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Samantekt 

 

Japönsk menning hefur vakið athygli íbúa á Vesturlöndum fyrir að búa yfir 

sérstökum krúttheimi sem virðist erfitt að finna af sömu stærðargráðu í öðrum löndum. 

Krúttið (j. kawaii) hefur birst í mörgum myndum í Japan allt frá 9. öld, meðal annars í 

gömlum bókmenntum, sem omamori gripir og sem brúður. Það hefur einnig lengi fylgt 

myndasögum og teiknimyndum. Það var hins vegar upp úr 1960 sem krúttið þróaðist frá 

því að vera einungis fagurfræðileg hugsun yfir í að verða að sérlegum menningarkima. 

 Krúttmenningin tók að myndast hjá ungum stúlkum með nýrri tegund krúttlegrar 

skriftar sem var eins konar ádeila á samfélagsleg gildi og um leið nýr tjáningarmáti. 

Upp úr þessu tók krúttið að berast frá skrifmáli yfir í talmál og þaðan yfir í tísku og 

söluvarning. Þegar farsíma- og nettæknin tók að blómstra fylgdi krúttið með og setti sitt 

mark á þann heim líka. Því má segja að krúttið hafi átt fastan stað í japanskri menningu 

síðastliðin 50 ár og sjáist ekkert fararsnið á því. 

 Þótt krúttið virðist kannski einungis fagurfræðilegt og menningarsnautt liggja 

dýpri ástæður að baki sem má rekja í gömul samfélagsleg gildi Japana og þann þrýsting 

sem ungu fólki finnst samfélagið setja á sig. Í þessari ritgerð er krúttið skoðað í allri 

sinni dýrð, þróun þess fylgt og loks er skoðað hvað olli krúttbylgjunni.  
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Inngangur 

 

 Þegar menning annars lands er skoðuð vekja þeir þættir sem ólíkastir eru eigin 

menningu oft mesta athygli. Þættirnir sem við þekkjum ekki eru minnisstæðastir. 

Þættirnir sem við skiljum ekki ástæðurnar fyrir vekja mesta forvitni. Þeir geta vakið 

margar ólíkar tilfinningar hjá þeim sem þekkir ekki til: Kátínu, forvitni, rugling, pirring 

eða jafnvel reiði. Það er krefjandi en um leið þroskandi að takast á við aðstæður í nýju 

landi sem eru ekki eðlislægar. 

 Margt í japanskri menningu er ólíkt því sem Íslendingar eiga að venjast.  Margar 

hefðir lærast þó fljótt þegar dvalið er í landinu eða lesið er um japanska menningu og 

sögu. Sögur af samúræjum og geishum, lýsingar frá tehúsum og sumoglímum, bragðið 

af sushi og grænu tei eru allt þættir sem mikið hefur verið fjallað um í tengslum við 

japanska menningu. Létt er að komast yfir fræði- og skemmtiefni tengt þessum þáttum. 

En þar sem japönsk menning er svo fjölbreytt, virðastmargir þættir menningarinnar 

fjarlægir hafi viðkomandi ekki dvalið í landinu. 

 Síðasta ár dvaldist ég í tæpt ár við nám í höfuðborg Japans, Tokyo. Á þeim tíma 

var hin svokallaða japanska krúttmenning meðal þess sem vakti hvað mesta athygli 

mína: Öll sú menning sem inniheldur krúttlega þætti og sú tilhneiging að gera krúttlega 

hluti, klæðast þeim og vilja eignast hvað sem er, sé það krúttlegt. Undir þetta falla mörg 

svið, svo sem krúttleg tíska, krúttleg hegðun, krúttleg raftæki og krúttleg list.  Lítið 

hefur þó verið fjallað um þennan menningarkima í í fræðibókum. Hvers vegna? Kannski 

vegna þess að fræðimönnum finnist þarfara að skrifa um mörg önnur efni en þetta. 

Kannski vegna þess að sumum finnist þessi menning illlskiljanleg. Eða kannski 

einungis vegna þess að margir hafa ekki áttað sig á því að þetta er í raun orðinn 

órjúfanlegur hluti af japanska samfélaginu. En flestir sem til þekkja eru sammála um að 

þessa menningu þurfi að sjá og upplifa á heimavelli hennar í Japan til að unnt verði að 

skilja hve áberandi hluti af japönsku samfélagi hún er.  

 Það var einmitt þetta sem vakti áhuga minn á efninu. Því lengur sem ég bjó í 

landinu og forvitnaðist meira um þessa menningu því áhugaverðari og dýpri fannst mér 

hún vera. Ég fór að lesa mér til um þessi efni og lærði ýmislegt á þann hátt, en á meðan 

ég bjó í mekka krúttmenningarinnar ákvað ég að reyna að upplifa sem mest af henni 

sjálf.  
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 Líkt og félagsfræðingur gerir vettvangsrannsókn sótti ég óteljandi staði og 

uppákomur í tengslum við krútt og kynntist einnig fólki sem dáði og dýrkaði þessa 

menningu. Þannig fékk ég betri innsýn en margar bækur gátu gefið. En innsýnin var 

ekki nóg og því ákvað ég að leggjast í fræðilegar rannsóknir  og reyna að komast til 

botns í því hverjar væru ástæðurnar bak við krúttið.  

 Í þessari ritgerð mun ég leitast við að skilgreina hvað japanskt krútt er, lýsa 

birtingarmyndum þess í japönsku samfélagi, skoða upphaf þess og þróun og að lokum 

leitast við að útskýra hvers vegna það hefur fest sig í sessi og hvaða hlutverki það 

gegnir í japanskri menningu. 
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1. Hvað er krútt? 

Í upphafi er rétt að skilgreina hugtakið krútt (j. kawaii). Áður en orðið er skoðað 

og síðan notað í ritgerðinni er rétt að útskýra í stuttu máli rithætti japönsku. Japanska 

ritmálið byggist á þremur gerðum rithátta sem hafa allir sérstakt hlutverk.1  

Fyrst ber að nefna kanji rithátt sem eru tákn sem voru aðlöguð frá gömlu 

kínversku táknunum.2 Táknin eru oft gerð úr mörgum strokum og eru því nákvæm 

smáatriði sem skilja táknin í sundur. Kanji táknin eru notuð fyrir hugtakaorð (einkum 

nafnorð, sagnorð og lýsingarorð) og innlend nöfn.  

Einnig eru tveir kana rithættir sem eru keimlíkir en skiptast niður í hiragana og 

katagana.3 Þeir rithættir nota hljóðritunartákn sem hvert táknar eitt atkvæði. Hiragana 

rithátturinn er aðallega notaður fyrir endingar á orðum sem innihalda kanji tákn og 

einnig um ýmis japönsk orð sem eiga sér ekki kanji tákn.4 Katagana rithátturinn á við 

um orð sem eru tökuorð úr erlendum tungumálum.5  

Japanskt ritmál er því blanda af þremur ritháttum. Hægt væri að rita öll japönsk 

orð einungis með kana rithætti en slíkt hægir á leshraða. Slíka texta er því óalgengt að 

sjá nema fyrir börn þar sem þeim er kenndur sá ritháttur fyrst, enda er fjöldi kanji tákna 

í málinu svo gífurlegur að það tekur mörg ár að ná valdi á lestri og skrift þeirra.6 7  

Í máli ungra Japana ber orðið kawaii mjög reglulega á góma. Samkvæmt 

orðabók væri orðið þýtt sem “sætt; krúttlegt; heillandi; elskulegt; fallegt8” Orðið er 

algengt í talmáli og sem eins konar upphrópun, en sé það skrifað hefur það kanji- 

táknin可愛. Það er samsett úr táknunum 可 (lesist: ka) sem þýðir “bærilegur; sæmilegur;  

þolanlegur; í meðallagi”9 og 愛 (lesist: ai) sem þýðir einfaldlega “ást; væntumþykja”10.  

Ungt fólk notar orðið oft og velur því gjarnan auðveldari leið til að skrifa það með  

hiragana rithætti á þennan hátt: かわいい.  Til einföldunar hef ég ákveðið að nota  

íslenska orðið krútt í þessari ritgerð sem ígildi orðsins kawaii. 

                                                 
1 Hadamitzky, Spahn bls. 9 
2 Hadamitzky, Spahn bls. 9 
3 Hadamitzky, Spahn bls. 9 
4 Hadamitzky, Spahn bls. 9 
5 Hadamitzky, Spahn bls. 9 
6 Kess, Miamoto, bls. 120 
7 Hadamitzky, Spahn bls. 43 
8 Enska: “cute; adorable; charming; lovely; pretty”. Denshi Jisho. www.jisho.org. Sótt 03.12.2012 
9 Enska: “passable; acceptable; tolerable; fair”. Denshi Jisho. www.jisho.org. Sótt 03.12.2012 
10Enska: “love; affection”. Denshi Jisho. www.jisho.org. Sótt 03.12.2012 
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  Þrátt fyrir að orðið sé fyrirferðarmikið í máli ungs fólks einskorðast það alls ekki 

við þann hóp. Í japanska menningartímaritinu CREA frá árinu 1992 var dregin sú 

ályktun að þetta orð væri mest notaða og á sama tíma vinsælasta vanaorðið (e. habitual 

word) í nútíma japönsku.11 Sú ályktun er raunar enn ótrúlegri sé haft í huga að 

núverandi merking orðsins er einungis um 15 ára gömul. Á fyrri hluta 20. aldar birtist 

upprunalega mynd orðsins fyrst í orðabókum en þá sem kawayushi með aðeins annarri 

merkingu. Um 1945 hafði orðið svo breyttst yfir í kawayui þótt merkingin hafi haldist 

sú sama. Samkvæmt gömlum orðabókum var merkingin á þessum orðum fyrst og fremst 

“feiminn, vandræðalegur”12 en einnig “sorglegur, varnarlaus, yndi, ástkær og lítill” 13. 

