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Útdráttur 
 

 Ritgerð þessi er byggð á vangaveltum er varða höfundarrétt á fatahönnun, 

hugsanlega áhrif hanns á frálsa skapandi tjáningu, hvernig hann er 

skilgreindur,hvernig hann er nýttur og hvort hann þjóni þeim tilgangi sem honum er 

ætlað að gera.  

Þetta er skoðað með því til hliðsjónar að fatahönnunar iðnaðurinn byggist af mikklu 

leiti á stælingu 

Viðfangsefnið  er nálgast með því að fara yfir merkingu á hugtakinu tíska, sögu 

hennar hvernig hún verður til og hvaða þýðingu hún hefur fyrir okkur. Það er farið 

yfir hvernig fatahönnuðir sækja sér innblástur og reynist það oft vera eitthvað sem á 

sér sögu eða fortíð.  

 Skoðað verður sérstaklega umræðuna sem á sér stað í Bandaríkjunum, en þar 

hafa höfundarréttarlög undanskilið tískufatnað á þeim grundvelli að fatnaður sé fyrst 

og fremst hagnýtur frekar en listform. Nú nýverið hefur Félagi fatahönnuða í 

Ameríku (e. Council of Fashion designers in America), tekist að setja saman 

raunhæfa þingsályktunartillögu um veitingu höfundarréttar á fatnaði. Þessi tillaga 

hefur vakið upp heitar umræður á milli þeirra sem vinna og hrærast í 

fatahönnunariðnaðinum í Bandaríkjunum og er þau sjónarmið skoðuð nánar.  

 Farið er yfir hvernig tæknileg þróun hefur haft áhrif á þróun mála í 

hönnunarstuldurs geiranum og hvernig fatahönnunariðnaðurinn hefur tekist á við 

það. Einnig er kannað hvernig þessu er háttað á Íslandi og þá umræðu sem hefur átt 

sér stað um að ekki sé borin virðing fyrir verkum íslenskra hönnuða og 

hönnunarstuldur sé orðið verulegt vandarmál. Þetta er ritgerð sem gerir tilraun við að 

útskýra vandarmál og vankvæðin við það að ákvarða hvenar höfundarréttur sé þarfur 

og hvenær ekki. Verður niðurstaðan sú að Höfundarréttarlög , eins og þau eru 

formuð núna fyrir skapandi greinar, og þá sérstaklega fatahönnun, eru ófullnægjandi 

og gera ekki það gagn sem þeim er ættlað. Er lagt til í enda ritgerðar, að lausnin gæti 

valist í að viðurkenna  hönnunarstuld sem hluta af þeim veruleika sem við lifum í og 

reyna að sporna við honum frekar með upplýsingaflæði til neytenda í stað þess að 

vera í lagalegum varnarleikjum. 
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Inngangur 
 

Hvenær getur eitthvað raunverulega talist nýtt, en ekki bara ný túlkun á því gamla?  

Ég velti þessari spurningu fyrir mér vegna aukinnar umræðu um höfundarrétt í 

skapandi greinum. Það sem ég er fyrst og fremst að velta vöngum yfir, sem nemandi 

í fatahönnun, er hvernig höfundarréttarlög geti haft áhrif á frjálsa skapandi tjáningu í 

fatahönnun? Þessar vangaveltur koma frá þeirri vitneskju að eðli 

fatahönnunariðnaðarsins byggist af miklu leiti á stælingu. 

 Með þetta í huga ætla ég að skoða hvað felst í hugtakinu tíska, sögu hennar, 

hvernig hún verður til og hvaða þýðingu hún hefur fyrir okkur. Ég ætla að fjalla um 

hvernig ég og aðrir fatahönnuðir sækja sér innblástur. Í samhengi við þetta ætla ég 

að fara yfir hvernig  höfundarréttur í fatahönnun er skilgreindur, hvernig hann er 

nýttur og hvort hann þjóni þeim tilgangi sem honum er ætlað að gera. Ég ætla 

sérstaklega að skoða umræðuna sem á sér stað í Bandaríkjunum, en þar hafa 

höfundarréttarlög undanskilið tískufatnað á þeim grundvelli að fatnaður sé fyrst og 

fremst hagnýtur frekar en listform. Í lok ritgerðarinnar mun ég skoða hvernig þessu 

er háttað á Íslandi og þá umræðu sem hefur átt sér stað um að ekki sé borin virðing 

fyrir verkum íslenskra hönnuða og hönnunarstuldur sé orðið verulegt vandarmál. Ég 

mun aðallega styðjast við viðtöl, blaðagreinar og fyrirlestra sem fjallað hafa um 

þessi málefni. Einnig fræðigreinar sem hafa reynt að taka á þessum hlutum. 
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Tíska 
 

,,Tíska er ekki eitthvað sem eingöngu tengist fatnaði […] Tíska er eitthvað í andrúmsloftinu. 

Vindurinn feikir henni inn Þú finnur hana koma, þú finnur lyktina af henni …. Í himninum, á 

götunum. Tíska snýst um hugmyndir, hvernig við lifum og hvað er að gerast”1 

 

 Það þarfnast innsægis og góðarar tilfingingar fyrir umhverfinu til skynja 

tíðarandann og það sem koma skal. Að búa yfir þesskonar innsægis er lykil atriði, tel 

ég, til að verða fær tískuhönnuður. Að hafa skilning á sögu tískuhönnunar og þekkja 

hugmyndafræðina sem býr að baki hennar er einnig mikilvæg. Hér ætla ég að reyna 

að útskýra eðli tískunar, hvað hún þýðir fyrir okkur og hvaðan hún kemur. 

 

 Tíska er samfélagslegt og samfélagsmótandi listform. Hún var áður fyrr 

eingöngu fyrir yfirstéttina, en þá var þróun skapandi hönnunar hæg. Yfirstéttinar 

meinuðu alþýðunni að tengja sig við orðið tísku og það var ekki fyrr en lög og 

reglugerðir urðu lýðræðislegri að hugtakið tíska breyttist.2 Hún hætti að vera einungis 

fyrir aðalinn og almenningurinn fór að geta tekið virkari þátt í mótun tísku strauma. 

Hugtakið tíska eins og við þekkjum það í dag er sprottið, rétt eins og nútíma list, frá 

nýjum áhorfendum og neytendum, þar að seigja alþýðunni.3  Hún er marghliða 

menningarlegt fyrirbrigði og spilar mikilvægt hlutverk í skilgreiningu á stéttum 

þjóðfélagsins, kynjum og einstaklingum. Hún er einnig hnattrænt kerfi hönnunar, 

framleiðslu, neyslu fatnaðar og fylgihluta. Í þann takmarkaða tíma sem þessir hlutir 

eru taldir vera í tísku eru þeir enn gildishlaðnari í samfélaginu en ella. 

  

 Tíska er fyrirbæri sem aldrei verður óháð líkamanum. Samkvæmt 

skilgreiningu er hún list sem hefur manninn sem miðpunkt tilveru sinnar og form 

hennar ákvarðast fyrirfram eða er bundið af eiginleikum mannslíkamans. Þar af 

leiðandi skorti tísku valmöguleikann á hreinni óhlutbundinni „abstraction“ frá 

líkamanum, og hverfur því aftur og aftur að formi líkamans þar sem hún er rammi og 

                                                        
1 Coco Chanel ,,Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the street, 
fashion has to do with ideas, the way we live, what is happening” 
2 Ásdís Jóelsdóttir, Saga fatagerðar og fatahönnunar á Íslandi: frá lokum 19. Aldar til byrjun 21.aldar. 
Ásdís Jóelsdóttir,2009, bls. 11-12 
3 Richard Martin ,,Fashion as Art” Oxford University Press , 2007-2011 Sótt: 19. Des 2010. Vefslóð-   
[ http://www.oxfordartonline.com ]   



 6 

ytra tjáningarform hans.4 Það er erfitt að fjalla um tísku sem einangrað fyrirbrigði eða 

sem einstaka list eða hönnun. Kjarni hennar er nátengdur grunnþörfum mannkynsins. 

Fatnaður er nauðsyn fyrir okkur eins og mannfræðin hefur haldið fram.5 Við verðum 

að klæða okkur áður en við getum tekið þátt í einhverskonar öðrum athöfnum, 

hvernig við klæðum okkur fer eftir því hver staða okkar er innan samfélagsins og eftir 

okkar fagurfræðilega einstaka smekk. Það virðist þess vegna vera að þegar við 

klæðum okkur sé það jafnframt á sálfræðilegum og fagurfræðilegum forsendum sem 

og þeirrar hugmyndar að það sé brýn nauðsyn.6 

 

Allir eru þáttakendur 
 Þegar við búum til tískuklæðnað getum við skilið það sem sköpun eða mótun á 

útliti mannslíkamans, tilgangur tískuklæðnaðar er að tjá fagurfræðilegar hugmyndir. 

