrif Herders borist til Íslands gegnum tímarit íslenskra 

menntamanna í Kaupmannahöfn2, og um miðbik aldarinnar hafi farið af stað 

þjóðerniskennd og raunar sjálfstæðisbarátta sem hiklaust leiddi þjóðina til sjálfstæðis  

síðar. 

 
                                                

1 Sigríður Matthíasdóttir. Hinn sanni Íslendingur, bls. 24. 
2 Fjölnir (á fyrri hluta 19. aldar) og síðar Ný félagstíðindi (eftir miðja 19. öld). 
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Oft er sagt að Fjölnismenn, með þjóðskáldið Jónas Hallgrímsson í broddi fylkingar, hafi 

brýnt þjóð sína til að horfa til upprunans og minnast horfinnar gullaldar Íslendinga. 

Í þeim tilgangi að örva þjóðernistilfinningu meðal almennings var nauðsynlegt að beina 

athygli að hefðinni sem snerist um sambandið milli nútíðar og fortíðar. Íslendingar þyrftu 

að horfa til sinnar eigin arfleifðar og upphefja hana í þeim tilgangi að geta talist sérstök 

þjóð meðal þjóðanna.  

Einn af þeim mönnum sem mótaðist verulega af þjóðernishyggju og rómantík á 19. öld er 

listamaðurinn Sigurður Guðmundsson, gjarnan kallaður málari. Hann var brautryðjandi á 

mörgum sviðum menningarlífs Íslendinga og má þar nefna að hann var forgöngumaður 

um stofnun minjasafns Íslands sem og framámaður um leiklist og búningagerð og 

leiktjaldamálari.   

Einnig teljast portrettmyndir hans vera merkilegt framtak fyrir margra hluta sakir og þá 

helst sem listræn viðfangsefni, en ekki síður sem afar mikilvægar upplýsingar um útlit og 

klæðnað Íslendinga á tímabilinu. Ljósmyndin var ekki orðin eins algeng og síðar varð 

þannig að heimildagildi portrettmyndanna er mikið.  

Segja má að frá miðri 19. öld hafi þjóðernishyggja verulega verið farin að setja mark sitt 

á klæðnað kvenna hér á landi og þykir augljóst að áhrif erlendis frá, meðal annars fyrir 

tilstilli Sigurðar Guðmundssonar, hafi borist hingað til lands með rómantísku stefnunni 

sem hafði ráðið ríkjum á meginlandi Evrópu.  

Hér verður athyglinni beint að framlagi hans til  

klæðnaðar íslenskra kvenna og skoðað hvort arfleifð hans geti talist merkileg allt til 

nútímans þegar haft er í huga að hann endurhannaði íslenska þjóðbúninginn og fylgihluti 

hans um miðja 19. öldina. 
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Áhugavert er einnig að athuga hvort þjóðernishyggja hafi verið rót eða einhvers konar 

bakgrunnur að klæðnaði og tískusveiflum íslenskra kvenna allt fram á okkar daga. 

Spurningin um hvað nákvæmlega megi telja þjóðlegt og íslenskt í þróunarsögu 

tískuklæðnaðar kvenna er ugglaust nokkuð flókin og oft á tíðum erfitt að finna endanleg 

svör. Smekkur og afstaða þess er dæmir, ræður svarinu og trúlega gætu svör við slíkri 

spurningu orðið eins mörg og þeir aðilar sem um málið fjalla.  

Karl Aspelund, sem kennir fatahönnun við Rhode Island-háskólann í Bandaríkjunum, 

segir í viðtali við Morgunblaðið í janúar 2009 að hann hyggist skrifa doktorsritgerð um 

fatahönnun og sjálfsmynd þjóða og hann telur þjóðlegan fatnað vera frekar óljóst 

fyrirbæri sem sé eitthvað milli þess að vera einkennandi fatnaður og fatnaður fyrir 

ákveðinn hóp á ákveðnu svæði. Þjóðernisstefnur hafi síðan valdið því að menn fóru að 

ákveða hvað skyldi vera þjóðlegt og :,,þá varð til eitthvað sem er afmarkað og innrammað 

sem þjóðbúningur".  Síðar í viðtalinu segir Karl:,,Litaval segir ekki endilega til um 

sjálfsmynd þjóða...held ég að litavalið sé miklu frekar afleiðing af því hvaða efni voru til 

á þeim tíma sem búningurinn var að formfestast og afleiðing af þeirri klæðatísku sem 

ríkti á sama tíma". 

Við gerð ritgerðarinnar hafa farið fram nokkur viðtöl við konur, sem ýmist teljast vera 

fagmenn og/eða þekkingarbrunnar hvað varðar fatnað kvenna í áranna rás, og síðast en 

ekki síst amma höfundar, María Dalberg sem er fædd árið 1921, sem hafði frá ýmsu 

áhugaverðu að segja.     

Þegar að er gáð eru ekki nema fimm kynslóðir kvenna sem spanna tiltekið tímabil. Ekki 

þarf fyrir nútímakonu, eins og höfundur er sem er fædd á síðasta fjórðungi 20. aldar 

annað, en að horfa um öxl, og telja lengra aftur en sem nemur móður, ömmu, lang-ömmu 

og langa lang-ömmu, en einmitt sú síðastnefnda fæddist upp úr miðri 19. öld.  Aðeins 

fimm kynslóðir, aðeins fimm konur í beinan kvenlegg. 
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Einkar áhugavert er fyrir mig sem fatahönnunarnema að horfa aftur í tíma og gera mér 

grein fyrir hvaða forsendur formæður mínar hafi haft að leiðarljósi þegar velja átti fatnað. 

Er hugsanlegt að mikið hafi verið um útprjónaðar lopapeysur í sauðalitunum þegar amma 

var ung, eða var þæfð ull alþekkt meðal samtímakvenna langa lang-ömmu minnar og 

Sigurðar málara síðari hluta 19. aldar?  

Má telja líklegt að bakgrunnur, aldur og menntun hafi haft áhrif á tískusveiflur og fatnað 

íslenskra kvenna á tímabilinu eða jafnvel menningarstraumar frá útlöndum?  

Spurningin sem liggur í loftinu er hvort konur á öllum tímum sögunnar hafi ekki alltaf 

vegna eðlis síns verið meðvitaðar um hvernig þær klæddust. Einhvern veginn rifjast þá 

upp í huganum að í einni af Íslendingasögum okkar, Njálu,  hafi gjarnan verið sagt frá 

klæðnaði sögupersónanna. Ber þar hæst myndrænar lýsingar höfundar3 á skrautklæðnaði 

Hallgerðar langbrókar og Gunnars á Hlíðarenda. 