Smám saman fæddist svo orðið kawaii sem stytting úr fyrri orðum, en áhugavert er að 

sjá að eldri merkingin inniheldur einnig orð sem hafa í raun mun neikvæðari merkingu 

en virðist almennt loða við orðið í dag.14  

Aðalbreytingin sem hefur orðið við þróun orðsins er að neikvæðu tengingarnar 

virðast hafa máðst út og nú eru allar merkingar orðsins mun jákvæðari og fallegri. Því 

virðist nútímaútgáfan kannski frekar merkingarsnauð til annars en að lýsa útliti lifandi 

vera. En orðið birtist ekki einungis í slíkum lýsingum heldur einnig í lýsingum á öllu 

því sem fyrir augu ber sem gæti talist krúttlegt og vakið gleði sjáanda. Því gætu ekki 

aðeins smáhundar og lítil börn þótt kawaii, heldur líka jafn ólíkir hlutir og fallega 

framreiddur matur, smágerð hús, fatnaður og jafnvel raftæki. Í ítarlegri grein Sharon 

Kinsella um krútt í Japan lýsir hún því svo að orðið kawaii eigi við um allt sem er “ljúft, 

krúttlegt, saklaust, hreint, einfalt, ósvikið, blítt, varnarlaust, veikgeðja og manneskjur 

sem eru óreyndar/klaufalegar í félagslegri hegðun og líkamsburði.”15 Þessi skýring er 

löng og fjölbreytt svo að erfitt er að segja að orðið hafi eina afmarkaða notkun. Notkun 

þess sker sig því frá öðrum lýsingarorðum að því leyti að orðið hefur ekki afmarkaða 

notkun líkt og önnur lýsingarorð sem lýsa útliti á afgerandi hátt eins og utsukushii 

(fallegt) eða minikui (ljótt).16 Fræðimaðurinn Lent bendir á að ljótur andarungi gæti því 

verið kawaii vegna þess að hann væri loðinn og dálítið kjánalegur.17 

                                                 
11 Kinsella, bls. 220-221 
12 Enska: “shy, embarassed” 
13 Enska: “pathetic, vulnerable, darling, loveable and small” 
14 Kinsella, bls. 220-221 
15 Enska: “sweet, adorable, innocent, pure, simple, genuine, gentle, vulnerable, weak, and inexperienced 

in social behaviour and physical appearances.” Kinsella, bls. 220 
16 Shiokawa, bls. 94 
17 Shiokawa, bls. 94  
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Því má segja að orðið hafi ekki eina afmarkaða notkun. Svo lengi sem notandi 

orðsins notar það um ákveðinn hlut eða veru sem vekur hjá honum hlýja eða jákvæða 

tilfinningu eða í raun lætur notendanum líka við hann á einhvern hátt, þá þykir það 

viðeigandi. 

 En þetta orð og notkun þess vekur spurningar. Hvers vegna má ætla að ákveðnir 

hlutir eða verur veki slíkar tilfinningar? Er þetta algeng tilfinning sem allir geta fundið 

fyrir? Er þessi hugmynd sérstaklega japönsk eða er sama uppi á teningnum annars 

staðar í heiminum? Spilar  þessi hugmynd virkilega stórt hlutverk í japanskri menningu 

og á hún jafnvel rætur að rekja til japanskrar sögu og menningar fyrri tíma? Til þess að 

svara þessum spurningum og rannsaka hvar krúttið birtist fyrst í Japan þarf að fara 

nokkuð langt aftur í tímann. 
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2. Saga krúttsins í Japan  

Fullyrða má að Japanir hafi lengi verið hrifnir af litlum og fögrum hlutum, því 

að slíkir munir hafa birst á ýmsum skeiðum í menningarsögu Japans. Nefna mætti 

fjölbreytt dæmi til að rekja sögu krúttsins, en hér verður staldrað við nokkur dæmi úr 

sögu Japans.  Einna elstu dæmin má finna í bókmenntum. 

2.1 Krútt í fornum bókmenntum 

Fræðimaðurinn Yomota bendir á að hugmyndin um krútt sé rótgróin 

fagurfræðileg hugmynd í japönsku samfélagi og teygi sig langt aftur í tímann, bæði í 

formum í japanskri list og einnig í lýsingum fornra bókmennta.18 Slíkar lýsingar má til 

dæmis finna í einu elsta og frægasta bókmenntaverki Japans, “The Pillow Book” 

(Makura no Sooshi), sem var samið af Sei Shonagon (fædd Kiyohara Akiko árið 965) á 

árunum 990-1000. Lítið er vitað um Shonagon, en hún var hirðmær hjá keisarynjunni 

Fujiwara no Sadako. Ritið inniheldur lýsingar Shonagon á daglegu lífi og atburðum við 

hirðina.19 Eitt af einkennandi stílbrögðum hennar eru fjölmargar lýsingar á hlutum sem 

henni þóttu krúttlegir. Þeim lýsir hún sem utsukushiki mono (e. adorable things).20 

Dæmi sem koma beint úr skrifum hennar eru:  

“Barnsandlit teiknað á melónu”21 

“Spörfuglsungi sem kemur hoppandi þegar líkt er eftir músatísti”22 

“Tekið er upp örlítið lótusblað sem flýtur á tjörn og það skoðað. Ekki 

aðeins lótusblöð, einnig lítil blöð vetrarstokkrósar og reyndar allir smáir 

hlutir eru einkar yndislegir.”23 24 

Þrátt fyrir að orðið utsukushiki (sem ofar í textanum var þýtt sem yndislegur) hafi breyst 

örlítið gegnum aldirnar, styst í utsukushii, svo og merkingin örlítið breyst (í  “fallegt”) 

                                                 
18 Burdelski og Mitsuhashi, bls. 66 
19 Fréderic, Roth bls. 837 
20 Burdelski og Mitsuhashi, bls. 66-67 
21 Enska: “The face of a child drawn on a melon” 
22 Enska: “A baby sparrow that comes hopping up when one imitates the squeak of a mouse…” 
23 Enska: “One picks up a tiny lotus leaf that is floating on a pond and examines it. Not only lotus leaves, 

but little hollyhock flowers, and indeed all small things, are most adorable.” 
24 Burdelski og Mitsuhashi, bls. 67 
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þá var merking þess í texta Shonagon þannig, að þar gæti orðið kawaii allt eins verið 

notað án þess að merking textans myndi á nokkurn hátt brenglast.    

 Það, hve gamlar lýsingar krúttlegra hluta er hægt að finna í verki Shonagon, 

vekur spurninguna hvort hér sé einfaldlega um að ræða eðlislægan þátt í fari mannsins, 

að laðast að smágerðum og barnslegum hlutum, líkt og það er í eðli mannsins að 

ungabörn vekji hlýjar tilfinningar og þyki krúttleg. Því má spyrja hvort Shonagon hafi 

ekki einungis verið að lýsa hreinum og sakleysislegum tilfinningum en ekki meðvitað 

verið að nota hugtakið krútt. 

Einna elstu krúttlegu mynddæmin eru frá 12. öld, svokallaðar myndabókrollur 

(e. picture scrolls) sem voru gerðar af japönskum munkum. Eitt frægasta dæmið er 

verkið Choju Giga, oft kallaðar dýramyndarollurnar (e. the animal scrolls). Þær gerði 

munkurinn Toba Sojo sem var í Tendai búddhatrúarflokknum á 12. öld.  Þetta eru 

myndasögur og eru aðalmyndefnin krúttleg dýr, s.s. apar, refir og froskar, sem leika 

hlutverk meðlima trúarsafnaðar og aðalsmanna í sögunum.25 Þessar myndabókrollur 

hafa oft verið kallaðar upphaf manga teiknimyndasagnanna í Japan.26   

Þó er áhugavert að velta fyrir sér hvers vegna myndefni með krúttlegum dýrum 

hafi birst á svonefndu Kamakura tímabili (1185 - 1383) sem einkenndist aðallega af 

samúræjum, styrjöldum og valdabaráttu. Myndefnið speglaði því ekki það sem var 

allsráðandi í samfélagi þess tíma. Velta má fyrir sér hvort það hafi verið jákvæð leið til 

að dreifa huganum frá þeim grimma veruleika sem blasti við og vekja þannig upp góðar 

tilfinningar. En Japanir áttuðu sig einnig á að slíkar tilfinningar  væri hægt að vekja með 

smágerðum hlutum sem gætu gefið eigendunum hlýju, gleði og tilfinningu um öryggi. 

2.2 Omamori 

Í framhaldi af orðum Shonagon um utsukushiki mono er rökrétt að fjalla um 

einna frægustu smágerðu og krúttlegu hluti sem birst hafa í sögu Japans. Það eru fallegu 

og merkingarþrungnu omamori heillagripirnir. Orðið omamori þýðir í raun að “vernda” 

eða “verja.”27 Reader lýsir omamori sem hlut sem sé 

“talinn hafa að geyma helgan mátt guðlegra vera sem eru skrínlagðar á 

                                                 
25 Brenner bls. 1-2 
26 Brenner bls. 1 
27 Enska: “...to “protect” or to “defend.”, Sosnoski, bls.67 
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trúarstaðnum og er svo tekinn með af trúarstaðnum sem samsvörun og 

tákn fyrir þann mátt”.28 

Þessir gripir eru til sölu í hofum bæði shinto og búddha trúar. Þjóðfræðingurinn 

Yanagita Kunio taldi að smágerðir verndargripir hefðu sennilega verið til í menningu 

Japana um langa tíð en það hafi fyrst verið á Tokugawa tímabilinu (1603-1868) sem 

omamori hafi birst í þeirri mynd sem nú þekkist. Vinsældir þeirra hafa aukist gífurlega á 

síðustu árum í tengslum við þá nýlegu hefð að bera slíka gripi í fórum sínum daglega 

með því að festa þá á fatnað eða töskur. Þó fór ekki að bera á þeirri hefð fyrr en um 

miðja 20. öld og þá helst í stórborgum Japans.29  

Þótt Japanir trúi á verndarkrafta omamori tekur trúarbragðafræðingurinn Reader 

fram að ekki sé litið á þessa heilögu gripi sem sérstaka töfragripi með yfirnáttúrulegum 

töfrakröftum. Þótt þeir gefi góð fyrirheit um heilsu, heppni og jákvæða atburði þá eiga 

þeir kraftar að vera vegna trúarlegra krafta.30 Velta má fyrir sér hvort þessir gripir hafi 

öðlast slíkar vinsældir vegna þess að  þeir höfðuðu bæði til fegurðarskyns eigenda og 

vöktu góðar tilfinningar um að eigendur myndu njóta gæfu og farnast vel.  