En þær taka sífeldum breytingum. Fagurfræðilegar hugmyndir okkar um klæðnað 

koma að stórum okkar eigin reynsluheimi og túlkun okkar á nýmóðins sjónlistum7 og 

frá fjölmiðlum.  

 

 Í doktorsritgerð Y. Kawamura doctors í tískuvísindum, Fashionology leitast 

hún við að gera greinarmun á fatnaði og tísku. Það er ekki nýtt að rannsakendur reyni 

að gera  

greinarmun þar á, en hún nálgast það á nýjan hátt.8 Hér er vil ég benda á, í þessu 

samhengi, á tilvitnuna í Coco Chanel sem ég byrjaði þennan kafla á. Þar sem hún lýsir 

þar á sinn einstaka hátt að ,,tíska tengist ekki endilega fatnaði..” Það er sjónarmið sem 

Kawamura vill reina kryfja frekar með ritgerð sinni og útskýra með nýju viðmiði. Það 

er að taka fyrir tísku sem óhlutbundið (abstract) kerfi sem verður til fyrir tilstilli 

margra tengdra aðila og réttlætir trúna á tískuna. Hún vill svipta dýrðarljómanum af 

þeirri mýtu að hinn skapandi hönnuður sé hinn eini san.ni snillingur. Tíska er ekki 

                                                        
4 Richard Martin,,Fashion as Art” Oxford University Press , 2007-2011 Sótt: 19. Des 2010. Vefslóð-    
[ http://www.oxfordartonline.com ] 
5 Richard Martin,,Fashion as Art” Oxford University Press , 2007-2011 Sótt: 19. Des 2010. Vefslóð-[ 
http://www.oxfordartonline.com ] 
6 Anne Hollander ,, Fashion” Oxford University Press , 2007-2011 Sótt: 17.Des 2010 Vefslóð-             [ 
http://www.oxfordartonline.com/public/ ]  
7 Samkvæmt Íslensku orðabókinni er ,,Sjónlist” – List sem unnt er að njóta með augunum, 
 myndlist o.fl.  Sótt: 27. Jan 2010. Vefsíða- [http://snara.is] 
8 Ásdís Jóelsdóttir, Saga fatagerðar og fatahönnunar á Íslandi: frá lokum 19. Aldar til byrjun 21.aldar.  
bls. 11-12 
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sköpuð af einum einstakling heldur af öllum þeim sem eru þátttakendur í 

tískuframleiðslunni. Þá má segja að tíska sé samvinna. Kawamura segir ennfremur að 

tíska sé ekki eitthvað sem hönnuðurinn skapar einn og sér. Að hún lifir sjálfstæðu lífi 

og klæðnaður verður ekki að tískuklæðnaði fyrr en hann fær þann stimpil. Sá stimpill 

er einungis virkur þegar fatnaðurinn er notaður af ákveðnum fjölda einstaklinga í 

samfélaginu. 9  Þar að seigja tíska er það sem verður til í gengum neytandann, og 

hönnuðir hafa ekki fullkomið vald á henni. Þeir geta einungis reint að hafa áhrif á 

hana. 

 

,,Stíll mun ekki fara úr tísku svo lengi sem hann aðlagar sig að sínu tímabili. Þegar það er 

ósamræmi á milli stílsins og ákveðins hugarástands, er það aldrei stíllin sem nær 

yfirhöndinni.”10 

 

Hringrás hugmynda 
 Þegar ég hanna línu af fatnaði, byrja ég ferlið á því að skoða sögubækur og 

leita mér að innblæstri. Bækur sem innhalda myndir af listaverkum og klæðnaði. Ég 

skoða og les mig til í gegnum þær og bíð þess að finna tengingu við eitthvað, eitthvað 

sem snertir mig. Ég nýti mér líka það sem ég hef upplifað, hvort sem það er 

listasýning, bók,kvikmynd, tónlist . Allt sem hefur haft áhrif á mig á einhvern hátt. Á 

þennan hátt vinna flesti fatahönnuðir, þeir sækja sér innblástur í umhverfið og söguna. 

 

 Það er til saga af ekki minna frægum hönnuði en henni Miuchia Prada þar sem 

hún fer inn í fræga „vintage“ verslun í París, sem sérhæfir sig í gömlum 

hátískufatnaði, ásamt vinkonu sinni. Vinkona hennar skoðar sig um í versluninni og á 

meðan stendur Prada með gamlan Balensiaga kápu í höndunum og er að snúa henni á 

rönguna og rannsaka alla þætti kápunar vandlega. Vinkona hennar vindur sér að henni 

og segir „Hvað er þetta? Kauptu bara kápuna“. „Já, en ég ætla ekki bara að gera það, 

ég ætla einnig að endurgera hana.“ 

 

 Kápan var endurgerð og varð ein af eftirsóttustu flíkum það tímabilið. 

                                                        
9 Yunia Kawamura: Fashion-ology. An Introduction to Fashion Studies. Berg, 1995, bls. 1 
10 Coco Chanel: A style does not go out of style as long as it adapts itself to its period. When there is an 
incompatibility between the style and a certain state of mind, it is never the style that triumphs 
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 Fyrir flesta hljómar þetta eins og hreinn þjófnaður. En fyrir tískuspekúlanta er 

þetta í raun merki um snilligáfu Prada. Einmitt það að hún gæti leitað í sögu 

fatahönnunar og fundið eina jakkann sem þyrfti ekki að breyta nema að litlu leyti til 

að verða samrímanlegur samtímanum er það sem J.Blakely telur vera snilldina í 

fyrirlestir sýnum.11  

 

„Form listsköpunar felst í því að geta hulið upprunann”12 

  

 Hinn áhrifamikli og  margverðlaunaði fatahönnuður Tom Ford13 lýsir þessu 

þannig í fyrirlestri hjá USC Annenberg að fatahönnuðir hafi sótt innblástur í áður 

gerða hluti eða ákveðin tímabil lengi, ef ekki alltaf. Á síðastliðnum tíu árum hafa 

fjölmiðlar og netið skapað umhverfi þar sem við erum undir stanslausu áreiti 

sjónrænna upplýsinga. Þetta mikla áreiti hefu aukið stælingar svo um munar í öllum 

listgreinum, þar á meðal arkitektúr, myndlist, tónlist og fatahönnun .14 

  

,,Ég var oft gagnrýndur fyrir að vera retro fatahönnuður og sakaður um að hafa í raun aldrei 

skapað neitt nýtt. Sem hugsanlega gæti verið reyndin.”15 

  

 Tom Ford segir að hann hafi aldrei litið á það sem starf sitt að vera alltaf að 

skapa eitthvað nýtt. Starf hans felist í því að skynja tíðarandann og taka einhverjar 

hugmyndir eða stemningu og breyta þeim í eitthvað áþreifanlegt. Það reyndist oft vera 

eitthvað sem átti sér sögu eða fortíð. Enn fremur telur hann að á okkar tímum þar sem 

fólk er ávallt á hraðferð og gefi sér ekki mikinn tíma, þarfnist það einhvers sem er 

                                                        
11 Johanna Blakely “Lessons from Fashion free culture” TEDtalksDirector, 2010 Sótt : 17. Des 2010. 
Vefslóð -[http://www.ted.com/talks/johanna_blakley_lessons_from_fashion_s_free_culture.html] 
12 Coco Chanel ,, Creativity is the art of conceling your source” 
13 Til frekari skýringar má nefna að Tom Ford útskrifaðist sem arkitekt úr ,,Parsons New School for 
Design” á níunda áratugnum. Hann lagði það ekki fyrir sig sem starf, heldur leiddist inn í heim tískunar 
nánast strax eftir útskrift. Hann þykir einn af áhrifamestum fatahönnuðum síðustu ára og hefur hann 
verið marg verðlaunaður fyrir framlag sitt. Eru það upp á þriðja tug verðlauna og viðurkenninga 
síðastliðin 15 ár.  
Tom Ford.com – Sótt: 26. Jan 2011. Vefslóð- [http://www.tomford.com/#/en/thebrand/tomford] 
14  Youtube.com, “Ready to Share: The Ecology of Creativity in Fashion” Sótt : 11. Des 2010 Vefslóð-  
[http://www.youtube.com/watch?v=lCzVcgwheWk] 
15 Youtube.com, “Ready to Share: The Ecology of Creativity in Fashion” Sótt : 11.Des 2010 Vefslóð-  
[http://www.youtube.com/watch?v=lCzVcgwheWk] 
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kunnuglegt, svo það geti meðtekið og samþykkt það fyrr. En fundist það á sama tíma 

vera nýtt. Hann segist alltaf reyna að koma með nýjan vínkil á það sem hann notar.16 

  

Ford seigir að hver kynslóð reyni að koma með nýjan vínkil á það sem áður var. Sem 

dæmi nefnir hann að tíundi áratugurinn var undir miklum áhrifum frá sjöunda 

áratugnum og sjöundi áratugurinn var undir áhrifum frá þriðja áratugnum.17Þetta er 

eitthvað sem flestir skynja - að hönnun fer í hringi. Og nú er algengt að fólk geri sér 

grein fyrir því að ekkert er endanlega úrelt, það er aðeins tímabundið úrelt. 