Vitaskuld verður því ekki svarað hér hvort konur hafi frá öndverðu hugað að eigin 

klæðnaði og stuðst þá við tískusveiflur hvers tíma, heldur verður leitast við að svara því 

hvort þjóðernishyggja hafi verið leiðandi afl í klæðnaði kvenna á Íslandi undanfarin 

hundrað og fimmtíu ár. 

 

I 

Upphaf þess tímabils sem hér um ræðir einkennist af þeim menningaráhrifum sem 

Sigurður Guðmundsson málari lagði til íslensks samfélags eftir að hafa búið um árabil í 

höfuðborg Íslands sem var þá Kaupmannahöfn.  

 

                                                

3 Íslendinga sögur. Njáls saga.Bls.72. 
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Sigurður var Skagfirðingur og kominn af bændum eins og meginþorri þjóðarinnar var þá, 

en vegna óvenjulegra hæfileika í æsku var hann styrktur til náms í Danmörku til að nema 

myndlist.4 Hinir rómantísku straumar nítjándu aldar svifu yfir vötnum í 

heimsmenningarborginni Kaupmannahöfn og vildi Sigurður taka þátt í hinni nýju 

hreyfingu sem einkenndist af þjóðernishyggju og skila einhverju merkilegu til þjóðar 

sinnar þegar heim til Íslands væri komið árið 1852.5 

Eftir heimkomuna ákvað Sigurður að snúa sér að hverskonar uppbyggingarstarfi sem laut 

að listum og menningu því á Kaupmannahafnarárunum hafði hann dvalið tímum saman á 

Árnasafni og kynnt sér forn íslensk handrit og kynnt sér rækilega hina fornu arfleifð og 

hefðir.  

Hvað varðar aðkomu Sigurðar á klæðnað og tísku íslenskra kvenna má segja að 

vendipunktur hafi orðið þegar hann, aðeins tuttugu og og fjögurra ára birti í tímariti Jóns 

Sigurðssonar6 Nýjum félagsritum, ritgerð sem hann nefndi ,,Um kvenbúninga á Íslandi" 

Í inngangi ritgerðar Sigurðar má lesa að hann ætli sér að vinna í þágu íslenskrar 

menningar og beita kunnáttu sinni til að ,,fá fólkið til að sameina hið fagra og þjóðlega, 

og varðveita samhengið í íslenzkri menningu..."7  

Í ritgerðinni harmar hann að þjóðin sé að tapa íslenskum sérkennum og aðhyllist í staðinn 

útlent prjál, sem hvorki sé fagurt, þjóðlegt né hagkvæmt. Hann klykkir út í lokin með að 

segja að hann setji sér það markmið að fá íslenskar konur til að taka upp faldbúninginn í 

fegurri mynd en þá þekktist.  

                                                

4. Jón Auðuns. Sigurður Guðmundsson málari.Æviminning.Bls.9. 
5 Sama heimild. Bls. 10. 
6 Síðar forseta. 
7 ,,Ný félagsrit", Kaupmannahöfn 1857. 
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Með ritgerð sinni hóf Sigurður Guðmundsson baráttu fyrir endurreisn og hönnun á 

þjóðbúningi íslenskra kvenna sem hann hvikaði aldrei síðar frá og hafði að leiðarljósi, að 

þjóðin mætti ekki fleygja fornri og merkri hefð8  

Um þær mundir sem Sigurður kom heim til Íslands var heilmikil umræða um hvað konur 

gengu almennt í afkáralegum fatnaði og hvað hann hefði aflagast í tímans rás.  Að hans 

mati gengu konur í einhvers konar bræðingi af erlendum tískustraumum og íslenskri hefð 

og þótti honum skorta á hátíðlegan þjóðbúning kvenna sem mætti nota við brúðkaup og 

önnur hátíðleg tækifæri.   

Frjálshyggjan sem hafði kvenréttindi meðal annars á stefnuskrá sinni og var upprunnin í 

Bretlandi hafði sannarlega borist til Íslands, því meðvitaðar aðgerðir til að fræða konur 

um þjóðernislegt hlutverk sitt virðist fyrst hafa sést á sjöunda tug nítjándu aldar með 

tilraunum Sigurðar til að koma á nýjum íslenskum kvenbúningi.9  

Vel er þekkt að ungar konur af efri stigum þjóðfélagsins nutu myndlistarkennslu á síðari 

hluta 19. aldar.10 Sigurður efndi því til myndlistarkennslu fyrir ungar konur þar sem lögð 

var áhersla á að teikna upp myndir af íslenskri flóru og útfært sem mynstur fyrir 

þjóðlegan ísaum.11 Vegna húsbruna glötuðust mörg af þeim ísaumsmynstrum sem 

Sigurður hafði teiknað fyrir nýja þjóðbúninginn, en tilviljun ein réði því að einn nemenda 

hans hafði teiknað þau upp undir hans handleiðslu og varðveitt. 12  

Ísaumurinn varð síðan aðalsmerki íslenska kvenbúningsins sér í lagi skautbúningsins. 

                                                

8 Björn Th. Björnsson. Íslensk myndlist I, bls 79. 
9 Sigríður Matthíasdóttir. Hinn sanni Íslendingur, bls. 218. 
10 Hrafnhildur Scram. Huldukonur í í slenskri myndlist,bls.18. 
11 Björn Th. Björnsson. Íslensk myndlist I, bls. 80. 
12 Jón Auðuns. Sigurður Guðmundsson málari.Æviminning.Bls.18 
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Fatnaður kvenna á síðari hluta nítjándu aldar var oftast gerður úr íslensku vaðmáli sem 

var unnið úr ull og oft ofið á heimilum landsmanna, en sparifatnaður var gjarnan 

saumaður úr innfluttu litríku efni svo sem fínofinni ull eða jafnvel silki.  