 Fræðimaðurinn Swanger telur sjö þekktustu verndarkrafta omamori vera: öryggi 

í umferð (kotsu anzen), að forðast hið illa (yaku yoke), heppni (kaiun), menntun og gott 

gengi í prófum (gakugyo joju), velgengni í viðskiptum (shobai hanjo), að hitta maka og 

fyrir hjónabandi (en musubi) og fyrir heilbrigðri meðgöngu og fæðingu (anzan).31 Þessi 

listi er þó alls ekki tæmandi en mörg hof státa af sérlega mörgum tegundum omamori. 

Má til dæmis nefna Kompira hofið í Shikoku sem býður upp á 77 tegundir af omamori 

sem eiga að hafa 45 mismunandi tegundir verndarkrafta. Sem dæmi um sérhæfða 

verndarkrafta eru góð tóbaksuppskera og að koma í veg fyrir vatnsmengun.32 

 Swanger bendir þó á að þótt hér sé um að ræða aldagamla gripi þá hafi þeir 

breyst hratt á síðustu árum vegna vinsælda þeirra. Þegar Swanger skrifaði grein sína 

árið 1981 var vinsælasta omamori tegundin fyrir öryggi í umferð en sú tegund varð ekki 

til fyrr en upp úr 1960.33 Einnig hefur form þeirra breyst töluvert og nú er hægt að fá þá 

                                                 
28 Enska: “considered to contain the sacred powers of the deities enshrined at the religious site and which 

are taken away as representations and symbols of that power”; Reader, bls. 23 
29 Yanagita, bls. 314 -315 
30 Reader, bls 45 
31 Swanger bls. 239 
32 Swanger bls. 239 
33 Swanger bls. 240 
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í mun fjölbreyttari útgáfum en einungis með hefðbundu útliti.  

 Fyrir 1950 voru flestir omamori gerðir úr pappír eða viði. Það tók að breytast og 

nú hefur notkun plasts aukist töluvert við gerð þeirra.34 Fínlegar áletranir eru á þeim 

með nafni hofsins þar sem gripirnir voru fengnir og oft texti sem segir frá sérlegum 

verndarkrafti þeirra eða er brot úr helgum texta. Gripirnir eru nær alltaf ferhyrningslaga 

og minna um margt á lyklakippur. Þá eru margir omamori nú gerðir úr silki eða efni sem 

líkist því. Einnig hefur verið hægt að fá óhefðbundna omamori í ýmsum formum, sem 

litlar fígúrur, sem hringi á fingur og fleira.35  

 Á síðustu árum hafa ýmis hof tekið að framleiða omamori sem eru skreyttir með 

töluvert nýtískulegri hætti en trúaráletrunum. Í einu frægasta hofi Kyoto, Kinkakuji, er 

hægt að finna omamori sem eru þaktir myndum af krúttlegu kisunni Hello Kitty. Þeir 

omamori eru enn sérstakari vegna þess að þeir eru einnig merktir eftir blóðflokkum, en 

áhugi á því hvernig persónueinkenni tengjast mismunandi blóðflokkum er mjög mikill í 

Japan.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1: Hello Kitty omamori frá Kinkakuji hofinu fyrir fólk í A blóðflokki. 37 

 

Þessir omamori eru merkilegir í ljósi þess að Hello Kitty hefur enga tengingu við 

japönsk trúarbrögð  eða hofið sem slíkt. Telja má nokkuð öruggt að hér sé einungis um 

                                                 
34 Swanger bls. 240 
35 Swanger bls. 240, 243 
36 Dikötter, 1997. Bls 206 
37 Höfundur sá þessa omamori þegar hún heimsótti Kinkakuji í desember 2011. Myndin er hins vegar sótt 

af vefsíðunni http://blogs.yahoo.co.jp/yuzu01kitty/ 18. janúar 
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sölubrellu að ræða. Með því að tengjast svo vinsælli söluvöru sem Hello Kitty er talið 

að þessir omamori muni fremur heilla ungt fólk en hefðbundnir omamori.  Þótt 

hefðbundnir omamori hafi kannski talist krúttlegir áður fyrr hefur krúttmenningin þróast 

svo mikið að nú er skynbragðið orðið annað. 

2.3 Dúkkur 

Dúkkur eru nokkuð augljós birtingarmynd krútts, enda eru þær almennt 

fíngerðar, stóreygðar og fallegar. Hér er þó ekki einvörðungu um að ræða 

leikfangabrúður eins og þær sem hafa verið vinsælar um áratuga skeið. Fræðimaðurinn 

Avella greinir frá því að Kyrrahafsstríðinu á fimmta áratug 20. aldar hafi tíðkast að 

konur saumuðu litlar dúkkur úr kimono efni sem þær gáfu hermönnunum og þeir báru 

um háls sér og á mjöðmum til verndar.38 Þrátt fyrir að ímyndin um sterkan og 

ógnvekjandi hermann með krúttlega og litríka dúkku um hálsinn hljómi nokkuð ólíkleg 

þá virðist þessi hefð alls ekki hafa kastað neinni rýrð á ímynd hermannsins, því Avella 

bendir á að á öldum áður hafi samúræjar borið omamori til heilla.39 

 Fleiri dæmi eru um að dúkkur hafi gegnt veigamiklum hlutverkum fyrr á öldum. 

Undir lok 19. aldar þekktist sú hugmynd að dúkkur gætu borið yfirnáttúrulega krafta 

sem hjálpuðu pörum að eignast börn. Því gátu pör sem höfðu átt í erfiðleikum með að 

eignast börn fengið slíkar dúkkur lánaðar. Þau sáu þá um dúkkuna líkt og hún væri 

þeirra eigið barn, fæddu og klæddu í nokkurn tíma uns þau skiluðu dúkkunni aftur og þá 

mátti konan eiga von á að verða ólétt innan skamms.40 

 Nú á dögum er einnig hægt að finna dæmi um dúkkur sem gegna svipuðu 

hlutverki og omamori, til dæmis svokallaðar fushimi ningyo sem hægt er að kaupa í 

Fushimi Inari hofinu í Kyoto. Þær bera gæfu frá guðum þessa hofs sem fylgir kaupanda 

dúkkunnar þaðan í frá.41  

 Þann 3. mars ár hvert er haldin hina matsuri (dúkku hátíð) í Japan þar sem ungar 

stúlkur eru í fyrirrúmi. Hina eru dúkkur sem tákna keisarahirðina og er þeim stillt upp á 

hátíðlegan hátt á heimilum fjölskyldna sem eiga ungar dætur.42 Hvert heimili kaupir sett 

af dúkkum sem eiga allar að tákna mismunandi persónur í keisarahirðinni. Þeim er svo 

                                                 
38 Avella, bls. 213 
39 Avella, bls. 213 
40 Gerbert, bls. 62 
41 Gerbert, bls. 62 
42 Japan Travel Bureau, bls. 80 
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raðað á hefðbundinn hátt á undirlag sem líkist stórum stiga. Efst tróna daini-bina sem 

eru keisarahjónin.43 Í þrepum fyrir neðan þau er svo embættismönnum 

keisarahirðarinnar raðað upp eftir stéttaskiptingu og má þar nefna sannin kanjo sem eru 

hirðmeyjar, hirðtónlistarmenn og ýmsa aðra embættismenn, ásamt fallegum húsgögnum 

og skrautmunum.  Þessi aldagamla hefð á sýna þakklæti fyrir heilsu stúlkna.44 Á þessum 

degi klæða stúlkur sig hátíðlega í kimono silkislopp og fá gjarnan nýja hifu kápu til að 

vera í yfir.  

Mörgum árum seinna, þegar japanskar konur flytja að heiman, er algengt að þær 

fái að taka með sér þessar dúkkur og er líklegt að baki þessu liggi hugsunin um 

áframhaldandi heilsu og gæfu, fái dúkkurnar að fylgja með þegar konurnar setjast að á 

nýju heimili.45 Því má sjá að dúkkurnar gegna ekki einungis fagurfræðilegu hlutverki 

eða sem leikföng barna, heldur hafa þær margar tengingar við japanska menningu. 

  

                                                 
43 Pate, bls. 51 
44 Japan Travel Bureau, bls. 80 
45 Gerbert, bls. 62 
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3. Þróun krúttsins yfir í nútímann 

Þrátt fyrir að smágerðir og krúttlegir hlutir í ýmsum birtingarmyndum hafi fylgt 

Japönum gegnum tíðina er ekki hægt að segja að um eiginlega krúttmenningu hafi verið 

að ræða. Margar aðrar þjóðir eiga svipaðar birtingarmyndir krútts, ef grannt er skoðað. 