 

  

 

 
                        Grace Jones- 1981                                        Hannah Marshall Vetralína-2010 
                                  (mynd eitt)                                                                            (mynd 2) 

 

 

 

 

 
                                                        
16 Youtube.com, “Ready to Share: The Ecology of Creativity in Fashion” Sótt : 11.Des 2010 Vefslóð-  
[http://www.youtube.com/watch?v=lCzVcgwheWk] 
17 Youtube.com, “Ready to Share: The Ecology of Creativity in Fashion” Sótt : 11.Des 2010 Vefslóð-  
[http://www.youtube.com/watch?v=lCzVcgwheWk] 
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Höfundarréttur 
  

 Hér á undann hef ég reynt að skilgreina eðli og uppruna tískunnar með því að 

vitna til ýmissa tískuspekúlanta. Hér hefur komið fram að hægt er að skilgreina 

tískuna sem list sem er bundin eiginleikum mannslíkamans. Tíska er hringrás 

hugmynda og frægir fatahönnuðir, líkt og Tom Ford, skilgreina vinnu sína ekki 

endilega sem sífellda sköpun á einhverju algerlega nýju heldur sé það frekar fólgið í 

að skynja umhverfið, þekkja söguna og setja þetta tvennt í samhengi sem hentar þeim 

tíma og stað sem við lifum á.  

 Þetta eru ástæður þess að sumsstaðar, eins og í Bandaríkjunum, hefur þótt 

erfitt að ákveða hvenær höfundarverndarlög eigi við um tískufatnað og hvenær ekki. 

Er hægt að aðskilja listrænar hliðar hennar frá eðlilegu notagildi. Hvenær verður ermi 

að listaverki? Og hvenær er eitthvað raunverulega nýtt, en ekki bara ný túlkun á því 

gamla?  

  

 Eitt fyrsta dæmið sem vitað er um þar sem viðurkenning fékkst á einkarétti á 

skapandi verki er frá því um það bil 506 eftir Krist. Deilan var á milli tveggja manna, 

Saint Columba og Saint Finnian. Sá fyrrnefndi hafði í leyni afritað Latínska 

Davíðssálma, sem voru í eign Finnians. Þegar Columba varð uppvís að athæfinu 

krafðist Finnian þess að fá afritið afhent, en Columba neitaði því. Finnian leitaði þá til 

Dermott konungs Írlands sem útskurðaði Finnian í hag og lét þau fleygu og frægu orð 

falla að „að hverri kú tilheyri hennar kálfur, svo hverri bók tilheyri hennar afrit” ("To 

every cow belongs its calf, so to every book belongs its copy.")18                                 

 

 Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar og í flestum löndum heims er 

lagalega viðurkenndur réttur þeirra, sem skapa frumleg verk, til höfundarréttar og 

einkaleyfa. 

 

 

 

                                                        
18 History of Copyright;What are copyrights?Sótt: 11. Des 2010. Vefslóð- 
[http://www.historyofcopyright.org/pb/wp_27fa9cd0/wp_27fa9cd0.hm?0.35270011794918077 ] 
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Er þetta listaverk eða ermi? 
 Á heimasíðu einkaleifastofu kemur fram að: ,,Frá sjónarhóli hugverkaréttar og 

í samræmi við lög nr. 46/2001 um hönnun, er með hugtakinu hönnun átt við útlit 

vöru.19 Hönnun er sem sagt sjónrænt útlit vöru. Útlit vöru ræðst fyrst og fremst af 

formi hennar, lit og efni. Í hönnun felst ekki tæknileg virkni”.20 Samkvæmt lögum 

Evrópusambandsins er höfundarréttur skilgreindur fyrir hugverk og tekur til 

bókmennta, tónlistar og lista og fellur tíska undir listir.21 

 Í Bandaríkjunum er þessu öðruvísi farið. Þar geturðu ekki fengið höfundarrétt 

á tískuklæðnaði. Amerísk höfundarréttarlög hafa undanskilið tískufatnað á þeim 

grundvelli að fatnaður sé fyrst og fremst hagnýtur fremur en listform. Fatnaður sé 

nauðsyn fyrir mannfólkið. Hinsvegar geta hönnuðir fengið þar höfundarrétt á 

textílhönnun eða munstrum því það eru þættir sem geta staðið einir og sér, aðskildir 

frá nytsemi flíkanna. Sem sagt, þó svo að fatnaður innihaldi munstur, útsaum eða 

myndskreytingar sem auðvelt er að aðgreina frá nytsemi hanns, er útilokað að fá 

höfundarrétt á lögun eða formi fatnaðarsins, vegna vandkvæða,að þeirra mati, við að 

styðja það með óyggjandi hætti, að formið sé listræn sköpun og hafi ekki með 

notagildið að gera.22 

 Til að rökstyðja má sitt hafa þeir tekið sem dæmi þá spurningu, hvort ermi á 

flík sé nauðsynleg og hafi raunverulegt notagildi? Ef við samþykkjum þær forsendur, 

hvenær hættir þá ermi með axlapúðum, fellingum og kögri að vera einungis hluti af 

notagildi flíkurinnar og verður listræn sköpun sem nægir til að falla undir 

höfundarrétt. Það er sem sagt að einhverju leyti skiljanlegt af hverju dómstólar, eins 

og í Bandaríkjunum, hafa hikað við að styrkja höfundarréttarlög á fatnaði, þar sem 

                                                        
 
19 Einkaleifastofan. “Kynningarefni; Hönnun” Sótt: 11. Des 2010. Vefslóð- [http://www.els.is/honnun/] 
20 Einkaleifastofan. “Kynningarefni; Hönnun” Sótt: 11. Des 2010. Vefslóð- [http://www.els.is/honnun/] 
21 World Intellectual Property Organization “Understanding Copyright and Related Rights” WIPO 
publication ,nr. 909 
22 Kevin V. Tu  “Counterfeit Fashion: The Interplay Between Copyright and Trademark Law in 
Orginal Fashion Designs and Designer Knockoffs,, Texas Intellectual Property Law Journal, tölublað 
nr.18, 2010  
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það er erfitt að draga rökrétta línu á milli listrænna og nytsamlegra eiginleika 

tískuhönnunar.23 

 Vert er þó að minnast á það að Frakkland hefur varið fatnað með höfundarrétti 

síðan 1793 og Japan og Evrópusambandið viðurkenna einnig rétt fatahönnuða á 

verndun á verkum sínum.24 

 

                    Grunn snið af ermi.                                            Útfærslur af ermi 

                                (mynd 3)                                                                     (mynd 4) 

 

Baráttan 

 Þótt svo að Evrópusambandið og Japan hafi veitt fatahönnuðum rétt til 

verndunar á hönnun sinni, er það þó þannig að hönnunarstuldur í tískugeiranum er 

jafn augljóst þar og annarsstaðar þar sem enginn réttindi eru veitt. Stór partur af 

tískustuldi innan iðnaðarsins felst í eftiröpun á hátískufatnaði og aukahlutum. Þessar 

vörur hljóta þýðingarmikið hlutfall af markaðsvirði sínu frá vörumerkjum eins og 

Dior, Vercace, Chanel o.s.fr. Þetta er sá þáttur fataiðnaðarsins sem er mest áberandi 

                                                        
23 Kevin V. Tu  “Counterfeit Fashion: The Interplay Between Copyright and Trademark Law in 
Orginal Fashion Designs and Designer Knockoffs, tölublað nr.18, 2010  
24 Elizabeth Woyke” Fashion´s bid to knock out knockoffs” Buissness Week, tölublað -3979, 2006 
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og þekktur og þar sem eftiröpun er útbreidd og tíð.25 Í flestum málum tengdum stuldri 