Eitt megineinkenni höfuðbúnaðar kvenna allt frá sextándu öld á Íslandi var hve hár og 

rismikill hann var og það varð útgangspunktur Sigurðar varðandi höfuðfaldinn á 

skautbúningnum.13 

Gerð skautbúningsins var í anda þjóðernishyggju og ætlaður til notkunar við hátíðleg 

tækifæri. Pilsið og svuntan var gert að einni heild og skartað miklu silfri eða gulli með 

honum svo sem sprotabelti sem konur höfðu um mittið og ennisspangir á höfði. Helsta 

einkenni skautbúningsins var mikill og litríkur útsaumur sem átti að líkja eftir íslenskum 

sumargróðri og var hann á pilsfaldi og ermum. Gullsaumur á brjósti búningsins átti að 

tákna sólargeislana. Höfuðbúnaðurinn hái, skautið sjálft var ímynd íslenskra jökla var 

gert úr hvítu satíni og þar utanyfir var brugðið þunnu hvítu slöri sem gjarnan var skreytt 

blúnduknipplingum. 

Undir lok 19. aldar gerði Sigurður aðra og léttari útgáfu af skautbúningnum sem þótti 

frekar henta ungum konum. Höfuðbúnaðurinn var sá sami en svokallaður kyrtill sem var 

ein stök flík saumuð úr léttu litríku efni svo sem silki og saman tekin í mitti með 

sprotabelti. Þótti kyrtillinn vera upplagður búningur fyrir ungar tápmiklar konur  að 

klæðast á dansleiki, fermingar eða við brúðkaup.14  

Í tímaritinu Þjóðólfi árið 1870 segir að skautbúningurinn hafi breiðst mikið út og sé það 

mikils virði því:,,vegna fíknar kvenfólks í allt sem útlent sé..." hafi verið hætta á að konur  

                                                

13 Elsa E. Guðjónsdóttir (1969). Íslenskir þjóðbúningar kvenna. 
14 Sama heimild. 
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glötuðu þekkingu á fögrum hannyrðum svo sem baldýringu, blómstursaum og 

skatteríngu. 

Skautbúningurinn féll í góðan jarðveg alveg frá fyrstu tíð og hann breiddist hratt út meðal 

íslenskra kvenna eftir 186015  

 

II 

Á síðari hluta nítjándu aldar þegar skautbúningurinn var óðfluga að breiðast út á Íslandi 

fyrir tilstilli Sigurðar málara var almennt að konur á öllum aldri gengu í einhvers konar 

útfærslu af peysufötum og upphlut. Til að setja tímann í samengi er ágætt að hafa í huga 

að María Sveinsdóttir16 langa lang- amma þess er ritar, var á þessum tíma að vaxa úr 

grasi. Hún var skipasmiðsdóttir og því almennt dæmi um miðstéttar konu á síðari hluta 

19. aldar. 

Til er heimild um frásögn Maríu þar sem hún segir frá lífsháttum á æskuheimili sínu í 

kring um þjóðhátíðarárið 1874:,,...Allan fatnað varð að vinna í og vefa á heimilunum og 

einnig sníða hann og sauma. Mátti oft heyra sönginn í kömbum, rokkum og vefstólum á 

kvöldin í þá daga. Og skapfastar vinnugefnar húsmæður í Reykjavík héldu dætrum sínum 

án allrar linkindar eins snemma og hægt var að þessum verkum, bæði heimilisstörfum og 

ullarvinnu og vefnaði".17 

Af þessum skrifum að dæma virðist vera einsýnt að hin almenna kona hér á landi var í 

mikilli nánd við hvers konar gerð fatnaðar og fylgdist með vinnsluferlinu frá því að 

kindin er rúin og þar til gerð flíkurinnar er lokið. Nánast allur fatnaður var heimagerður.  

                                                

15 Jónas Jónason frá Hrafnagili. Íslenskir þjóðhættir,bls. 24. 
16 María Sveinsdóttir (1865-1938) 
17 Jón Thorarensen. Sjósókn. Endurminningar Erlends Björnssonar,Breiðabólsstöðum. 



 10 

 

 

 

Hversdags gengu konur í síðum vaðmálspilsum og treyjum en á sunnudögum og öðrum 

hátíðisdögum klæddu þær sig upp í peysuföt eða upphlut. Margar ástæður kunna að vera 

fyrir því að konur voru langflestar á íslenskum búning en trúlegast er að þjóðerniskennd 

landsmanna og markmið að berjast fyrir sjálfstæði þjóðarinnar hafi vegið þyngst. Einnig 

er greinilegt af skrifum formóður minnar að efni voru almennt af skornum skammti og 

vinnusemi dyggð.  

Vinnubrögð inni á heimilum höfðu ekki þróast mikið eða hratt í áranna rás og aðföng frá 

útlöndum ekki með þeim hætti sem þekkist í dag.  

Til er ljósmynd frá lokum nítjándu aldar af Maríu Sveinsdóttur þegar hún var þrjátíu ára 

gömul. Ljósmyndin er hefðbundin svart/hvít brjóstmynd og María er alvörugefin ung 

kona í peysufötum með hvítt slifsi. Hárið er syrtilega fléttað undir húfuna og skúfurinn 

leggst niður öxl hennar. Klæðnaður hennar einkennist af djúpri þjóðerniskennd enda ekki 

undarlegt þegar tekið er tillit til þeirra samfélagsumræðna og þjóðarstolts sem ríkti á 

tímabilinu. 

 

Mynd 1 
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Einmitt á sama ári og ljósmyndin er tekin fæddist henni dóttirin Stefanía18 og er trúlegt að 

hún hafi í barnæsku sinni, eins og flestar aðrar ungar telpur gengið í heimagerðum 

fatnaði. Bómullar léreft og flónel var þó almennt orðið hægt að kaupa kringum aldamótin 

1900 og konur bróderuðu undirkjóla og náttfatnað en ekki síst vöggusett, eða rúmföt, og 

þá var lögð áhersla á mynstur sem nefnist harðangur og klaustur.  

Endurvinnsla hverskonar efna var mikil á heimilum og helgaðist hún aðallega af skorti 

frekar en lífstíl nútímans. Nauðsynleg matvara eins og hveiti og önnur sekkjavara kom í 

níðsterkum bómullarsekkjum og voru þeir oft, að notkun lokinni, litaðir eða hvíttaðir með 

klór og nýttir til fatagerðar.19 

Stefanía ólst upp í sjálfsstæðisbaráttu aldamótakynslóðarinnar þar sem 

ungmennahreyfingin var stöðugt að styrkjast sem áhrifavaldur og hvati ungs fólks í 

landinu. Í klæðaburði voru skilin skörp milli innlendrar hefðar og þess fatnaðar sem til 

var í útlöndum eða sniðinn að erlendri tísku. Kvenfólk af borgaralegum stéttum klæddi 

sig mikið frekar að erlendum sið og var sá fatnaður nefndur í daglegu tali danskur 

búningur. Framfarir, í flestum skilningi orðsins var lykilorð aldamótaumræðunnar og ber 