En það sem gerir að verkum að hægt sé að tala um krúttmenningu Japans sem sérstakan 

hlut, eru sú þróún sem varð í byrjun 7. áratugarins. Á sama tíma er talið að merking 

orðsins kawaii hafi breyst yfir í þá sérlegu krútttengdu merkingu sem það hefur nú og 

breiddist notkun þess gífurlega út. Krúttmenningin dreifðist þó ekki jafnt út í 

samfélaginu, heldur virtist ákveðinn hópur þess mun meðtækilegri en aðrir. Það var 

kannski táknrænt að sá aldurshópur sem í raun kom krúttmenningunni af stað, unga 

fólkið, var einnig sá hópur sem seinna meir átti eftir að vera táknmynd allra þeirra sem 

dýrkuðu krúttmenninguna. 

 Kinsella rekur byrjun þessa menningarkima til tískubylgju sem hófst á 7. 

áratugnum og birtist bæði í klæðaburði og handskrift ungs fólks. Nemendur í barna- og 

unglingaskólum hófu að rita hin hefðbundnu japönsku tákn á krúttlegan hátt og jafnvel 

bæta inn litlum myndum milli orða. Stafirnir sem áður innihéldu margar beinar línur 

urðu mýkri og rúnnaðri. Líkt var eftir vestrænum rithætti með því að skrifa lárétt en 

ekki lóðrétt, eins og eðlilegt þótti í Japan. Einnig hóf sami hópur að bæta enskum orðum 

inn í miðjar setningar líkt og "love" og "friend". Þetta nýja form skriftar olli miklum 

usla í menntakerfinu og gekk undir ýmsum nöfnum eins og burikko ji  (í. barnaleg 

skrift) og koneko ji (í. kattarskrift).46  

 
 

 

 

 
 
 

Mynd 2: Dæmi um hina rúnnuðu nýju tískuskrift (burikko ji).  

                                                 
45 Kinsella, bls. 222 
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Mynd 3: Öllu hefðbundnari og ferkantaðari japönsk skrift. 47  

Munurinn virðist kannski ekki ýkja mikill, en í japanska menntakerfinu þar sem 

skrifþjálfun er ströng þótti þessi munur mjög sjáanlegur.               

 

 

 

 

Mynd 4: Mun bersýnilegri dæmi um hversu krúttleg þessi skrift 
var oft á tíðum. Hér er safnað saman venjulegum 
upphrópunarmerkjum (“!”) í ýmsum ritháttum.48 

 

Líta má svo á að með þessari skrift hafi nemendur notað sínar eigin leiðir til að 

bæta tilfinningum og persónulegum stíl inn í texta sem gat allt eins verið mjög þurr og 

tilfinningalaus. Þannig gátu nemendurnir sett léttvægari og persónulegri blæ á námsefni 

og slíka texta. Eins og Kataoka bendir á:  

“Ég held því einnig fram að tjáning tilfinninga í þessum skrifum á 

hversdagslegu máli náist ekki eingöngu á grundvelli þess að brjóta af 

ásetningi hefðbundnar skriftarvenjur, heldur einnig á grundvelli 

sérmenningarlegrar hugrænnar formgerðar um framsetningu 

tilfinninga.”49 

Fyrirbærið vakti meira að segja svo mikla athygli í Japan að fræðimaðurinn Yamane 

Kazuma rannsakaði málið á árunum 1984 – 1986 og skilgreindi þessa skrift sem 
                                                 
47 Kataoka bls 113 
48 Kataoka bls. 121 
49 Enska: “I also argue that the manifestation of affect in this vernacular writing is achieved on the bases 
not only of the intentional violation of conventional writing norms, but also of a culture-specific cognitive 
model of emotional representation.” Kataoka bls.104 
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“Afbrigðilega rithönd táningsstúlkna”.50 Ólíkt því sem margir vildu meina sagði 

Yamane að þessi skrift væri ekki tengd dýrkun á japönskum manga teiknimyndasögum, 

sem var í algleymi, heldur hefði hún orðið til í gegnum tilviljanir og fljótt breiðst út í 

skólum, einkum í hópi stúlkna á aldrinum 12 – 18 ára. Þetta fyrirbæri virtist fremur loða 

við stúlkur, en þó komst Yamane að því að ungir piltar notuðust líka við þessa skrift, þó 

í mun minna mæli. 

 Þótt handskrift virðist kannski ekki skipta miklu máli þegar heilt 

menningarsamfélag er skoðað þá má líta á gífurlega útbreiðslu þessarar tískuskriftar 

sem eins konar uppreisn í japönskum skólum sem hafa alla tíð verið þekktir fyrir 

gífurlegan aga.51 Vestrænu áhrifin, lárétt skrift og ensk orð, má segja að hafi verið 

áberandi uppreisn gegn japönskum gildum og um leið forvitni fyrir hinu framandi og 

óþekkta. Með því að blanda sama þessum nýju þáttum krúttskriftarinnar var ungt fólk 

búið að skapa eigið mál sem það gat notað í samskiptum sín á milli og þar með aðgreint 

sig frá þeim fullorðnu og tjáð sig á mun frjálslegri hátt. 

 Handskriftin hafði einnig áhrif á talsmáta ungs fólks og fór þar að bera á 

slanguryrðum sem höfðu barnalegar tengingar. Dæmi um það er orðið kakkoi sem þýðir 

"svalt eða gott".52 Nú fór ungt fólk að segja katchoii og hermdi því eftir ungum börnum 

sem geta ekki borið orðið fram rétt. Einnig voru dæmi um að hlutir sem seint verða 

taldir krúttlegir fengju krúttleg nýyrði til að hægt væri að segja þau á sakleysislegri hátt. 

Dæmi um það væri nyan nyan suru53 sem væri hægt að þýða beint sem "að gera 

mjámjá", en það var notað um að stunda kynlíf. 

 Krúttáhrifin í málinu settu ekki einungis mark sitt á grunn-og menntaskóla 

Japans því hugmyndin breiddist út og virtist ná til fleiri í samfélaginnu en aðeins þeirra 

sem notuðu hana. Hún vakti athygli fyritækja og varð um leið upphafið að 

markaðssetningu krúttlegra hluta. Þegar japanska fyrirtækið Sanrio varð vart við þessa 

skrift sá það sér leik á borði og árið 1971 hóf það að framleiða krúttleg skrifföng, 

dagbækur og smávörur í stíl við þessa tískubylgju. Þessar vörur voru upphafið að 

svokölluðum fanshi guzzu54 (í. skrautlegir hlutir) sem voru innblásnir af krúttlegri skrift 

og báru því krúttlegar myndir af teiknuðum persónum í stíl við persónur úr hinum 

                                                 
50 Enska: „Anomalous Female Teenage Handwriting”. Kinsella bls. 222 
51 McCargo bls. 130 
52 Enska: „cool or good”. Kinsella bls. 225  
53 Enska: „to meow meow“. Kinsella bls. 225 
54 Enska: „fancy goods” 
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vinsælu manga myndasögum. Þessi blanda sló í gegn hjá ungu fólki og seldist svo vel 

að Sanrio hóf að stækka vöruúrval sitt og varð þannig í fararbroddi framleiðslu á 

krúttlegum varningi í Japan. Fyrirtækið áttaði sig fljótlega á hverju þessi markhópur 

ungs fólks var að leita að. Sanrio færði því út kvíarnar því augljóst var að eftirspurnin 

eftir krúttlegum hlutum var gífurleg. Varningurinn sem fyrirtækið framleiddi nú, fór frá 

því að vera einungis vörur fyrir krúttskrift, yfir í allt milli himins og jarðar - svo lengi 

sem það var krúttlegt!55 

 Fljótlega eftir að framleiðsla þessa varnings hófst varð til vörumerki sem átti 

eftir að tryggja Sanrio gífurlega velgengni á næstu áratugum. Innan herbúða 

fyrirtækisins var sköpuð lítil hvít kisa sem átti eftir að verða eitt vinsælasta vörumerki 

Japans og jafnframt veigamikill þáttur í vexti krúttmenningarinnar.   

                                                 
55 Kinsella, bls. 225 - 226 



 18

4. Helstu birtingarmyndir krútts í Japan 

Í daglegu lífi í Japan birtast fjölmörg krútt á ólíklegustu stöðum. Þegar farið væri 

með lest á leið til vinnu gæti lestin þann daginn verið prýdd með krúttlegum 

teiknimyndapersónum. Þegar farið væri í bakarí að kaupa sér hádegismat væri líklega 

hægt að fá brauð sem væru í laginu eins og dýr eða krúttlegar kökur. Til þess að greiða 

fyrir matinn myndi viðskiptavinur kannski draga upp greiðslukort með krúttlegu dýri. 

Margir hversdagslegir hlutir hafa verið uppfærðir á síðustu árum og gerðir krúttlegri í 

von um ánægðari viðskiptavini. Þekkt dæmi um slíkt eru lukkudýr japönsku bankanna. Í 

lok 20. aldar tíðkaðist að flestir japanskir bankar væru með krúttleg dýr eða 

teiknimyndapersónur sem prýddu auglýsingar bankanna, skjöl og jafnvel greiðslukort 

sem viðskiptavinum bankans var úthlutað.56 Í lógóum bankanna mátti sjá þessar sömu 

persónur. Í nútímasamfélagi á banki að vera áreiðanleg og hlutlaus stofnun sem hægt er 

að treysta í viðskiptum. Því þætti flestum Vesturlandabúum skrýtin tilhneiging að hafa 

krúttlegt dýr sem einkenni bankans. En í japönsku samfélagi þótti sýnt að krúttlegar 

verur myndu tengja betur við viðskiptavinina og koma bankanum niður á mannlegra 

svið. 