á hönnunarfatnaði eru lögbrjótarnir ekki lögsóttir og jafnvel í sumum tilvikum selja 

þeir opinberlega eftirlíkingar. Búðir sem selja eftirlíkingar af hönnunarvöru á broti af  

rétta smásöluverðinu, eru staðsettar í mörgum borgum víða um heim. Ástæðan fyrir 

þessu er sú  að í flestum tilvikum er ávinningurinn af því að kæra hönnunarþjófa 

minni háttar. Einnig kemur það oft fyrir að yfirvöld neiti að ákæra lögbrjóta, og leggja 

frekar byrgðina af lögsókninni á eigendur höfundarréttarins vegna mikilra tilkostnaðar 

sem slíkar málssóknir hafa í för með sér.26 

 Það er einnig þekkt að tískuhús lendi í þeirri stöðu að framleiðslufyrirtæki 

þeirra stela hönnun húsins og selja smásölum. Þau mál eru oft útkljáð fyrir utan kerfi 

laganna og koma aldrei við sögu á opinberum vettvangi. Þegar tískuþjófnaðurinn er 

rakinn til ,,löglegs” framleiðanda, hætta einfaldlega tískuhúsin að nota þann 

framleiðanda frekar en að fara með hann fyrir rétt.27 

 Eins og ég nefndi áður er ekki mikið um að fatahönnuðir leggi sig fram um að 

góma tískuþjófa, og sjaldan koma upp dómsmál tengd því. Þetta hefur þó aðeins 

breyst á síðastliðnum árum og það hefur aukist að fatahönnuðir sjái sér hag í því að 

kæra tískustuld. Þetta á þó helst við um að stór tískuhús kæri hátískusmásölur og að 

hátískusmásölur kæri stórmarkaði. Þetta má rekja til ýmissa þátta, svo sem 

heimskreppunnar, en það er þekkt að í kreppum séu fyrirtæki viljugri til að standa í 

málaferlum til að vernda réttindi sín. Einnig má rekja þetta til tækniþróunar. 

Heildsalar þurftu áður fyrr mun lengri tíma en nú, til að koma fölsunum eða 

eftirlíkingum í framleiðslu og svo í dreifingu. Þessi tími gaf hönnuðum gott forskot á 

því að ná fram hagnaði af vöru sinni, sem þá stundina var einstök á markaðinum. En 

tæknin í dag er orðin það þróuð að tískuþrjótar geta hannað, framleitt og komið 

eftirlíkingum á markaðinn og í verslanir, jafnvel áður en réttmætir eigendur 

hönnunarinnar koma sinni voru á markaðinn. 28 Fatahönnuðir taka gífurlega 

                                                        
25 Brian Hilton, Chong Ju Choi, Stephen Chen ,, The Ethics of Counterfeiting in the Fashion industry: 
Quality,Credence and Profit Issues”. Journal of business Ethics , tölublað 55, 2004 
26 Karen Fong, Tom Grek “Crimes of fashion” The Lawyer, Sótt: 19. Jan 2011. Vefslóð-
[2011http://www.thelawyer.com/ip-special-report-crimes-of- fashion/136319.article]   
27 Brian Hilton,  Chong Ju Choi, Stephen Chen ,, The Ethics of Counterfeiting in the Fashion industry: 
Quality,Credence and Profit Issues”, 2004 
28 Karen Fong, Tom Grek “Crimes of fashion” The Lawyer, Sótt: 19. Jan 2011. Vefslóð- 
2011http://www.thelawyer.com/ip-special-report-crimes-of-fashion/136319.article   
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fjárhagslega áhættu í hvert sinn sem þeir hanna nýjar línur af fatnaði og er því þessi 

þróun mjög alvarleg. Fatahönnuðir þurfa að hafa möguleika á því að hagnast á vinnu 

sinni, annars er enginn grundvöllur fyrir þessum iðnaði. 

 

 Því hefur oft verið haldið fram að tískuhús verði í raun ekki fyrir miklu tapi 

fjárhagslega þegar ódýrar eftirlíkingar af vöru þeirra koma á markaðinn. Bent hefur 

verið á að neytandinn sem kaupir ódýrar eftirlíkingar myndi hvort sem er ekki versla í 

hátískuverslunum vegna verðmunarins. Þetta er líklega hárrétt, en nú er komið upp 

vandarmál sem er efitt að kljást við. Tískuþjófar framleiða nú vörur sem eru mun 

vandaðri en áður tíðkaðist og jafnvel er ekki hægt að merkja mun á eftirlíkingu og 

raunverulegu vörunni. Ég hef þá kenningu og skoðun að fatahönnuðir og tískuhús, 

geti þó hindrað þetta að einhverju leiti, einungis með því að raunverulega sé vandað 

til verks í framleiðsluferlinu og ódýrasti kosturinn ekki endilega valinn. Sannleikurinn 

er sá, að ástæður þess að það er ekki eins mikið vandamál fyrir fjöldaframleiðendur að 

gera nákvæmar eftirlíkingar er að hluta til sú, að fatahönnuðir og tískuhús hafa sum 

hver fallið í þá freistni að framleiða vörur sínar í löndum og í verksmiðjum sem bjóða 

mjög lág verð, og þar af leiðandi minni gæði. Minni kröfur um gæði gera það 

auðveldara að stæla. 
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Bandaríska krísan 
  

 Bandarísk höfundarréttarlög hafa undanskilið tískufatnað á þeim grundvelli að 

fatnaður sé fyrst og fremst hagnýtur og það fremur en listform. En það eru blikur á 

lofti í Bandaríska fatahönnunariðnaðinum því að nú nýverið hefur Félagi fatahönnuða 

í Ameríku (e. Council of Fashion designers in America), með fatahönnuðinn Diane 

von Fustenberg í farabroddi, tekist að setja saman raunhæfa þingsályktunartillögu um 

veitingu höfundarréttar á fatnaði.29 30 

 Þessi tillaga hefur vakið upp heitar umræður á milli þeirra sem vinna og 

hrærast í fatahönnunariðnaðinum í Bandaríkjunum. Það eru yfirleitt tvö ólík 

sjónarmið sem eru mest áberandi og eru fatahönnuðir, hagsmunaaðilar, prófessorar og 

blaðamenn að munnhöggvast á hinum ýmsu miðlum vegna þeirra. Annars vegar eru 

það þeir sem vilja sjá þessa tillögu fara í gegn óbreytta og svo hinir sem telja þetta 

vera glapræði og merki um dauða frjálsrar sköpunar sem sé svo sterkt og mikilvægt 

einkenni fatahönnunariðnaðarsins að þetta sé í raun atlaga að iðnaðinum í heild sinni. 

 

Bandaríkin sem fagna 
 Natalie Doucet er ein þeirra sem hefur þá skoðun að fatahönnuðir í 

Bandaríkjunum eigi að hafa rétt á höfundarvernd. Hún vill meina að höfundarvernd 

muni vera sterkt tæki til að ala á meiri virðingu fyrir fatahönnun í Bandaríkjunum, 

eitthvað sem henni finnst vera mjög ábótavant. Skýringin á þessu virðingarleysi telur 

hún að sé vegna sögulegra staðreinda. Bandarísk fatahönnunarsaga er stutt , saman 

borin við vöggu fatahönnunar, Evrópu. Bandaríska fatahönnunarsagan risti 

einfaldlega ekki eins djúft í þjóðarsálina og hjá mörgum þjóðum Evrópu.31 

 

                                                        
29 Til frekari skýringar þá mun þessi þingsályktunartillaga (eins og hún lítur út núna) undanskilja allan 
fatnað frá höfundarrétti sem þegar hefur verið hannaður og verður hann í almannaeigu. En ný hönnun 
mun vera hæf til þess að fá verndun, svo lengi sem það er hægt að sýna fram á að hönnunin sé einstök 
og aðgreinanleg frá öðrum, eldri hönnunum. Það er tekið skýrt fram að hún hlýtur ekki verndun ef hún 
er útgáfa af áður gerðri hönnun af sama meiði og inniheldur einungis smávægilegar breytingar á útliti 
eða notagildi. Hönnunarverndin mun vara í þrjú ár frá skráningu eða opinberri birtingu. 
30 Johanna Blakley ,, The Costs of Ownership: Why Copyright Protection Will Hurt the Fashion 
Industry” Sótt: 16. Des 2010. Vefslóð- [http://observatory.designobserver.com/] 
31 Joel Nikolaou ,, Copyright in Fashion- Interview with Arts of Fashion Foundation president on 
copyright” SF European Men’s Style , Examiner,2009. Sótt: 3. Jan 2011. Vefslóð-
[http://www.facebook.com/note.php?note_id=132651829236] 
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,,Hvar eru John Galliano og Balenciaga Bandaríkjana? Hvernig eiga Bandaríkin að 

geta skapað slíka hönnuði í umhverfi þar sem ekki er borin virðing fyrir listum og allt 

miðast við gróðamöguleika”32 

 