þar hæst að þjóðin fékk heimastjórn 1904, vélvæðing fiskiskipa hófst, talsími kom til 

landsins og konur ásamt vinnuhjúum fengu kosningarétt 1915.20 

                                                

18 Stefanía Erlendsdóttir (1895-1982) 
19 Viðtal við Maríu Dalberg 2009 
20 Helgi Skúli Kjartansson. Ísland á 20.öld, bls.12 
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Mynd 2 

Vegna hinna miklu framfara og breytinga í íslensku samfélagi er viðbúið að huglægur 

,,gluggi" hafi opnast landsmönnum út í hinn ,,stóra heim" að því er virtist, allsnægta og 

þekkingar. Kynslóð Stefaníu fékk að njóta skólagöngu og hún gekk í Kvennaskólann í 

Reykjavík þar sem lögð var áhersla á kvenlegar dyggðir og bar þar hæst allskyns 

hannyrðir. Skólasysturnar í skólanum gengu allar í peysufötum á hátíðisdögum svo sem á 

útskriftardegi þeirra enda þær allar komnar, það árið með kosningarrétt.  

Vegna örra breytinga, samgangna og uppgangs í samfélaginu var óumflýjanlegt að erlend 

áhrif hefðu áhrif á ungar konur á tímabilinu og er greinilegt af ljósmyndum að dæma að  

Stefanía skartar íslenskum búningi til jafns við þann danska. Til er ljósmynd af henni þar 

sem hún  klæðist dönskum kjól og ber mikinn hatt á höfði að erlendum sið.  Sjálf saumaði 

hún kjólinn en hattinn glæsilega fékk hún sendan frá systur sinni sem var þá búsett í 

Skotlandi og þykir mér af ljósmyndinni að dæma hafa verið ærin ástæða að fara til 

ljósmyndara.21 

                                                

21 Ljósmynd frá 1918 fylgir ritgerð. 
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Mynd 3 

Hefðbundin framtíð með giftingu og barneignum beið Stefaníu en alla ævi sína bar hún 

íslenskan búning, bæði peysuföt og upphlut við hátíðleg tækifæri. Upphlutinn frekar að 

sumri til en peysufötin á vetrum og utanyfir hann bar hún svartan möttul bryddaðan 

svörtu loðskinni. Á yngri árum þegar Stefanía var með ung börn á heimilinu gekk hún 

ævinlega í bómullarkjólum, sem hún saumaði sjálf úr hveitipokum, og taldi hinn 

ákjósanlegasta klæðnað við morgunverkin svo sem þvotta og matargerð.22 

Aldamótakynslóð kvenna var almennt vel menntuð í hvers konar hannyrðum sem rekja 

má, að sögn ömmu minnar, til góðrar þekkingar handíða á æskuheimilum þeirra en ekki 

síst vegna áherslu sem lögð var á verklag í skólum tímabilsins. 

Þar sem þjóðernishyggja er viðfangsefni hér má minnast á að lang amma mín Stefanía rak 

um árabil saumastofu, Lífstykkjasalan, á Frakkastíg 7 og framleiddi lífstykki, slankbelti, 

tækifærisbelti, brjóstahöld, magabelti og korselett og var sérstök áhersla lögð á að ,,...vel 

færi undir íslenska búninginn". Efnið í undirfötin var keypt í stórum ströngum og aðeins 

þrjár tegundir; hvítt og bleikt perlon (sem er gerviefni líkt næloni) og hvítt bómullarsatín,  

                                                

22 Viðtal við Maríu Dalberg 2009. 



 14 

 

 

síðan voru flíkurnar sniðnar og saumaðar, oftast eftir máli en einnig var hægt að kaupa af 

lager sem saumakonurnar fjórar höfðu á takteinum. 23 

 

III 

Fyrri hluti 20. aldar einkenndist af miklum drifkrafti Íslendinga og eftirvæntingu til að 

endurheimta fullveldi sitt, en einnig af örum efnislegum framförum. Í víðara samhengi 

var gjarnan talað um fallega tímabilið eða ,,La Belle Époque" kringum aldamótin 1900 og 

þá skírskotað til blómaskeiðs borganna í hinum vestræna heimi.  Þjóðin lifði mestmegnis 

á fiskveiðum og um það leyti sem amma mín María24 fæddist hafði togaraflotinn í 

landinu þrefaldast á nokkrum árum þannig að töluverðs uppgangs naut í landinu.25 

Á þriðja áratug aldarinnar sem einkenndist af óróleika í efnahagsmálum en þó bjartsýni 

landsmanna26 var Austurbæjarskóli í byggingu en sem fullbyggður varð hann stærsta og 

fullkomnasta skólabygging á Norðurlöndum. María settist í níu ára bekk 

Austurbæjarskóla árið sem hann var vígður á Alþingishátíðarárinu 1930 og er sá atburður 

henni í fersku minni því hún mætti fyrsta daginn í blárósóttum heimasaumuðum kjól og 

prjónaðri ,,goltreyju" með sauðskinnsskó á fótum með litskrúðugum útprjónuðum 

skóleppum.  

Flestar stúlkurnar í skólanum voru í heimagerðum klæðnaði og á sauðskinnsskóm en 

fáeinar undantekningar þó börn sem nutu forréttinda í samfélaginu, en þau gengu á 

útlendum skóm og dönskum fatnaði. Á Alþingisárinu 1930 gengu flest börn ennþá á 

sauðskinnsskóm en fullorðið fólk á innfluttum leðurskóm og gúmmístígvélum sem var  
                                                

23 Viðtal við Mariu Dalberg 2009. 
24 María Dalberg f. 1921 
25 Helgi Skúli Kjartansson. Ísland á 20.öld, bls. 80. 
26 Sama heimild. Bls. 178 
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kærkomin nýjung sem jaðraði við byltingu því þá ,,loksins hætti fólkið að vera sífellt kalt 

og blautt í fæturna". 27 

Heimskreppan mikla hófst í Bandaríkjunum í lok þriðja áratugar tuttugustu aldar og hafði 

afdrifarík áhrif um alla Evrópu og þar með Íslendinga sem brugðust við þeim með 

tollaverndun og og innflutningshöftum.28 Mikill skortur varð á hverskonar innflutningi á 

hráefnum til framleiðslu fatnaðar og í kjölfarið dafnaði íslensk framleiðsla og var því 

kreppan að mörgu leyti hagstæð fyrir innlendan iðnað sem hélst allt fram til hernáms 

Breta árið 1940.29 

Saumastofur spruttu upp eins og gorkúkur á fjórða áratugnum í kjölfar hafta og banni á 

innflutningi tilbúins fatnaðar fyrir kreppu og helsta nýjungin voru svokallaðar 

hraðsaumastofur, þær fyrstu sem komust á laggirnar voru Álafoss í Reykjavík og Gefjun 

á Akureyri árið 1931.30  

Ekki er að sjá í MA ritgerð Ásdísar Jóelsdóttur að þjóðernishyggja hafi sérstaklega verið 

höfð að leiðarljósi við gerð fatnaðar á Íslandi hjá ofangreindum fyrirtækjum frekar en 

öðrum smærri innlendum saumastofum landsins á tímabilinu.  