 Til að átta sig betur á hvernig krúttið birtist í menningu og siðum í Japan er 

upplagt að skoða hvar birtingarmyndir þess eru einna helst áberandi. Þessi upptalning er 

alls ekki tæmandi en ætti samt að gefa betri mynd og skilning á því hversu áberandi 

krúttið er og hversu ómeðvitaður og órjúfanlegur hluti af japanska samfélaginu það er 

orðið. Þá er kjörið að hefja umfjöllunina á einu mikilvægasta og frægasta andliti 

krúttsins.  

4.1 Hello Kitty 

      Þegar Hello Kitty var sköpuð var hún ekki einungis búin til í fagurfræðilegum 

tilgangi sem krúttlegur köttur. Hún átti sér frá upphafi úthugsaða sögu. Þrátt fyrir að 

fígúran hafi verið sköpuð í Japan, þá átti hún í raun að vera bresk. Fyrirtækið Sanrio 

ákvað að búa til draumkenndan heim sem Hello Kitty bjó í og láta forsögu fylgja 

fígúrunni, svo að neytendur ættu auðveldara með að gleyma sér í heimi kisunnar.57 Því 

átti Hello Kitty að búa í London, vera fædd árið 1974 (þótt hún virðist aldrei eldast!) og 
                                                 
56 Avella, bls. 218 
57 McVeigh, bls. 235 
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vega ígildi þriggja epla. Þegar litið er á áhugamál hennar má sjá að uppáhald hennar eru 

“litlir krúttlegir hlutir, sælgæti, stjörnur, gullfiskar, o. s. frv.”58. Samkvæmt 

fræðimanninum McVeigh er hægt að lýsa Hello Kitty í tveimur orðum, sem akarui 

(glaðvær, líflegur59) og yoki (bjartur, greindur60). Þessi orð þykja lýsa persónuleika 

kisunnar vel og í raun eru þetta góð orð til að lýsa hinni menningu ungs fólks í Japan 

sem er mikið til byggð upp af krútti.61   

      Sanrio tókst frábærlega til við sköpun Hello Kitty: Með því að gera þjóðerni 

kisunnar enskt vakti hún áhuga á japönskum markaði, en þar sem vestrænn markaður 

taldi hana japanska varð hún einnig söluvænni á þeim markaði en vestræn kisa hefði 

orðið.62 Einn aðalhönnuður kisunnar, Yuko Yamaguchi, orðaði þessa hugsun svo, “Á 

þeim tíma sem Hello Kitty fæddist, var mjög sjaldgæft að Japanir færu utan. Neytendur 

þráðu því ensku-tengdar vörur. Hugsunin var sú að ef Hello Kitty talaði ensku myndi 

hún verða virkilega mikið í tísku.”63  Eins og kemur fram í viðtali á vefnum Nipponia 

við Yamaguchi, taldi hún meginástæðu fyrir vinsældum kisunnar vera að Hello Kitty 

hefði engan munn. Munnurinn er hvað mikilvægastur til þess að sýna svipbrigði en 

þegar fígúra hefur engan munn geta þeir sem horfa á hana ákveðið skap hennar sem 

getur samsvarað þeirra eigin skapi. Ef þú ert glaður, getur Kitty verið glöð með þér, en 

ef þú ert leiður getur hún hughreyst þig.64  

  Hello Kitty er mjög sýnileg persóna í Japan. Samkvæmt heimasíðu fyrirtækisins 

eru um 30 verslanir eingöngu helgaðar kisunni góðu og þá eru ekki taldar með þær 

óteljandi búðir sem hafa Hello Kitty varning á boðstólnum meðal annars varnings.65 

Svo má einnig nefna að í Tokyo er Puroland skemmtigarðurinn sem er tileinkaður Hello 

Kitty.66 

  Þegar fræðimaðurinn McGrey hugðist komast til botns í hversu mörg leyfi hefðu 

verið veitt til framleiðslu á vöru með Hello Kitty á voru vöruleyfin talin 12-15.000. 67 

                                                 
58 McVeigh, bls 236 
59 Enska: “cheerful, lively” 
60 Enska: „bright“ 
61 McVeigh, bls. 235 
62 McGrey, bls. 6 
63 Enska:“When Kitty-chan was born, in those days it was very rare for Japanese people to go abroad,” 
she said. “So people yearned for products with English associations. There was an idea that if Kitty-chan 
spoke English, she would be very fashionable.” McGrey, bls. 5 
64 http://web-japan.org/nipponia/nipponia40/en/feature/feature12.html sótt 15. janúar 2013 
65 http://www.sanrio.co.jp/shoppinginjapan/english/shop/index.html sótt 14. janúar 2013 
66 http://www.puroland.jp/ sótt 15. janúar 2013 
67 McGrey, bls. 5 
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Hello Kitty vörur geta verið allt frá fatnaði og brauðristum sem prenta andlit kisunnar á 

brauð upp í sérpakkaðar sveskjur. Finna má varning frá kisunni nánast um allan heim og 

á 10. áratugnum var verslun í Reykjavík sem kallaðist Tokyo og bauð upp á áberandi 

mikið úrval af Hello Kitty varningi.  

Þar sem hér hefur verið fjallað um Hello Kitty sem er ein farsælasta persónan í 

japönsku krúttmenningunni er ekki úr vegi að fjalla næst um frekari persónusköpun 

krúttsins í öðrum miðlum.  

4.2 Krútt í manga og anime 

Ekki þarf að leita lengi til að rekast á krútt í manga myndasögum og anime 

teiknimyndum. Vafalaust myndu margir segja að risastór og krúttleg augu væru ein 

helstu einkenni þessara japönsku listmiðla. Þótt það sé oft raunin er svolítil alhæfing 

fólgin í því, þar sem bæði manga og anime hafa vegna vinsælda síðustu áratugi þróast 

út í fjölmargar ólíkar undirtegundir með mismunandi stílbrigðum. En krúttlegu formin 

er þó kannski einna helst að finna í þeim anime og manga sem hafa orðið fræg bæði í 

Japan og utan landssteina þess. 

 Margir tengja því Japan strax við manga og anime, enda hafa þau náð 

gífurlegum vinsældum um allan heim á síðustu áratugum. Myndasögur og teiknimyndir 

eru vinsæl dægradvöl um allan heim, en í Japan er lesið meira af myndasögum en í 

nokkru öðru landi.68 En felst krúttið einungis í augum persónanna? Er krúttið það sem 

aðskilur japanskt anime og manga frá vestrænum hliðstæðum?  

 Upphaf manga er oft rakið til Choju Giga myndabókrollanna frá 12. öld. 

Myndabækur héldu áfram að birtast gegnum aldirnar en það var á 20. öld sem manga 

fór að stökkbreytast frá því að vera einfaldar myndasögur yfir í að vera það listform sem 

þekkt er í dag og er aðgreinanlegt frá vestrænum myndasögum. 

 En þótt nú sé formið töluvert ólíkum vestrænum myndasögum, höfðu þær 

vestrænu samt áhrif á þær japönsku áður fyrr. Þegar Japan opnaði dyr sínar fyrir 

vestrænum heimi á 19. öld eftir að hafa verið lokað af frá umheiminum í rúmar tvær 

aldir (1635-1854) má með sanni segja að hugmyndir frá hinum vestræna heimi hafi 

borist hratt inn fyrir landamæri Japan og valdið miklum usla í hugsunarhætti og 

hugmyndafræði Japana. Því voru menningarleg áhrif vestræna heimsins á áður 

                                                 
68 Thompson, bls. xiv (formáli) 
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einangraða japanska menningu gífurlega mikil og fjölbreytt á 19. og 20. öld.69 Japanir 

sem þekktu vel myndasögur fengu á þessum tíma innblástur frá vestrænum 

starfsbræðrum sínum, en vestrænar hugmyndir, s.s. talbólur fyrir texta og hnyttnar 

lokalínur (e. punch lines) höfðu mikil áhrif.70 Þegar efni japanskra og vestrænna 

myndasagna á byrjun 20.aldar er skoðað virtist það þó vera keimlíkt. Mest áberandi 

voru hnyttnar og ævintýralegar myndasögur sem voru að miklu leyti byggðar á 

ævintýrum og þjóðsögum, en það átti eftir að breytast töluvert. 

 Þegar heimsstyrjaldirnar stóðu yfir hófu japönsk stjórnvöld að hefta framleiðslu 

á myndasögum sem þeim þóttu full léttvægar bókmenntir og pappírseyðsla, en í staðinn 

var kraftur myndasöguhöfunda nýttur í áróðursplaköt og framleiðslu á áróðurs anime 

teiknimyndum um Momotaro sem var vinsæl japönsk persóna úr þjóðsögum. Var 

umfjöllunarefni þeirra teiknimynda meðal annars árás Japana á Pearl Harbour og 

yfirtaka þeirra á Singapúr. Það sem merkilegt er við þessar teiknimyndir er að þótt efnið 

væri grafalvarlegt voru teiknimyndapersónurnar krúttleg dýr. Fræðimaðurinn Napier 

bendir á að þær persónur hafi verið áberandi innblásnar af fantasíuheimi Walt Disney.71 

Bandaríkjamaðurinn Walt Disney átti sér þó einskonar hliðstæðu í Japan. Einn 

japanskur höfundur er talinn bera höfuð og herðar yfir aðra höfunda teiknimyndasagna í 

Japan. Tezuka Osamu (1928 -1989) hefur oft verið nefndur hinn japanski Walt Disney.72 

Í seinni tíð hefur hann oft verið kallaður “mangaguðinn”73 og jafn vel “guð 

teiknimyndagerðar”.74 Nafngift hans sem japanski Disney er nokkuð áhugaverð í ljósi 

þess að Osamu leit á Disney sem mestu fyrirmynd sína frá unga aldri.75 Fyrsta manga 

sagan hans birtist í tímariti fyrir börn 1946.76 Árið 1950 gerði hann svo söguna um 

Janguru taitei (Kimba the White Lion.), þar sem aðalhetjan var krúttlegt ljón. Sagan 

færði Osamu nokkra frægð Það var hinsvegar árið 1952 þegar Osamu gaf út Astro Boy 

sem hann varð virkilega þekktur, enda er Astro Boy ein frægasta manga sagan fyrr og 

síðar. Hún fjallar um lítið strákavélmenni sem er búið til af vísindamanni. Astro Boy 

hefur ofurkrafta og eru umfjöllunarefni sögunnar hvernig hann nýtir sér þá krafta á 

                                                 
69 Napier, bls. 227 
70 Napier, bls. 227 
71 Napier, bls. 227 
72 McCarthy, bókakápa 
73 Enska:“god of manga”. Napier, bls. 228 
74 Enska:“god of animation”. Napier, bls. 228 
75 Power, bls. 5 
76 Koyama-Richard, bls. 148 
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ýmsan hátt til að vernda mannfólkið.77 

Osamu duldi aldrei þá staðreynd að hann dáðist mikið að ævintýraheimi Disney 

og er hér eftir honum haft hvernig hann skapaði Astro Boy. “Ég var ómeðvitað undir 

áhrifum frá Mikka Mús. Astro Boy líkist honum. Mikki hefur tvö eyru. Astro hefur 

alltaf tvö horn.”78 Samanburðurinn hættir ekki þar því að Astro Boy og Mikki voru báðir 

alltaf berir að ofan, í stuttbuxum og í ýktum skóm.  