Hún talar um að við verðum að bera virðingu fyrir sköpunarmættinum, og þeim sem 

hann bera. Sköpunarmátturinn sé lífrænn og hann verði að fóstra.33  

 Með það í huga má seigja að Bandarísk stórfyrirtæki hafa ekki tekið mið frá 

þessum sjónarmiðum. Hún lýsir í viðtalinu að stórfyrirtæki fari inn í 

fatahönnuðarskóla og lokki til sín unga efnilega fatahönnuði til að vinna á skrifstofum 

þeirra við að stela annarra manna hönnun og verða hlutar af stórri þjófnaðarvél í 

staðinn fyrir að verða frumlegir fatahönnuðir. Það þykir henni alvarleg þróun og spyr 

hvernig eiga fumkvöðlar í fatahönnun að spretta upp úr svoleiðis umhverfi? 

 Doucet telur að höfundarréttarlög muni veita sönnum frumkvöðlum rými til 

að þróa og þroska hæfileika sína svo að annar John Galliano geti orðið til. Hún bætir 

við að henni þykir það undarlegt viðhorf að tískuklæðnaður geti ekki flokkast sem 

list. Ef það er reyndin í Bandaríkjunum, þá myndu þeir væntarlega ekki skilgreina 

hönnun Yves Saint Lauren frá sjötta áratugnum sem list. Þrátt fyrir það, var haldin 

yfirlitssýning í MET í New York, og núna nýlega var önnur sýning í De Young í San 

Fracisco þar sem hátíska var sýnd sem listaverk. Þetta finnst Natalie vera yfirgengileg 

hræsni. Það sé ekki hægt að hafa þetta á báða vegu.34 

 

Bandaríkin sem óttast 
 Johana Blakely er ein þeirra sem eru alfarið á móti höfundarrétti á fatnaði og 

telur hún að hann sé mjög skaðvænlegur fyrir sköpunarkraft hönnuða í iðnaðinum.  

Í nýlegri grein sem birtist á netinu eftir hana lýsir hún áhyggjum sínum af því að 

höfundarréttur á fatnaði gæti orðið hættulegt vopn efnaðara einstaklinga og fyrirtækja 
                                                        
32Joel Nikolaou ,, Copyright in Fashion- Interview with Arts of Fashion Foundation president on 
copyright”,2009. Sótt: 3. Jan 2011. Vefslóð-
[http://www.facebook.com/note.php?note_id=132651829236] 
33 Joel Nikolaou ,, Copyright in Fashion- Interview with Arts of Fashion Foundation president on 
copyright”,2009. Sótt: 3. Jan 2011. Vefslóð-
[http://www.facebook.com/note.php?note_id=132651829236] 
 
34 Joel Nikolaou ,, Copyright in Fashion- Interview with Arts of Fashion Foundation president on 
copyright”,2009. Sótt: 3. Jan 2011. Vefslóð-
[http://www.facebook.com/note.php?note_id=132651829236] 
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til að stjórna með auðvaldi sínu hvernig aðrir hönnuðir skapa og hanna vörur sínar, sér 

í hag. Hún sér fyrir sér óendanlega gímald af málaferlum sem gætu sprottið upp við 

þessa lagasetningu. Talar hún einnig um hið gríðalega magn heimilda sem saga 

fatahönnunar býr að , gæti orðið orrustuvöllur fyrir lögmenn, þegar þeir byrja að leita 

sönnunar til að styðjast við staðhæfingar sínar, hvort einhver ákveðin hönnun sér eða 

sé ekki einstök sinnar tegundar.35 

 

 ,,Lúða bókasafnsvörðurinn” sem í mér býr óttast að einhverjir áhrifamiklir 

einstaklingar muni gera tilraun til þess að hefta aðgang að auðugum söfnum 

hönnunarsögu og ófyrirleitnar týpur gætu reynt að eyða eða fela sjaldgæf 

efni sem myndu sanna að þeirra hönnun væri ekki eins einstök og þeir halda 

fram” 

 

Blakely seigir enn fremur að neitendur muni líða fyrir lagasetninguna í formi hærri 

verða á fatnaði. Bendir hún á að einhver verði að borga fyrir allar málsókninar.36 

 

Hefð fyrir stælingu innan fatahönnunargeirans hefur haft, að hennar mati, áhugaverð 

áhrif á ferli sköpunar hjá fatahönnuðum. Hátískuhönnuðir finni sig knúna til að vera 

einstaklega frumlega og koma með óvænta vinkla í hönnun sína, sem þeir telji að 

verði erfitt að stela. Sem dæmi nefnir hún hátísku skóhönnuðinn Stuart Weitzman. 

Hann hannaði skó sem hann nefndi Bowden-wedge, það eru skór með fylltum hæl og 

þarfnast form þeirra sérstaks efnis svo sem titanium eða þar af leiðandi myndi hællinn 

fara í sundur vegna sérstakar lögunar hælsins.37 

 

                                                        
35 Johanna Blakley ,, The Costs of Ownership: Why Copyright Protection Will Hurt the Fashion 
Industry” Sótt: 16. Des 2010. Vefslóð- [http://observatory.designobserver.com/] 
36 Johanna Blakley ,, The Costs of Ownership: Why Copyright Protection Will Hurt the Fashion 
Industry” Sótt: 16. Des 2010. Vefslóð- [http://observatory.designobserver.com/] 
37 Johanna Blakley ,, The Costs of Ownership: Why Copyright Protection Will Hurt the Fashion 
Industry” Sótt: 16. Des 2010. Vefslóð- [http://observatory.designobserver.com/] 
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,,Bowden-wedge” hannaðir af Stuart Weitzman 
(mynd 5) 

 

  

 

 Hún endar á því að lýsa hvað henni þyki það kaldhæðnislegt að Diane von 

Fustenberg skuli vera sú sem leiðir þessa þingsályktunartillögu áfram. Hún segir að 

von Fustenberg hafi haft mjög hátt um það að hennar hönnunaríkón sem er kjóll sem 

kallast  the wrap-around dress sé ein af aðalástæðum þess af hverju hún er að sækja 

þetta mál af svo mikilli elju. Kaldhæðnin í því, segir Blakely, er sú að maður þarf ekki 

annað en að gera snögga skoðun á fatahönnunarsögunni og þá sér maður fljótt að hún 

hefur svo sannarlega ekki skapað neitt nýtt. Þessi tegund af kjól var reyndar mjög 

vinsæl í kringum 1940 þegar Claire McCardwell kynnti hann fyrir amerískum 

markaði við góðar undirtektir, einnig var þessi tegund kjóla mjög vinsæll á tímum 

Forngrikkja. 38 

 

                                                        
38 Johanna Blakley ,, The Costs of Ownership: Why Copyright Protection Will Hurt the Fashion 
Industry” Sótt: 16. Des 2010. Vefslóð- [http://observatory.designobserver.com/] 
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D.v.F,,The wrap-around dress” 1970             Claire McCardwell -1940            Stytta af konu frá tímum Forngrikkja   
               (mynd 6)                                                           (mynd 7)                                                 (Mynd 8) 

 

,,Hin raunverulega frumlega hugmynd Diane von Fustenberg er sú að endurlífga “Wrap-

around dress” og gera hann í réttum efnum með réttu munstri og á þeim tíma þar sem fólk 

var reiðubúið að ganga í honum aftur.”39 

  

 Þarna kemur hún inn á það sem Tom Ford lýsir, að hönnuðir geti skynjað 

tíðarandann og tekið hugmyndir og stemmningu og breita því í eitthvað áþreifanlegt. 