Sjálfsagt var skorturinn og kreppuástandið hreyfiaflið sem var til þess að Íslendingar urðu 

að kynna sér betur vinnsluaðferðir við vinnslu innlends hráefnis svo sem ullarinnar og 

sútun skinna. Þakka má ástandinu að mikil aukning varð á fagþekkingu við vinnslu 

ullarinnar, því áður var helmingur allrar ullarframleiðslunnar flutt út óunnin.31  

 

                                                

27 Viðtal við Maríu Dalberg 2009 
28 Morgunblaðið 12. nóvember 1977:16. 
29 Ásdís Jóelsdóttir. Fatagerð og fatahönnun á Íslandi. Bls. 75. 
30 Sama heimild. Bls. 77. 
31 Sama heimild. Bls. 79. 
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Á meðan seinni heimstyrjöldin geysaði á meginlandinu var staðan orðin þannig að 

Íslendingar urðu sífellt sjálfbærari í hverskonar fataframleiðslu landsmanna og á árinu 

1941 var ekki ein einasta flík sem kallaðist ytri fatnaður fluttur inn til landsins.32 

María var tvítug árið 1941 og eins og fram kemur hér að ofan voru engar útlendar 

yfirhafnir að fá í verslunum og að hennar sögn úrvalið heldur einsleitt. Hennar kynslóð 

var almennt áhugasöm um útlönd frekar en það sem þjóðlegt gat talist í klæðnaði og 

kynsystur hennar voru almennt afar nýjungagjarnar sem rekja má til  kvikmynda og  

erlendra tímarita sem bárust til landsins, sér í lagi frá Bandaríkjunum.  

Amma Maríu vissi að nöfnu hennar langaði að eignast kápu eins og Bette Davis klæddist 

í í Hollywood kvikmynd það árið, en auðvitað fékkst slík kápa ekki í verslunum, þannig 

að hún gaf henni tvær áferðarfallegar gráar ,,Álafoss værðarvoðir" og María saumaði 

draumakápuna sjálf með aðstoð móður sinnar.  

Önnur skemmtileg lítil saga frá tímabilinu; ungt fólk fór gjarnan á ,,Borgina"33 til að 

dansa og skemmta sér og þegar tilvonandi maður bauð Maríu á 1. desember skemmtun á 

Borgina fékk hún hugmynd að kjól, til að klæðast í á fullveldisskemmtuninni, af 

sígarettupakka sem hún fór með til saumakonu og fékk til að sníða en sjálf saumaði hún 

kjólinn. Kjóllinn var saumaður úr vínrauðu spælflaueli, keyptu í hannyrðaverslun og 

bryddaður með hvítu brókaði.  

Þessi frásögn sýnir glöggt hvernig ungar konur tímabilsins voru úrræðagóðar og sniðugar 

að nota sér allar upplýsingar sem gáfust um tískunýjungar þó ekki væri nema af 

sígarettupakka, og hugmyndarflug að kaupa efni ætlað stásspúðum í stofum, og skella í 

sparikjól.  

 
                                                

32 Guðmundur Finnbogason (1943) Iðnsaga Íslands:361.  
33 Hótel Borg, Reykjavík 
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Af frásögn ömmu minnar að dæma er auðvelt er að draga þá ályktun að þjóðernishyggja 

hafi ekki verið ráðandi afl hjá ungu kynslóðinni á Íslandi á árunum kringum seinni 

heimsstyrjöldina.  

Almennt er talið að herseta Breta í síðari heimsstyrjöldinni og síðar Bandaríkjamanna 

hafi haft mikil áhrif á ungu kynslóð tímabilsins og raunar alla þjóðina því að frá því að 

hermennirnir gengu á land á Íslandi urðu viss vatnaskil í sögu þjóðarinnar því svo margt 

breyttist. Íslandi opnaðist sýn út í hinn stóra heim og einangruninni lauk smám saman.  

 

Mynd 4 

Þó að til sé ljósmynd af Maríu um tvítugt í skautbúningi var hann einungis fenginn að 

láni að því tilefni. Aldrei eignaðist hún peysuföt eða upphlut en skautbúning ,,kom hún 

sér upp" um miðjan aldur og skartaði við ýmis hátíðleg tækifæri.  

Skautbúningurinn var saumaður í lok áttunda áratugs síðustu aldar og að mínu mati er um 

mikinn dýrgrip að ræða, ekki síst vegna handbragðs Dýrleifar Ármann kjólameistara sem 
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saumaði búninginn og ægifagurs útsaums Elísabetar Waage.  Jón Dalmannsson 

gullsmiður sérsmíðaði sprotabeltið og ennishlaðið með svokölluðu íslensku drekamynstri 

sem er frábrugðið hefðbundnu víravirki.  

 

Mynd 5 
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IV 

Um miðja tuttugustu öldina urðu ýmsar breytingar á þjóðlegu handbragði á Íslandi sem 

má helst tengja inngöngu Íslands í EFTA en þá hófst fjöldaframleiðsla að einhverju ráði 

og útflutningur. Handprjónið og vefnaður þróaðist í átt listiðnaðar og ekki fyrr en eftir 

seinni heimsstyrjöld, þegar skortur og skömmtun voru ríkjandi í landinu að handprjón á 

peysum komst í tísku og hin hefðbundna lopapeysa byrjaði að myndast og reyndist síðar 

mikilvæg útflutningsvara.34 

Um miðja 20. öld þegar haftastefnan og skortur í kjölfar seinna stríðs var sem mestur leit 

Ingibjörg mamma mín dagsins ljós35 og eins og gengur þurfti hvítvoðungurinn bleyjur en 

þær var erfitt að fá, en með skömmtunarseðlum tímabilsins var nýbakaðri móður 

mögulegt að komast yfir ,,bómullar bleyjugas" í 7 bleyjur, og þótti gott.36 Athyglisvert er 

fyrir ungar konur sem eru með lítil börn í dag að hugsa sér að ekki sé lengra en rúm öld 

síðan allt umhverfi samfélagsins var gjörólíkt því sem nú ríkir.  