Þegar saga Osamu um ljónið Kimba er skoðuð virðist þó dæminu hafa verið 

snúið við, því margir hafa velt fyrir sér gífurlegum líkindum sögu Osamu sem var gerð 

að teiknimyndaþáttum 1965 og Disney myndarinnar Lion King (1995). Söguþráðurinn 

er virkilega líkur og eru mörg efnisatriði í myndinni og jafnvel heilu rammarnir undir 

svo miklum áhrifum að hægt er að velta fyrir sér hvort um stuld sé að ræða. Saga 

Osamu fjallar um ljónið Kimba, en í Lion King er aðalpersónan ljónsungi að nafni 

Simba.79 Disney fyrirtækið hefur alla tíð neitað orðrómnum að um stuld væri að ræða og 

á ekkja Osamu að hafa ákveðið að lögsækja ekki Disney því hún vissi hversu mikill 

Disney aðdáandi Osamu var.80 Hinsvegar er hægt að segja að þessi líkindi sýni að 

Osamu hafi ekki einungis haft áhrif innan Japan.  

Osamu var nánast frumkvöðull í öllu sem hann tók sér fyrir hendur því árið 1953 

teiknaði hann fyrstu alvöru shojo manga (stelpumanga) um Princess Saphire.81 Þar 

sýndi Osamu hvernig hann hafði einnig gott vald á blíðum og fallegum stíl sem átti að 

höfða til ungra stúlkna. Það verður þó ekki annað sagt en að allir karakterar Osamu hafi 

verið mun krúttlegri en gengur og gerist í manga og anime í dag. Ef Astro Boy er 

skoðaður nánar er erfitt að sjá á barnslegu andlitinu með tindrandi stór augun að um 

vélmenni sé að ræða. Bleikur roðinn í kinnunum og kubbslegir útlimir eru langt frá því 

sem grimmilegar ofurhetjur nútímans á borð við Batman og Spiderman búa yfir. 

Krúttlegur stíll Osamu var klárlega eitt af hans aðalsmerkjum og þar sem hann hefur 

verið nefndur “mangaguðinn” er óhætt að segja að hans stílbragð hafi gefið tóninn fyrir 

það manga og anime sem átti eftir að birtast í Japan næstu árin. 

Aftur á móti er alls ekki hægt að segja að allt manga og anime sé krúttlegt, enda 

hefur fjölbreytni í stíl og efni aukist gífurlega með hverju ári. Allt sem hugurinn girnist 

                                                 
77 Thomson, bls. 18 
78 Koyama-Richard, bls. 150 
79 Avella, bls. 111 
80 Avella, bls. 111 
81 Koyama-Richard, bls. 150 
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er til. Því er viðeigandi að skoða aðeins meginstílana og hvernig krúttið birtist þar. 

Manga er gjarnan flokkað í stelpumanga (shojo) og strákamanga (shonen). 82 Það 

sem aðgreinir þessa stíla er aðallega efnistök sagnanna, en einnig teiknistíll.Markmiðið 

með þessu er að reyna að höfða betur til beggja hópa. Í stelpumanga blómstrar krúttlegi 

stíllinn, þótt oft megi sjá glitta í krúttlega hneigð í strákamanga. Aðalstílbrigði 

stelpumanga eru risavaxin augu persónanna sem þekja oft helming andlits þeirra. Þá eru 

augasteinarnir gerðir stærri og jafnvel fylltir með stjörnum og glitrandi doppum. 

Persónurnar hafa ekki endilega allar jafn stór augu, en oftast er hægt að þekkja 

aðalpersónuna frá, því hún hefur stærstu augun. Annað algengt stílbragð er að fylla inn í 

myndirnar með blómum þegar kvenpersónurnar eiga í hlut.83 Gífurlegar vinsældir 

stelpumanga í Japan eru oft taldar einn stærsti munurinn á myndasöguhefð í Japan og 

Bandaríkjunum, þar sem slík flokkun þekkist almennt ekki í Bandaríkjunum.84 

Stelpumanga hefur verið til frá byrjun 20. aldar, en það var um 1970, á sama tíma og 

krúttmenningin tók að blómstra, sem vinsældir stelpumyndasagna stórjukust.85 Í dag á 

stelpumanga ennþá dyggan aðdáendahóp og þar má nefna stærsta shojo tímaritið, Ciao, 

sem selst í um milljón eintökum í hverjum mánuði.86 

Þrátt fyrir miklar vinsældir stelpumanga í Japan hefur hefðbundið strákamanga 

ráðandi stöðu á markaði og selst mest á ársgrundvelli.87 Þótt strákamanga virðist 

kannski ekki jafn krúttlegt við fyrstu sýn og stelpumanga þá búa margar vinsælustu 

strákamangasögurnar yfir krúttlegum einkennum. Þar má nefna hina gífurlega vinsælu 

One Piece (Wan Piisu) eftir Eiichiro Oda, en mangafræðimaðurinn Thomson segir stíl 

hans minna um margt á Disney.88 Þar er ein aðalpersónan krúttlegt dýr. Alla jafna eru 

persónur í strákamanga þó minna krúttlegar og með minni augu og efniviðurinn er mun 

ævintýramiðaðari. Þó má segja að þegar stelpupersónur birtist í strákamanga haldi þær 

oft krúttlegu einkennunum úr stelpumanga og séu með mun stærri augu en 

strákapersónurnar.89  

Þegar anime birtist á sjónarsviðinu voru vinsældir manga í algleymi og því má 

                                                 
82 Thompson, formáli bls. xxiii 
83 Shiokawa, bls. 101 
84 Thompson, bls. 334 
85 Thompson, bls. 334 
86 Thomson, bls. 335 
87 Thomson, bls. 338 
88 Thomson bls. 255 
89 Shiokawa, bls. 110 
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segja að manga hafi mótað anime að miklu leyti, enda er um mjög svipaða miðla að 

ræða. Teiknistíllinn virtist því ekki breytast harla mikið, en auðvitað má segja að með 

tækniframförum hafi stíllinn tekið ósjálfráðum breytingum. Birtingarmynd krúttsins í 

anime er því svo keimlík krúttinu í manga að óþarfi er að tíunda það frekar í þessum 

texta.  

Þó ber að nefna  einn helsta kyndilbera krúttsins í anime, Hayao Miyazaki 

(1941-) sem er án efa frægasti anime leikstjóri Japans. Hann vann til Óskarsverðlauna 

fyrir mynd sína Spirited Away (Sen to Chichiro no kamikakushi) árið 2003.90 Í myndum 

Miyazaki má finna ótal dæmi um krúttlega persónusköpun í formi dýra eða smábarna.91  

Því má auðveldlega sjá að ef stærstu nöfnin  í heimi manga og anime, Osamu og 

Miyazaki, eiga eitthvað sameiginlegt, þá eru það hæfileikar og dálæti á krútti. Þeir hafa 

mótað mikið af þeirri list sem hefur orðið vinsæl bæði Japan og utan landsteina þess og 

veitt mörgum innblástur í listsköpun síðustu áratugi. 

4.3. Krútttíska 

Í landi þar sem hvað vinsælustu form menningar eru litrík, krúttleg og 

tjáningarglöð, líkt og manga og anime eru þekkt fyrir, er kannski eðlilegt að tíska mótist 

á svipaðan hátt.  Það má segja að ein af vinsælustu birtingarmyndum krúttsins sé hin 

sérstæða fatatíska ungs fólks í Japan. Henni fylgir einnig útlitsdýrkun af mörgu tagi, s.s. 