Og þær hugmyndir reynast oft vera eitthvað sem á sér fortíð eða sögu. 40 

 

 J.Blakely bætir við 

 

,, Þýðir það að hún(D.v.F) geti slegið eign á þessa hönnun svo enginn annar muni geta nýtt 

hana? Í hvaða heimi myndi það vera eðlilegt?”41 

 

  

 
                                                        
39 Johanna Blakley,, The Costs of Ownership: Why Copyright Protection Will Hurt the Fashion 
Industry” Sótt: 16. Des 2010. Vefslóð- [http://observatory.designobserver.com/] 
40 Youtube.com, “Ready to Share: The Ecology of Creativity in Fashion” Sótt : 11. Des 2010. Vefslóð-
[http://www.youtube.com/watch?v=lCzVcgwheWk] 
41 Johanna Blakley,, The Costs of Ownership: Why Copyright Protection Will Hurt the Fashion 
Industry” Sótt: 16. Des 2010. Vefslóð- [http://observatory.designobserver.com/] 
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 Samkvæmt fréttamiðlum Ameríku þykir það líklegt að þessi tillaga muni 

verða samþykkt af ameríska þinginu 42. Hvað gerist, verður tíminn að leiða í ljós. Ég 

tel að bæði Blakley og Doucet hafi rétt fyrir sér á margan hátt. Hvernig eiga frumlegir 

fatahönnuðir að þrífast í umhverfi þar sem ekki er borin virðing fyrir þeirra sköpun? 

Og ekki er vænlegt  að hugsa til þess hvernig stórfyrirtæki og lögfræðingar þeirra, 

gætu misnotað þessa verndun sér í hag og til að halda öðrum niðri43. 

 Það vilja líklegast fáir fatahönnuðir að umhverfi þeirra og hvernig þeir vinna 

að sköpun sinni, sé stjórnað af lögfræðingum. Bara sú tilhugsun er fyrir mér kæfandi. 

En virðingarleysi fyrir verkum fatahönnuða í Ameríku er einnig vandarmál, þó ætla 

ég að leyfa mér að efast um að lagasetning sé vænlegasta leiðin til að leysa 

vandarmálið, eða að hún muni skila þeim árangri sem þeir vonast til. Ég held að þetta 

snúist fyrst og fremst um hugarástand í þjóðfélaginu, sem þarf að breyta, eða reyna að 

hafa áhrif á.  

 Ég tel að þetta hugarástand varðandi fatahönnun sem ríkir nú í Ameríku og 

varðandi hönnun yfir höfuð, getum við einnig skynjað hér heima og ætla ég að skoða 

það nánar í næsta kafla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
42 Heimasíðan: International Business Times Sótt: 15. Jan 2011. Vefslóð- 
[http://www.ibtimes.com/articles/63046/20100916/fashion-copyright-council-of-fashion-designers-of-
america.htm] 
43 Johanna Blakley, ,, The Costs of Ownership: Why Copyright Protection Will Hurt the Fashion 
Industry” Sótt: 16. Des 2010. Vefslóð- [http://observatory.designobserver.com/] 
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Hvað hefur þú á prjónunum? 
 

 Á Íslandi virðist hönnunarstuldur aukast eins og annars staðar í heiminum. 

Vegur íslenskrar hönnunar hefur aukist undafarin ár. Hún hefur vakið eftirtekt 

erlendis og sífellt fleiri verslanir sem selja hönnunarvöru, skjóta upp kollinum hér á 

landi. Halla Helgadóttir ræðir í nýlegu viðtali í Morgunblaðinu um aukningu á 

hönnunarstuldi jafnhliða velgengni íslenskra hönnuða og að það sé algengt núna að 

fólk setji vörur í sölu sem séu augljóslega eftiröpun á verkum annarra. Hún segir það 

mikilvægt fyrir hönnuði að standa vörð um sköpunarverk sín, þó að það geti reynst 

þeim erfitt.4445 

  

 Eitt gott dæmi um þá sem hafa orðið fyrir barðinu á hönnunarstuldi er 

fatahönnunar fyrirtækið Farmers Market sem var stofnað árið 2005 af hönnuðinum 

Bergþóru Gunnarsdóttur og tónlistarmanninum Jóeli Pálssyni. Farmers Market sækir 

megininnblástur sinn í sögu sveitarmenningar Íslands í bland við óm af pönki og 

prjáli.46 Ein af þeirra helstu vörum eru lopapeysur sem nefnast ýmist Stóra-fljót, 

Hraun eða Fell. 47Þeim hefur verið stolið áberandi af mörgum hérlendis, þó helst af 

eldri prjónakonum. Þessar peysur vöktu mikla athygli vegna nútímalegrar nálgunar á 

íslensku lopapeysunni, munstrið þykir einfalt og fallegt, þær eru þynnri og léttari en 

hefðbundar lopapeysur og eru einnig mjög klæðilegar vegna sérstaks forms. Vinsældir 

Farmers Market-lopapeysanna urðu gríðalegar. Það sem gerðist mjög fljótlega eftir að 

þær urðu vinsælar var að færar prjónakonur hófust við að telja munstrið og formið út 

á peysunum og uppskriftir voru birtar á netinu. Nákvæmar eftirmyndir af peysunum 

voru jafnvel framleiddar í miklu magni og seldar í verslunum.48  

                                                        
44 Óþekktur höfundur ,,Skiptir máli hverju er hampað: Viðtal við Höllu Helgadóttur” Morgunblaðið- 
20102010 Sótt : 2. Jan 2011. Vefslóð- [http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id 
=1349108&searchid=5955a-0a39-1cac8] 
 
45 Til frekari skýringar : Halla Helgadóttir er framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar Íslands og segir 
hún að hönnuðir leiti gjarnan til þeirra þegar upp koma höfundarréttarmál og þau reyni að aðstoða fólk 
við að finna málum þeirra farveg eins og þau geti. Þau eru aðilar að Myndstefi sem eru 
höfundarréttarsamtök myndhöfunda og þeir vinna ötullega að þessum málum. Hún bætir við að málin 
séu eins mörg og þau séu misjöfn.  
46 Farmersmarket- Sótt: 17. Jan 2011. Vefslóð: http://www.farmersmarket.is/ 
47 Farmersmarket- Sótt: 17. Jan 2011. Vefslóð: http://www.farmersmarket.is/ 
48 Óþekktur höfundur  ,,Skiptir máli hverju er hampað: Viðtal við Höllu Helgadóttur” Morgunblaðið- 
2010 Sótt: 2. Jan 2011. Vefslóð- http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=1349108 
&searchid=5955a-0a39-1cac8 
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 Ein af ástæðum þess að þessari hönnun er svona mikið stolið og á svo 

áberandi hátt, tel ég vera sú einfalda skýring að þetta eru lopapeysur. Íslenska ullin er 

okkar helsta hráefni sem við framleiðum og getum nýtt í fatagerð, og er mikil hefð 

fyrir prjónaskap sem má rekja alveg aftur til 16. aldar. Eftir 1580 var farið að greiða 

skuldir með prjónlesi í stað vaðmáls, sem tíðkaðist þá, og fljótlega voru prjónavörur 

orðnar ein helsta útflutningsvara Íslands.49 Mikill partur af íslensku prjónahefðinni er 

hönnun á munstrum. Ég þekki fjölskyldur sem eiga sín eigin prjónamunstur sem að 

langamma/afi eða langalangamma/afi hannaði og vilja þær yfirleitt ekki deila þeim 

með öðrum, þetta eru einskonar ættarleyndarmál og einkenni. Að prjóna peysu eftir 

eigin munstri er flókið ferli, sérstaklega þegar maður er óreyndur. Það getur ekki hver 

sem er gert það, og þess vegna þykir það sérstaklega fínt og merki um mikla færni og 

kunnáttu ef einver prjónakona/maður getur talið út munstur og áttað sig á úrtökum og 

aðferðum án uppskriftar. 

 

 Þegar Farmers Market peysurnar komu á markaðinn, leið ekki langur tími þar 

til uppskriftir fóru að birtast á netinu. Eigendur Farmers Markets reyndu að sporna við 

þessu með því að láta eyða Facebook síðum sem voru einfaldlega stofnaðar til þess að 

deila uppskriftum þeirra, og svo einnig með því að vekja á þessu athygli í fjölmiðlum 

þar sem þó nokkrir, eins og Halla Helgadóttir ,framkvæmdastjóri hönnunarmiðstöðvar 

Íslands, reyndu að miðla til fólks að þetta væri ekki siðferðislega rétt og væri hreinn 

og beinn þjófnaður.50 Ef maður flettir upp ,,Farmers Market peysur” á internetinu, fær 

maður ógrynni af tenglum á spjallsíður þar sem handavinnukonur og menn eru að 

deila og ræða um þessar peysur sín á milli. 