Mikill uppgangur varð í íslenskri framleiðslu fatnaðar og efna vegna haftastefnu og skorts 

eftirstríðsáranna og voru þá Álafoss og Gefjun fremstar í flokki verksmiðja í landinu, 

enda framleiddu þær aðallega úr innlendu hráefni bæði fatnað og dúka. 37  

Handunnar flíkur voru til staðar og helst framleiddar á heimilunum fyrir heimilisfólkið. 

Ungar konur prjónuðu gjarnan háleista, vettlinga og oft útprjónaðar peysur á börn sín en 

annað, eins og gammósíur og grófari prjónafatnaður var keyptur tilbúinn enda hægt að fá 

hann í verslunum sem seldi íslenska framleiðslu unna úr prjónavélum.  

                                                

34 Ásdís Jóelsdóttir. Fatagerð og fatahönnun á Íslandi. Bls.19. 
35 Ingibjörg Dalberg f. 1950 
36 Viðtal við Mariu Dalberg 2009. 
37 Ásdís Jóelsdóttir. Fatagerð og fatahönnun á Íslandi.Bls. 90. 
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Útprjónaðar lopapeysur voru óþekktar fram yfir miðja öldina, hins vegar algengt að 

konur prjónuðu litskrúðugar útprjónaðar peysur eftir norskum uppskriftum sem bárust 

hingað með kvennablöðum frá hinum Norðurlöndunum.38 

Uppúr miðri 20. öld var algengt að litlar stúlkur ættu íslenskan búning og að þær 

klæddust honum í skrúðgöngu á hátíðisdögum eins og á sumardaginn fyrsta og á 

þjóðhátíðardeginum 17. júní. Einnig þekktist að ljósmyndastofur borgarinnar ættu 

þjóðbúninga á börn og byðu viðskiptavinum sínum upp á að festa börnin á ljósmynd í 

þeim.39 

Íslenskur heimilisiðnaður var stofnaður 1950 í samvinnu við Heimilisiðnaðarfélag Íslands 

og ferðaskrifstofu ríkisins og var markmiðið að auka trú manna á sölumöguleikum á 

íslenskri ullarvöru, auka þekkingu fólks á vandaðri vöru og síðast en ekki síst að 

endurvekja hagleikni íslenskra kvenna. Einkunnarorðið var ,,Vinnum ull,hún verður 

gull".40  Trúlega verður það uppúr miðri öldinni sem lopapeysan, eins og við þekkjum 

hana í dag, fer að þróast og verða til í þeirri mynd sem nútíma Íslendingi finnst klárlega 

vera ímynd hins þjóðlega og höfða til þjóðerniskenndar á Íslandi. 

 

V 

Tíska var orðin almannaorð á vörum Íslendinga á síðari hluta 20. aldar sérstaklega eftir 

tilkomu hinnar byltingarkenndu fatalínu, New Look, franska tískukóngsins Christian Dior 

árið 1947. Áhrif New Look og nýrri stefnu í hömlulausu háttarlagi unglinga áttu eftir að  

                                                

38 Sama heimild. Bls. 65. 
39 Viðtal við Mariu Dalberg 2008. 
40 Magnús Guðmundsson (1988) Ull verður gull:104. Halldóra Bjarnadóttir (1949) Hlín 31. árg.: 75 
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breyta andrúmsloftinu á Íslandi allt fram á áttunda áratuginn. Rokktónlist og 

unglingamenning tímabilsins fól í sér ögrun við samfélagið og boðaði algjöra andstæðu 

við höft og þjóðrækni fyrri tíma.41  

Gömlum gildum var hafnað þegar leið á síðasta fjórðung nýliðinnar aldar og ber þá hæst 

hippamenning sem boðaði frjálsar ástir og frið með kjörorðinu Make Love Not War, og 

róttækir stúdentar í París, árið 1968 sem vildu þjóðfélagsbyltingu. 68 kynslóðin var í 

fatnaði sem var algjörlega undir alþjóðlegum áhrifum þar sem strákar og stelpur létu sér 

vaxa sítt hár og þær hentu brjóstahöldum og farða langt út í hafsauga og gengu í litríkum 

mussum og fótlaga skóm. Þrátt fyrir andóf 68 kynslóðarinnar er þó til ljósmynd af móður 

minni á skautbúningi móður hennar.  

 

Mynd 6 

                                                

41 Rokkárin á Íslandi ,,Vagg og velta" (2006) sýningarbæklingur Duushúss, Reykjanesbæ. 
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Tónlist Bítlanna hafði afgerandi áhrif á unga fólkið. Auðvitað tók ekki  allt ungt fólk þátt 

í 68 sveiflunni en á tímabilinu var íslenska lopapeysan að skapa sér sess meðal unga 

fólksins sem vildi klæða sig andstætt bogaralegum spariklæðnaði. Á þessum tíma sáust 

nánast engar ungar konur á íslenskum búning því það þótti einungis henta öldruðum 

konum. 42 Íslendingar stóðu á tímamótum milli tveggja heima þ.e. bændasamfélags fyrri 

kynslóða og borgaralegs nútímasamfélags þar sem tækifærin buðust og framtíðin var í 

mótun43 Nýjungagirnin var sannarlega farin að segja til sín. 

Á síðari hluta tuttugustu aldarinnar var sífellt verið að reyna að finna upp á einhverjum 

flíkum sem gætu skírskotað til þjóðlegrar hefðar. Voru færar fagkonur eins og Dýrleif 

Ármann og Sigríður Bjarnadóttir kjólameistarar ásamt  Ásgerði Búadóttur listvefara að 

reyna að nálgast viðfangsefnið, frá nýstárlegu sjónarmiði, sem var íslenska ullin og tókst 

það oft frábærlega vel44  

Sigrún Jónsdóttir kirkjulistamaður sem þekktust er fyrir kirkjulistmuni sína, aðallega 

messuhökla, gerði tilraunir með þjóðlegan búning úr batík. Henni fannst batíkin höfða 

mikið til Íslands, í háloftum mátti sjá fyrir sér batíkmunstur eins og sprungurnar, hraunið, 

árnar og  strandlengjuna. Þjóðhátíðarárið 1974 hannaði hún batíkbúning sem hún nefndi 

,,Hátíðarbúningur 1974" og átti hann að vera í senn þjóðlegur, kvenlegur og 

rammíslenskur.45 

Þeir sem stunduðu listiðnað voru með framtaki sínu virkir þátttakendur í að færa íslenska 

hönnun í form fjöldaframleiðslu og í sköpun sinni létu þeir sig einatt varða íslenskt útlit.  