ýktir hárlitir, förðun og óvenjulegir fylgihlutir. Rithöfundurinn Black lýsir sérstakri 

fatatísku ungra Japana vel þegar hann lýsir því hvernig fatatíska ungs fólks í stórborgum 

Japan hafi lengi verið vel metin á alþjóðlegan mælikvarða fyrir athyglisverðan – oft 

sláandi – sérkennileika.92 

  Kinsella bendir á að krúttleg tíska hefur verið í algleymi í Japan frá 8. áratug 

síðustu aldar, en virðist hafa náð ákveðnum hápunkti um kringum 1980.93 Krútttíska 

varð svo áberandi að segja mætti að hún hafi í raun verið grunntíska japanskrar fatatísku 

þar sem aðrir stílar blönduðust svo inn í með sín stíleinkenni. Má þar nefna eins ólíka 

stíla og pönk, hjólabrettatísku og jafnvel franska tískustrauma.94 Auðvitað er Japan ekki 

                                                 
90 http://www.imdb.com/name/nm0594503/awards sótt 3. janúar 2013 
91 Dæmi um krúttlegu dýrin eru loðna furðudýrið Totoro úr My Neighbour Totoro (Tonari no totoro), 

gullfiskaprinsessan úr Ponyo og kötturinn úr Kiki’s delivery service (Majo no takkyubin). 
92 Black, bls. 239 
93 Kinsella, bls. 220 
94 Kinsella, bls. 220 



 25

eina landið þar sem krútt birtist í tískustraumum. Slík tíska hefur einnig verið vinsæl í 

Bandaríkjunum og öðrum vestrænum löndum, en eins og Kinsella bendir á þá er 

meginmunurinn sá að í Japan var ekki einungis nóg að klæðast krúttlegum hlutum eða 

eiga krúttlega fylgihluti, heldur fylgdi því þörfin að verða eins krúttlegur einstaklingur 

og mögulegt væri. Dæmi um það eru að haga sér barnalega, stilla sér upp með innskeifa 

fætur, gera mikið af svipbrigðum með útglenntum augum og í raun afneita öllum 

hugmyndum og tilfinningum sem fullorðinshegðun átti að bera með sér í för.95 

Þessi japanska krútttíska varð vinsælli og ýktari með árunum, sérstaklega í 

ákveðnum hverfum Tokyo-borgar og um miðjan 10. áratuginn hóf ljósmyndarinn 

Shoichi Aoki að einbeita sér að ljósmyndun klæðnaðar ungs fólks í Harajuku-hverfinu. 

Aoki hafði áður starfað við tískuljósmyndun og ein af forsendum hans í þessu verkefni 

var sú hugmynd að klæðaburður væri mikilvæg leið til tjáningar.96 Það sem vakti áhuga 

Aoki á tísku ungs fólks, aðallega í Harajuku hverfinu, var að tískan virtist vera búin til 

af sjálfum notendunum, ekki bara öll tekin upp úr tískublaði eða keypt í nýjum 

tískubúðum. Unga fókið hafði ekki áhuga á að klæðast einungis vestrænni tísku sem 

áður þótti merki um nýmóðins stíl í Japan heldur hóf það að blanda hefðbundum 

japönskum fatnaði eins og kimono silkisloppum, geta sandölum og obi beltum saman 

við nýrri vestrænar flíkur eða jafnvel heimasaumaðan fatnað.97 Úr þessu spratt ný, fersk 

og einstaklega skemmtileg tíska í anda “gerðu það sjálfur” (e. DIY) bylgjunnar. Eftir að 

hafa safnað fjölda mynda hóf Aoki að gefa út eigið tímarit 1997 sem sýndi einungis 

þessar tískuljósmyndir. Það bar nafnið FRUiTS og var gefið út mánaðarlega til ársins 

2002.98 Tímaritið varð gífurlega vinsælt um allan heim svo að í kjölfarið voru gefnar út 

tvær FRUiTS bækur sem innihéldu úrval mynda úr tímaritum fyrri ára. Black minnist á 

FRUiTS í grein sinni:  

"Ólíkt rokkabilly og pönk sýndarmennunum sem söfnuðust saman í 

Yoyogi garðinum í Tokyo á áttunda áratugnum – og tilvist þeirra virtist 

staðfesta staðalímynd Japana sem þráhyggjueftirlíkinga hins vestræna án 

nokkurrar eigin sköpunar - þá er sú tíðum hástemmda sköpunargleði 

tískunnar sem sýnd var á síðum FRUiTS eftirtektarverð fyrir 

                                                 
95 Kinsella, bls. 237 
96 http://www.powerhousemuseum.com/exhibitions/fruits.php sótt 8. janúar 2013 
97 http://www.powerhousemuseum.com/exhibitions/fruits.php sótt 8. janúar 2013 
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virðingarleysi og nýmæli."99 

  Þótt tíska ungs fólks hafi þróast hratt síðustu ár er krútthugmyndin ennþá 

rótgróin í tískunni.  Fræðimaðurinn Kawamura bendir á að takist fataframleiðendum að 

innleiða hið sanna krútt í tískuna sína nái vörumerkið vinsældum. Hann gengur svo 

langt að segja að hinn japanski tískuheimur snúist um orðið kawaii.100 Hinsvegar er það 

hugtak svo vítt og oft byggt á persónulegum skoðunum að erfitt getur reynst fyrir 

fataframleiðendur að fylgja því eftir.  Oft á tíðum virðast kaupendurnir sjálfir, unga 

fólkið, vera þeir einu sem geta sagt til um hvað sé krúttlegt á réttan hátt og hvað ekki. 

Samkvæmt búðareiganda sem Kawamura ræddi við er orðið kawaii (í tengslum við 

tísku) hugtak sem unga fólkið sjálft getur ekki skilgreint. Það er bara eitthvað sem þau 

fá á tilfinninguna.101 

 Út frá krúttískunni og vegna gífurlegra vinsælda manga og anime hefur orðið 

stór vettvangur í Japan sem fer með þessa krúttlegu tísku ennþá lengra. Sú stefna er 

kölluð kosupure (búningaleikur102) og er í raun klæðnaður sem gengur út á að klæða sig 

upp í búning persónu ýmist úr manga, anime eða tölvuleikjum.103 Kosupure er í raun 

tómstundaiðja og fáir klæða sig á þann máta daglega. Slíkur klæðnaður er fremur 

notaður við sérstakar uppákomur, til dæmis á sunnudögum í Harajuku hverfinu í Tokyo, 

þegar ungmenni flykkjast að í búningum, sýna sig og sjá aðra.104 Til þess að líkjast 

persónum sem mest klæða ungmennin sig í flókna búninga, setja upp litríkar hárkollur 

og ganga meira að segja svo langt að setja í sig augnlinsur sem gera augu þeirra stærri 

og krúttlegri þannig að þau líkjast einkennandi stórum augum teiknimyndapersónanna.  

 Vinsældir þess að líkjast persónum úr manga eða anime hafa líka teygt anga sína 

inn í tækniheiminn því ein vinsælasta dægradvöl ungra stúlkna í Japan eru svokölluðu 

purikura105 myndaklefarnir. Þar er hægt að taka myndir á stafrænan máta, velja um 

bakgrunn og svo skreyta myndirnar með því að teikna og skrifa með pennum á 

                                                 
99 Enska: “Unlike the rockabilly and punk poseurs who congregated in Tokyo’s Yoyogi Park in the 

1970s—whose existence seemed to confirm stereotypes of the Japanese as obsessive copiers of the 
west with no creativity of their own—the often flamboyant creativity of the fashions displayed in the 
pages of FRUiTS are notable for their irreverence and innovation“. Black, bls. 239 

100 Kawamura, bls. 795 
101 Kawamura, bls. 795 
102Enska:”cosplay”, samsett nýyrði úr orðunum “costume” og “play” 
103 Lunning, bls. 65 
104 Richie, bls. 138 
105 Orðið purikura er stytting á tökuorðinu purinto kurabu eða "print club" á ensku. Miller, bls. 32 
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tölvuskjá. Þegar myndirnar er skreyttar er hægt að stimpla fyrirfram tilbúnar slaufur, 

stjörnur, kattareyru og fleira á andlit notenda, setja inn fyrirfram ákveðin ensk orð eins 

og "love" og "friends" og svo er einnig hægt að nota eigin handskrift. Það sem klefarnir 

gera, auk þessa, er að gera augu notenda bjartari og stærri, í stíl við manga-augu, og 

jafnvel húðina postulínskenndari. Myndirnar prentast svo út í formi smárra límmiða og 

er einnig hægt að fá þær sendar á stafrænu formi í farsíma.  

 Klefarnir komu fyrst á markað í Japan árið 1995 og hlutu strax gífurlega góðar 

viðtökur hjá stúlkum á unglingsaldri. Fræðimaðurinn Miller hefur eftir The Japan Times 

að árið 1997 hafi 89% stúlkna í menntaskólum Japans sagst vera virkilega hrifnar af 

purikura.106 Þessi tækni virtist alls ekki höfða að sama skapi til drengja eða eldri aðila af 

báðum kynjum. Rekja má þær vinsældir til þess að stúlkurnar voru hrifnar af þeim 

möguleika að geta fegrað útlit sitt og orðið krúttlegar á einu augnabliki. Þar gátu þær 

líka skrifað það sem þær vildu og breytt myndunum eftir eigin höfði og þannig brotist út 

fyrir staðlaðar ímyndir. Myndirnar minna svo um margt á anime og manga, sem án efa 

eykur a vinsældirnar. Límmiðarnir urðu vinsælir til söfnunar og tíðkast að stelpur 

skiptist á límmiðum og safni þeim í límmiðabækur.  

 Nú eru til þúsundir slíkra klefa víða um Japan. Þá er helst að finna í 

tölvuleikjasölum, verslunarmiðstöðum, skemmtigörðum og jafnvel lestarstöðvum. Þrátt 

fyrir uppgang í tækni myndavéla í farsímum þar sem reynt hefur verið að framleiða 

forrit til að líkja eftir purikura virðist ekkert lát á vinsældum klefanna enda spilar 

athöfnin sjálf stóran þátt í vinsældunum. Vinkonuhópar flykkjast saman þegar þær fara 

út, teikna á myndirnar með tilheyrandi hlátrasköllum og eiga svo myndir til minningar 

um góða samverustund. 

  Purikura sameinar því marga þætti, félagslega athöfn, löngunina til að vera 

krúttlegur, dálæti á manga og anime og einnig frjálslega hegðun. Purikura tæknin er þó 

einungis lítið brot af allri þeirri tækni sem blómstrað hefur í kringum krúttmenninguna. 