 

Maður sér svör á spjallþráðum eins og þetta . 

 

,, Mantra51-SV: Stóra-Fljót: Ég er að prjóna hana. Er búin að hakka mig í gegnum munstrið 

og gengur mjög vel. Sniðið færðu ekki úti í búð. Þú verður að telja út sjálf.”52 

 
                                                        
49 Ásdís Jóelsdóttir: Saga fatagerðar og fatahönnunar á Íslandi, frá lokum 19. Aldar til byrjun 
21.aldar, bls. 16 
50 Óþekktur höfundur  ,,Skiptir máli hverju er hampað: Viðtal við Höllu Helgadóttur” Morgunblaðið- 
20102010 Sótt: 2. Jan 2011. Vefslóð- http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=1349108 
&searchid=5955a-0a39-1cac8 
51 Til frekari skýringar: Notendanafn spjallara. 
52 er.is - Sótt: 17. Jan 2011. Vefslóð- http://er.is/messageboard/messageboard.aspx?advid= 
13079867&advtype=59&page=7&advertiseType=0     
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 Hér er svar frá sama spjallara og að ofan. Hér er hún að rökstyðja af hverju 

hún vilji ekki deila uppskriftinni sinn með öðrum spjöllurum. Hún er farin að beita 

fyrir sér einskonar höfundarrétti, sem mér þykir merkilegt, í ljósi þess að hún er að 

stela hönnun Farmers Market. 

 

,, Mantra- SV: SV: Stóra-Fljót : Ég er búin að eyða mörgum kvöldstundum í að gera 

prjónafestuprufur, prófa margar tegundir af garni, teikna upp munstur og fatta úrtökurnar. 

Ég er ekki að fara að finna upp hjólið fyrir aðra.”53 

 

 Af og til koma inn spjallarar sem saka aðra spjallara um að vera þjófa. Þá 

færist hiti í leikinn og svör eins og þessi birtast 

 

,, KnitNknot -SV: SV: SV: Farmers Market: Er ég að stela hönnun? En hvað með Farmers 

market? eru þeir þá ekki að stela hönnun frá Lopa 2 og Lopa 12 blöðunum sem Álafoss gaf út 

(nú Ístex).  Eru þá þær sem eru að styðjast við þær uppskriftir að "stela" hönnun?”54 

  

 Spjallarinn ,,KnitKnot” er að vitna í lopapeysur sem Álafoss (sem nú er Ístex) 

gaf út í uppskriftarblaðinu Lopi nánar til tekið Lopi 2. Við athugun sérst að munstrið 

er vissulega líkt á Ístex munstrinu og á Farmers Market peysunum og það þarfnast 

lítilla breytinga til að munstrin verði eins. En það er augljóst fyrir mér, að það sem er 

ekki eins, er heildarútlit flíkanna. Hönnuðirnir Bergþóra og Jóel hafa sett sinn stíl og 

sína listrænu hugsjón í gerð Farmers Markets lopapeysanna. Þau hafa eins og Tom 

Ford útskýrði, skynjað tíðarandann, tekið góða hugmynd, einhverja sem á sér sögu 

eða fortíð og gert hana að sinni.55 

                                                        
53 er.is - Sótt: 17. Jan 2011. Vefslóð- http://er.is/messageboard/messageboard.aspx?advid= 
13079867&advtype=59&page=7&advertiseType=0  
54 er.is - Sótt: 17. Jan 2011. Vefslóð- http://er.is/messageboard/messageboard.aspx?advid= 
13079867&advtype=59&page=7&advertiseType=0  
55 Youtube.com- “Ready to Share: The Ecology of Creativity in Fashion” Sótt : 11. Des 2010. Vefslóð-
http://www.youtube.com/watch?v=lCzVcgwheWk 
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        Úr prjóna blaðinu ,,Lopi 2” Gefið út af Álafossi 1984                Farmers Market- Stóra fljót 
                                         (mynd 9)                                                                                       (mynd 10 ) 

 

 Það gætu heyrst þau mótrök að fyrst þau gátu tekið þetta munstur og gert það 

að sínu, af hverju á að banna öðrum að gera það? Ég myndi svara því sem svo, að það 

er ekki neitt athugavert við það að fólk noti þetta gamla Ístex munstur til að útfærar 

sínar eigin listrænu útgáfur af lopapeysum eða hverju sem er. En að telja út munstrið á 

Farmers Market peysunum og prjóna þær eins í öllum smáatriðum og útfærslum sem í 

þeim búa er einfaldlega stuldur á listrænni tjáningu hönnuða Farmers Markets. 

Eins og Halla Helgadóttir talar um í viðtali við Morgunblaðið, er þetta vaxandi 

vandamál hér á Íslandi og vill hún meina að fjölmiðlar spili stórt hlutverk í því 

hvernig fólk umgengst og lítur á skapandi hönnun.56  

  

Þetta er vandamál sem komið hefur upp undanfarin misseri. Fjölmiðlar 

ýta því miður svolítið undir þetta, því eftir að kreppan skall á eru þeir 

mjög opnir fyrir umfjöllun um „duglega Íslendinginn“ sem stofnar eigið 

fyrirtæki og fer að búa til eitthvað nýtt sem er í sjálfu sé mjög jákvætt og 

bara frábært. En oft er ekki gerður greinarmunur á hönnun og öðru, sem 

hefur lítið með hönnun að gera, og jafnvel er fólki sem er að kópera 

hönnun eftir aðra gert hátt undir höfði í fjölmiðlum57                                                                              

                                                        
56 Óþekktur höfundur  ,,Skiptir máli hverju er hampað: Viðtal við Höllu Helgadóttur” Morgunblaðið- 
20102010 Sótt: 2. Jan 2011. Vefslóð- http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=1349108 
&searchid=5955a-0a39-1cac8 
57 Óþekktur höfundur  ,,Skiptir máli hverju er hampað: Viðtal við Höllu Helgadóttur” Morgunblaðið- 
20102010 Sótt: 2. Jan 2011. Vefslóð- http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=1349108 
&searchid=5955a-0a39-1cac8 
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 Halla heldur áfram með að útskýra að fyrirsagnir eins og ,,14 ára hönnuður í 

Garðabæ” sé dæmi um hvernig umræðan sé stundum. Það að allir geti titlað sig sem 

hönnuði. Bendir hún á að flestum þætti líklegast einkennilegt að tala um                 

,,16 ára lögfræðing úr Kópavogi”. Halla heldur áfram að útskíra að umræðan um 

þessa hluti sé ekki mikil hér á landi og vill hún skrifa það að mestu á þá staðreynd að 

skilningur á hönnun og gildi hennar sé ekki nægilega mikill. Fólk geri sér einfaldlega 

ekki grein fyrir því að það liggi margra ára menntun að baki því að verða hönnuður 

rétt eins lögfræðingur, verkfræðingur og kennari.58 

 

 

 
Eftirlíking af Stóra-fjóti sem er til sölu á netinu 

(mynd 11) 

 

 

 
                                                        
58 Óþekktur höfundur  ,,Skiptir máli hverju er hampað: Viðtal við Höllu Helgadóttur” Morgunblaðið- 
20102010 Sótt: 2. Jan 2011. Vefslóð- http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=1349108 
&searchid=5955a-0a39-1cac8  
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Niðurlag 
  

 Nú hef ég farið yfir hvað hugtakið tíska er og hvernig það þróaðist í það sem 

við þekkjum í dag. Hugtakið varð til í gegnum lýðræðislegri reglugerðir og frelsi 

almúgans í þáttöku hennar. Ég komist að því að tískan er samfélagsleg og 

samfélagslegt mótandi listform sem skapast ekki í gegnum einn einstakling eða 

hönnuð, heldur verður hún til í gegnum okkur öll sem heild. Hún er hringrás 

hugmynda sem fatahönnuðir fá í gegnum innsæi og tilfinningu fyrir umhverfinu, 

þekkingu á sögu hennar og skilningi á hugmyndafræðinni sem býr að baki. 

Það sem ég tel þó fyrst og fremst, er að frelsi til sköpunar hljóti að vera mikilvægari 

en hagsmunir fárra aðila. Ég tel, að höfundarréttur í því formi sem hann er í dag sé 

ófullkomið úrræði til að tryggja hönnuðum umhverfi þar sem borin er virðing fyrir 

verkum þeirra. Höfundarvernd er dýr, það sitja ekki allir við sama borð í þessu máli 

og þar af leiðandi tel ég það vera hættulegt að opna gátt, eins og virðist vera að gerast 

í Bandaríkjunum, fyrir auðvald sem getur tryggt sér verndun á hlutum sem við 

vanarlega teljum vera okkar allra. En þrátt fyrir þá skoðun mína, vil ég engu síður sjá 

þá þróun að ég, sem fatahönnuður geti verið sátt með vinnuumhverfið sem mér býðst 

og að ég geti starfað án þess að vera rænd tækifærunum af þeim sem stela. Hvað á til 

bragðs að taka? 