                                                

42 Viðtal við Ingibjörgu Dalberg 2009. 
43 Gestur Guðmundsson (1990) Rokksaga Íslands:bls. 19. 
44 Morgunblaðið 22. ágúst 1961:23. 
45 Hugur og hönd (2001): 12. 
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Mikil þróun átti sér stað næstu áratugina en talið er að jafnréttisbarátta kvenna og aukin 

menntun þeirra á bóklegu sviði hafi orðið til þess að skekkja þá ímynd að konur og 

handverk, heimilisiðnaður og og saumaskapur gætu átt samleið. Á þessum árum var orðið 

hönnun nýyrði í íslenskum orðaforða, þar á meðal fatahönnuður. 46 

Síðustu áratugir tuttugustu aldar einkenndust af lífsgæðakapphlaupi og konur á 

framabraut klæddu sig gjarnan á karllægan hátt í því augnamiði að láta taka sig alvarlega. 

Í andstöðu við alþjóðavæðinguna sem jókst sífellt á landinu var á tímabilinu orðið mjög 

vinsælt hjá mörgum konum á öllum aldri að taka þátt í námskeiði sem 

Heimilisiðnaðarfélagið stóð fyrir árlega. Markmiðið var að endurvekja íslenskt og 

þjóðlegt handbragð og kenna konum að sauma íslenska þjóðbúninginn á sig sjálfar. 

Að mati Sigrúnar Guðmundsdóttur lektors, texstíls- og fatahönnuðar er ekki vafi á að oft 

á síðasta áratug 20. aldar hafi skort á rétta markaðssetningu hjá hinum stærri fyrirtækjum 

eins og Álafossi þegar koma átti íslenskri hönnun á markað. Í félagi við aðra hönnuði rak 

Sigrún á árunum 1978-84 listagallerí Langbrók, eitt hið fyrsta sinnar tegundar og var því 

vel tekið í samfélaginu þar sem það fyllti upp í ákveðið tómarúm og gaf tækifæri til að 

kaupa nútíma listvarning og fatnað. ,,Ég seldi þónokkuð af fatnaði gegn um galleríið...en 

ég seldi ekki minna heima því ég tók að mér að sauma föt, eingöngu eftir minni 

hönnun...það var markaður fyrir það þá...þetta þótti sérstakt og var öðruvísi en það sem 

hægt var að kaupa í búðum. Þá var ódýrara að sauma en að kaupa tilbúið...gat munað 

mjög miklu. Föt voru dýr miðað við laun fólks".47 

Í kringum þúsaldarskiptin var greinilegur uppgangur í fatahönnun hérlendis og margir 

hönnuðir sem vildu fara ótroðnar slóðir í sköpun sinni og voru Spaksmannsspjarir með  

                                                

46 Ásdís Jóelsdóttir. Fatagerð og fatahönnun á Íslandi.Bls. 171. 
47 Sigrún Guðmundsdóttir í viðtali 2009. 
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fyrstu fatahönnunarverslunum en þar var eingöngu seldur fatnaður sem eigendurnir þrír 

höfðu hannað og saumað sjálfar. 

Í upphafi 21. aldar var einsýnt að íslenskir fatahönnuðir voru komnir í 

útrásarhugleiðingar og fór svo að margir fóru að hasla sér völl erlendis. Forsenda þess að 

mögulegt væri fyrir útflytjendur að selja vöru á erlendum markaði var þekking á sölu- og  

markaðsmálum og sú þekking reyndist vera fyrir hendi því á árinu 2000 var íslensk 

fatahönnun seld í þremur heimsálfum í á annað hundruð verslunum.48 Ekki er ólíklegt að 

heimsfrægð Bjarkar og Sigurrósar hafi létt róðurinn í markaðssetningu íslenskrar 

hönnunar því almennt er viðurkennt að Björk hafi sett Ísland á kortið.  

 

Lokaorð 

Þegar litið til baka og afstaða tekin til minnar kynslóðar varðandi þjóðernishyggju, 

þjóðbúnings og fatnaðar finnst mér að við, svokallaða "x" kynslóðin hafa verið víðs fjarri 

þessum þjóðlega hugsanahætti.  Mín kynslóð ólst upp við að efnislega sé nóg til af öllu 

og að frjálshyggja og alheimsvæðing séu töfraorð líðandi stundar, þó hið fyrrnefnda 

töfraorð hafi snúist upp í andhverfu sína með nöturlegum hætti eins og síðustu mánuðir 

hér á landi sanna. 

Með tilkomu sjónvarpsstöðvarinnar MTV sem sýndi tónlistarmyndbönd allan 

sólarhringinn höfðu unglingar minnar kynslóðar greiðan aðgang að ferskustu 

tískustraumum frá Bandaríkjunum og Evrópu.  Laugavegurinn og Kringlan, hin 

nýtilkomna verslunarmiðstöð voru stútfull af tískubúðum með innfluttum fatnaði, skóm 

og fylgihlutum alls staðar að úr heiminum.  "X" kynslóðinni þótti allt þjóðlegt vera  

 
                                                

48 Morgunblaðið 3. september 2000:4. 
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hallærislegt enda hafði hún engan áhuga á slíku og gerði allt til að flýja undan öllu 

rótgrónu og fyrirsjáanlegu.   

Á tíunda áratug 20. aldar spruttu upp margar verslanir með íslenskri hönnun,  en 

einsleitni einkenndi þær margar og þær voru almennt mjög dýrar.  Þá varð til þetta nýja 

einkennandi útlit þjóðlegrar hönnunar þar sem þæfð ull, fiskiroð, gróf efni, víð og 

lögulaus form voru áberandi.  Einhvern veginn virðist slík lína hafa skipað sér sess í 

hönnunarmenningunni hér á landi og nú áratug síðar hefur ekkert breyst og engu líkara en 

að á einhverjum tímapunkti hafi það orðið þegjandi samkomulag milli hönnuða að svona 

hljóti hið nýja íslenska útlit að vera. 