 Eins og hún Natalie Doucet útskýrði, verðum við að bera virðingu fyrir 

sköpunarmættinum og þeim sem bera hann. Sköpunarmátturinn er lífrænn og hann 

þarf að fóstra.59 Hvernig við fóstrum hann, tel ég að sé gert með því að viðurkenna 

hversu mikilvægur hann er okkur. Við þurfum að hefja hann upp á þann pall innan 

samfélagsins þar sem hann er metin jafn vel og aðrir þætti þjóðfélagsins. Ég tel að 

höfundarréttur sé bara skammtímalausn. Við munum aldrei stoppa hönnunarstuld, það 

er svo einfalt. Verðum við ekki bara að viðurkenna  hönnunarstuld sem hluta af þeim 

veruleika sem við lifum í og reyna að sporna við honum með upplýsingaflæði í stað 

þess að vera í varnarleikjum. Að vera í stríði er hugmyndafræðilega letjandi og það er 

ekki umhverfi sem ég, skapandi einstaklingur, vil búa mér. 

                                                        
59 Joel Nikolaou ,, Copyright in Fashion- Interview with Arts of Fashion Foundation president on 
copyright” SF European Men’s Style , Examiner,2009. Sótt: 3. Jan 2011. Vefslóð-
[http://www.facebook.com/note.php?note_id=132651829236] 
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 Ég vonast til að sjá frumlegri lausnir á þessu nútíma vandarmáli en þau 

lagalegu form sem höfundarréttur miðast við í dag. Hver sú lausn er, get ég ekki 

svarað. Ég trúi því að hún sé til, einhverstaðar fyrir utan þann ramma sem okkur er 

settur. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

Heimildaskrá 
 
Skrifaðar heimildir 
 
Ásdís Jóelsdóttir, Saga fatagerðar og fatahönnunar á Íslandi: frá lokum  

 19. Aldar til byrjun 21.aldar. Ásdís Jóelsdóttir,2009, bls. 11-12 
 
Hilton, Brian, Choi, Chong Ju. Chen, Stephen ,, The Ethics of Counterfeiting 

 in the Fashion industry: Quality,Credence and Profit Issues” 

 Journal of business Ethics , tölublað 55, 2004 

 

Kawamura, Yunia , Fashion-ology. An Introduction to Fashion Studies.  

 Berg, 1995, bls. 1  

 

Tu, Kevin V. “Counterfeit Fashion: The Interplay Between Copyright and 

 Trademark Law in Orginal Fashion Designs and  

 Designer Knockoffs,, Texas Intellectual Property Law Journal, 

 tölublað nr.18, 2010  

 

World Intellectual Property Organization “Understanding Copyright and  

 Related Rights” WIPO, tölublað ,nr. 909 

 

Woyke,Elizabeth” Fashion´s bid to knock out knockoffs”  

 Buissness Week, tölublað -3979, 2006 

 

 

 
Heimildir af veraldarvefnum 

 
Blakely,Johanna “Lessons from Fashion free culture”  

TEDtalksDirector , Sótt : 17. Des 2010. Vefslóð - 
http://www.ted.com/talks/johanna_blakley_lessons_from_fashion_s_fr
ee_culture.html 

 
Blakley, Johanna ,, The Costs of Ownership: Why Copyright Protection Will 
 Hurt  the Fashion Industry” Sótt: 16. Des 2010. Vefslóð- 
 http://observatory.designobserver.com/ 
  
Einkaleifastofan- “Kynningarefni; Hönnun” Sótt: 11. Des 2010. Vefslóð- 
 http://www.els.is/honnun/ 



 29 

  
 
er.is - Sótt: 17. Jan 2011. Vefslóð-
 http://er.is/messageboard/messageboard.aspx?advid=13079867&advty
 pe=59&page=7&advertiseType=0    
 
Farmersmarket- Sótt: 17. Jan 2011. Vefslóð: http://www.farmersmarket.is/  
 
Fong,Karen, Grek,Tom “Crimes of fashion” The Lawyer, Sótt: 19. Jan 2011. 

 Vefslóð- 2011http://www.thelawyer.com/ip-special-report-crimes-of-

 fashion/136319.article   
 
Font,Lourdes , McMahon,Beth  ,,Fashion: Orgins and development” 

  Oxford University Press , 2007-2011 Sótt: 19. Jan 2011. Vefslóð-

 http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/grove/art/T2082669 

   

Hollander,Anne ,, Fashion” Oxford University Press , 2007-2011.  

 Sótt: 17.Des 2010 Vefslóð- http://www.oxfordartonline.com 

  

 
History of Copyright;What are copyrights? Sótt: 11. Des 2010. Vefslóð- 
 http://www.historyofcopyright.org/pb/wp_27fa9cd0/wp_27fa9cd0.hm
 l?0.35270011794918077  
 
International Business Times  Sótt: 15. Jan 2011. Vefslóð-
 http://www.ibtimes.com/articles/63046/20100916/fashion-copyright-
 council-of-fashion-designers-of-america.htm 
  
Martin,Richard ,,Fashion as Art” Oxford University Press , 2007-2011 Sótt: 

 19. Des 2010. Vefslóð- http://www.oxfordartonline.com 

 

Nikolaou,Joel ,, Copyright in Fashion- Interview with Arts of Fashion  

 Foundation  president on copyright”  SF European Men’s Style,   

 Examiner,2009. Sótt: 3. Jan 2011. Vefslóð-

 http://www.facebook.com/note.php?note_id=132651829236 

  

Óþekktur höfundur, ,,Skiptir máli hverju er hampað: Viðtal við Höllu 

 Helgadóttur” Morgunblaðið- 2010 Sótt: 2. Jan 2011. Vefslóð- 

 http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=1349108 

          &searchid=5955a-0a39-1cac8 



 30 

Tom Ford.com – Sótt: 26. Jan 2011. Vefslóð- 
 http://www.tomford.com/#/en/thebrand/tomford 
  
 
Youtube.com- “Ready to Share: The Ecology of Creativity in Fashion” 
 Sótt : 11. Des 2010. Vefslóð-
 http://www.youtube.com/watch?v=lCzVcgwheWk 
  
 

            Aðrar heimildir 
 

Chanel, Coco ,, Creativity is the art of conceling your source” 
 
Chanel, Coco ,,Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion  is in 
the sky, in the street, fashion has to do with ideas, the way we live,  what is 
happening” 

 
 
Myndaskrá 
mynd 1- vefslóð: http://ladivas-discodiva.blogspot.com/2010/09/grace-jones.html  

 Sótt:  26. Jan 2011 

               mynd 2- vefslóð: http://come-wander-with-me.blogspot.com/2010/04/blog-  
  post.html Sótt: 26. Jan 2011 

 

mynd 3- vefslóð: http://www.flamencodressmaking.com/2010/12/how-to- 

 sew-sleeves-that-let-you-move/ Sótt: 26. Jan 2011 

mynd 4- vefslóð: http://www.agelesspatterns.com/sleeves.htm  

  Sótt: 26. Jan 2010 

mynd 5- vefslóð: http://observatory.designobserver.com/ Sótt 17. Des 2010 

mynd 6- vefslóð: http://www.cubiclechicblog.com/tag/dvf-wrap-dress/   Sótt 
17. Jan 2011 
 

   mynd 7- vefslóð: http://zuburbia.com/blog/2009/02/12/vpod-vintage-  
 1940s-claire-mccardell-perfect-picnic-dress/  
   Sótt 17.Jan 2011 

 

mynd 8- vefslóð:http://www.costumes.org/history/100pages/    
 timelinepages /ancientgreece1.htm Sótt 17.Jan 2011 
 
mynd 9- vefslóð: http://www.istex.is/default.asp?sid_id=7900    

 &tId=1&Tre_Rod=001|003|006|&qsr Sótt 11. Jan 2011 

mynd 10- vefslóð: http://www.farmersmarket.is/ Sótt 11. Jan 2011 

mynd 11- vefslóð: http://heimaprjon.blogcentral.is/myndasafn/274329/ Sótt  

 11. Jan 2011 

 