Raunar hefur það þótt púkalegt að horfa um öxl til að leita nýrra hugmynda í hönnun, 

heldur eftirsóknarvert að líta fram á við og út á við með öðrum orðum til útlanda. 

Arfleifðina er helst að finna í gegn um þjóðbúninginn og nú á síðustu árum lopapeysuna 

og í dag er bætist sífellt við hina íslensku fataflóru. 49 Steinunn Sigurðardóttir 

margverðlaunaður fatahönnuður er sá aðili sem má nefna að hafi skírskotað til fortíðar en 

hún segir að slaufur, sem hafa verið áberandi í hennar fatnaði, séu áhrif frá slifsi íslensku 

peysufatanna.   

Nú er kjörið tækifæri fyrir Íslendinga að staldra við og hugsa til fortíðar og nýta þekkingu 

sem þjóðin hefur öðlast í gegnum tíðina og temja sér að bera virðingu fyrir gamalli 

þjóðlegri hefð. Staðreyndin er sú að það hlýtur að byggjast á einhverju merkilegu að við 

höfum lifað af kulda, fátækt drepsóttir og kreppur fyrri tíðar á þessari einangruðu eyju.   

Í stað þess að hugsa alltaf um hvað við höfum gert rangt í áranna rás, er þjóðinni hollt að 

beina athyglinni frekar að því sem við lærðum og gerðum rétt í gegnum tiðina.  Steinunn 

Sigurðardóttir sagði í nýlegu viðtali í Morgunblaðinu að við þyrftum að reisa hér á landi 

verksmiðjur með því markmiði að fara í raunverulega íslenska framleiðslu og þar með  

                                                

49 Sigrún Guðmundsdóttir í viðtali 2009. 
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orðið enn frekar sjálfbær í framleiðslu fata. Að þjóðin þyrfti ekki að reiða sig eins mikið á 

erlenda framliðsluaðila og gengi annara gjaldmiðla gagnvart íslensku krónunni.   

Þetta er upplagt og ágætis skírskotun til gamlu Álafoss verksmiðjunnar, þegar hún stóð í 

sem mestum blóma, því í leiðinni sköpum við atvinnu og nýtum alíslenskt hráefni.  Við 

nýtum okkur gamla þekkingu á fjöldaframleiðslu á íslensku hráefni, og markaðssetningu 

sem við öðluðumst þekkingu á í gegnum uppsveiflu og útrásarstefnu síðustu ára. Þegar 

þjóðin er tilneydd til að vera sjálfbær á ýmsum sviðum svo sem hönnun og framleiðslu 

fatnaðar eflist áræðni hennar og frumkvæði. 

Þó að orðið hönnun sé nýyrði má ekki vanmeta framlag venjulegra kvenna sem sátu við 

hannyrðir forðum daga en þessar formæður okkar voru merkilegir hönnuðir og þróuðu 

með sér ómetanlega kunnáttu á handbragði.  Með tilkomu Listaháskólans og t.d. 

fatahönnunarbrautar hefur hugmyndafræði í hönnun orðið að listgrein sem byggð er á 

gömlum merg.   

Nú er tími til kominn fyrir íslenska hönnuði framtíðarinnar líti ekki bara til tísku borga 

heimsins til innblásturs heldur skírskoti til margbrotinnar arfleifðar sem við búum yfir hér 

á landi. Við þurfum að frelsa okkur frá því hugarfari að til þess að eitthvað teljist íslenskt 

og þjóðlegt verðum við að skilgrina okkur á sama hátt og hin klisjukennda "íslenska 

hönnun".  Meðan við horfum til framtíðar og reynum að þróa og uppgötva sérstæða og 

áhugaverða íslenska hönnun þá er gott að vitna aftur í Björn Th. Björnsson listfræðing 

sem sagði ,,að þjóðin mætti ekki heldur fleygja fornri og merkri hefð"50  

Hafa verður í huga að orsök þess að í lok 19. aldar var að skortur og nauðsyn heimilanna  

þess valdandi að endurvinnsla efna var nánaast algjör sem er trúlega andstæða þess að 

fólk endurvinnur hluti í dag. Hugsjón eða jafnvel pólitískar skoðanir eru þar helsti 

áhrifavaldur.  

                                                

50 Björn Th. Björnsson. Íslensk myndlist I, bls 79. 
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Í nútímanum er arfleifð Sigurðar málara mikilvæg í söguskoðun klæðnaðar og fatatísku 

kvenna á Íslandi. Þar sem hönnun skautbúnings hans, fyrir hundrað og fimmtíu árum 

síðan, einkenndist af þjóðernishyggju og rómantík má draga þá ályktun að sú hönnun 

hans sé sígild þó eign og notkun búningsins sé ekki lengur almennur. Þjóðhátíðardagur 

Íslendinga væri með öllu óhugsandi án Fjallkonunnar sem skartar ævinlega hinu mikla og 

fagra hugarfóstri Sigurðar Guðmundssonar, skautbúningnum.  

Ómetanlegt fyrir íslenska þjóð að hafa átt hugsjónamann eins og Sigurð Guðmundsson.  

Eins og áður var minnst á er alþekkt að vinsældir íslenskrar tónlistar  og heimsfrægð 

Bjarkar og Sigurrósar hafa beint heimsathygli að Íslandi. Svokölluð "krútt" menning og 

náttúrudýrkun er eðlileg andstæða við alheimsvæðingu og frjálshyggju þessarar 

kynslóðar.  

Einnig er mikilvægt að muna að allar breytingar í fatagerð eiga rætur að rekja til 

þjóðfélagsbreytinga og  einmitt nú eru vatnaskil á Íslandi í  kreppu og hugsanlegrar 

lýðveldisbyltingar 

Allt hefur sinn tíma og íslensk hönnun verður að fá að þróast á sínum hraða. Þjóðleg 

hönnun hefur staðið í stað lengi undanfarin ár vegna  mikillar löngunar landsmanna til að 

ganga í augun á útlendingum. Íslendingar sviðsetja landið sitt á vissan hátt og reyna að  

búa til andrúmsloft sem er söluvænt gagnvart útlendingum. Ferðamenn eru mun 

áhugasamari um íslenska hönnun en Íslendingar sjálfir og gefur það til kynna að varan 

höfði ekki til þjóðarinnar.  

Þjóðlegir hönnuðir þurfa að öðlast nægt sjálfsöryggi til að brjótast fram úr klisjum síðustu 

ára og þora að líta um öxl í leit sinni að innblæstri um leið og horft er til framtíðar og 

virkilega koma sjálfum okkur á óvart. 
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