4.4 Krútt í tækniheiminum 

 Mörgum finnst kannski orðin krútt og tækni hljóma undarlega í sömu setningu 

og ættu erfitt með að trúa að einhver sérstök tenging gæti verið þar á milli. En það sem 

gerir krúttmenninguna svo sérstaka í Japan er sú staðreynd að hún varð ekki skammlíf 

                                                 
106 Miller, bls. 32 
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tískubylgja sem einskorðaðist við ákveðin svið samfélagsins, heldur aðlagaði hún sig að 

fleiri og fjölbreyttari sviðum og kom hvað sterkust fram þegar tækniheimurinn hóf að 

taka vaxtarkipp undir lok 20. aldarinnar. Samkvæmt fræðikonunni Hjorth má rekja 

áframhaldandi vinsældir krúttsins á síðustu árum til uppgangs net- og farsímatækninnar 

í Japan.107 En hvernig birtist krúttið í net- og farsímatækni sem mörgum þykir svo 

ópersónuleg? Það sem krúttið gefur tækninni er einmitt tilfinning um að tæknin sé 

persónuleg, en ekki bara köld og ómannleg leið til samskipta.108 Þegar ný tækni er gerð 

aðlaganleg með krúttlegum fígúrum er hún mun líklegri til að ná vinsældum. Þessi 

hugmynd er orðin það eðlileg á  japönskum markaði að það að setja tækni fram með 

krúttlegum tengingum er kallað “tæknikrútt”109.  

 Það er því viðeigandi að skoða tölur um helstu notendur farsíma þegar þeir 

birtust nýir á markaðinum. Japanir voru seinir að grípa hugmyndina um internetið þegar 

það kom fyrst fram. Velta má fyrir sér hvort það hafi þótt of ópersónuleg og fjarlæg 

tækni fyrir þjóð sem var mjög hrifin af persónulegum og handheldum tækninýjungum 

líkt og ferðageislaspilurum (Walkman) og smágerðum handhægum leikjatölvum 

(Nintendo).110 Þegar smágerðu keitai denwa farsímarnir, sem innihéldu einnig 

internetaðgang, komu á markað á 10. áratugnum gripu Japanir loks hugmyndina um 

internetið. Árið 1995 voru um 90% eigenda slíkra síma miðaldra jakkafataklæddir 

karlmenn (oft kallaðir sararii men111), en tveimur árum síðar höfðu símarnir náð til 

algjörlega nýs markhóps þar sem nú voru ungar konur stærsti notendahópurinn.112 

Fræðimaðurinn Daliot-Bul lýsir því einmitt hvernig á tímum efnahagslægðar í Japan 

hafi unga fólkið skyndilega orðið sá hluti samfélagsins sem hafði mest eyðslufé og því 

orðið lykilþáttur neyslumenningar í Japan.113 

 Það má því segja að ein mest áberandi birtingarmynd krúttsins í tækniheiminum 

sé japönsku farsímarnir, bæði vegna þess að þeir eru áberandi skreyttir og einnig vegna 

þess hversu mikið Japanir virðast nota farsíma. Rithöfundurinn Richie lýsir því á 

                                                 
107 Hjorth, 2007, bls 375 
108 Hjorth, 2007, bls. 374-375 
109 Hjorth, 2007, bls. 375 
110 Hjorth, 2007, bls. 376 
111 Hendry bls, 154. Bein þýðing væri “launþegar” en þetta hugtak á við um menn sem vinna 

skrifstofustörf og klæðast jakkafötumt til vinnu. 
112 Hjorth, 2011, bls. 115 
113 Daliot-Bul, bls. 957 
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skemmtilegan hátt: “Að horfa á ungt fólk nú er að horfa á það horfa á farsímann sinn”114 

og á þá við hversu gífurlega algengt sé að ungt fólk í lestum Tokyo-borgar sitji með 

augun límd við farsíma sinn öllum stundum. Sami hópur og tók tækninni opnum örmum 

var fljótur að uppgötva alla möguleika símanna og setja sitt mark á þá með svokölluðum 

ketai sutorappu sem er hangandi símaskraut sem hægt er að fá í ýmis konar útfærslum 

með uppáhalds persónum hvers og eins, eins og Hello Kitty eða Mikka Mús. Þetta er 

athyglisvert í ljósi þess að slíkir gripir virðast ekki hafa náð nándar jafn miklum 

vinsældum í hinum vestræna heimi og margir vestrænir búar vita ekki einu sinni hvað 

þetta er. Japanskur markaður var fljótur að átta sig á að þessir smáhlutir væru söluvæn 

vara og voru því allir japanskir farsímar hannaðir með litlu gati sem hægt var að festa 

skrautið í. Ógrynni ketai sutorappu er hægt að finna í búðum víða um Japan, bæði í 

tískuverslunum og minjagripabúðum. Þótt ungt fólk hafi óneitanlega verið stærsti 

viðskiptahópurinn þá einskorðaðist þetta æði ekki einungis við þann hóp, heldur mátti 

sjá kaupendur á öllum aldri.115 Byggt af reynslu í Japan, er eftirtektarvert að margir 

Japanir skipta reglulega um skraut, rétt eins og þeir skipta um föt. Ferðist þeir á nýjan 

stað þykir eðlilegt að kaupa sér nýtt skraut með áletrun staðarins og setja á símann. 

Sumir eru í raun safnarar og eru jafnvel með tugi smávera hangandi á símanum sínum. 

Nú er meira að segja hægt að fá hið áðurnefnda omamori í formi símaskrauts. 

Fræðimaðurinn Richie lýsir þessu svo að hver og einn geti með þessu gert sinn síma að 

eins konar  “persónulegri helgimynd poppmenningar”.116  

En krúttlega útlitshliðin var ekki það eina við símana sem heillaði unga fólkið, 

heldur var það einnig félagslega tengingin sem þeir gátu veitt. Sé Tokyo borg tekin sem 

dæmi fer óneitanlega langur tími hjá mörgum íbúum borgarinnar í samgöngur. 

Farsíminn veitti á alveg nýjan hátt frelsi til persónulegra samskipta við vini og 

fjölskyldu og dægradvalar.  

 Netfyrirtækin gripu þessa krútttilhneigingu líka fljótt því flest forrit og netsíður í 

símunum er hægt að nálgast í krúttlegri mynd þar sem gagnvirk teiknimyndapersóna 

gerir reynsluna skemmtilegri. Sá karakter getur verið allt frá Hello Kitty yfir í 

vélmenni.117 Þá er síminn ekki einungis krúttlegur að utan, heldur er einnig krúttleg 

                                                 
114 Enska: “To see young people now, is to watch them watching their keitai denwa”. Richie, bls. 133 
115 Daliot-Bul, bls. 957 
116 Enska:“personal icon of pop culture” Richie, bls. 134 
117 Norman, bls. 194 
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persóna inni í honum. Fræðimaðurinn Norman sem rannsakaði þetta og komst að því að 

þegar raftæki eins og símar virðast hafa persónulegar skoðanir og tilfinningar, þá veiti 

þeir mun ríkari og gefandi samskipti við notendur sína.118  

 Persónurnar í símunum urðu svo uppspretta nýrrar tjáningarleiðar sem var í raun 

sú einfalda hugmynd að skapa broskalla af ýmsu tagi sem varð svo staðalbúnaður í 

japönskum farsímum. Sú tækni sem birtist á fyrstu árum eftir aldamót fékk nafnið 

emoji119 og naut strax gífurlegra vinsælda í ljósi þess hversu fljótlegt varð nú að bæta 

tilfinningum inn í skilaboð.120 Jafnframt voru myndirnar svo fjölbreyttar að stundum 

komu þær í staðinn fyrir orð; dæmi: mynd af sushi bitum. Farsímaframleiðendur 

kepptust nú við að framleiða nýjar gerðir síma sem innihéldu fleiri og skemmtilegri 

emoji. Hinsvegar var einn galli á þessu kerfi, því væru sendandi og viðtakandi ekki hjá 

sama símafyrirtæki virkuðu emoji ekki.  

 Það leiddi til þess að ný símaskrift var fundin upp. Eins og krútthandskriftin á 

8.áratugnum  byrjaði þessi skrift líka hjá ungum menntaskólastúlkum. Þær vildu finna 

nýja leið til að gera broskalla og persónur, þótt símafyrirtækin leyfðu það ekki, því þeim 

fannst það mikilvæg tjáning fyrir persónuleika sinn. Þessi skrift fékk nafnið kaomoji.121 

 

a)        b)                            b)                                                                       c) 

Mynd 5: a) hamingjusöm vera; b) ansi reið vera sem hefur 

hent borði á hvolf í bræði sinni; c) vera sem er óviss og 

yppir öxlum. 

  Fyrir allra virkustu ungu stúlkurnar í símanotkun var kaomoji ekki nóg og þær 

hönnuðu því eigin samskiptaleið sem fékk nafnið gyarumoji me-rukomi og minnir hún 

um margt á krútthandskriftina.122 Þar blönduðu stúlkurnar kaomoji saman við kana 

skrift, kanji tákn og rómverska tölustafi og ýktu oft lengingar í orðum og líktu eftir 

stelpulegu talmáli með að skrifa orðin vitlaust viljandi. 123 Ekki voru allir vissir um 

                                                 
118 Daliot-Bul, bls. 960 
119 emoji er samsett orð úr enska orðinu emotion og japanska orðinu ji sem þýðir stafur, orð. 
120 Daliot-Bul, bls. 961 
121 Daliot-Bul, bls. 961. Kaomoji er samsett orð úr orðunum kao (andlit) og moji (stafur) 
122 Daliot-Bul, bls. 962. Gyarumoji me-rukomi er samsett úr orðunum gyaru (slangur fyrir orðið stelpa 

sem er hljóðlíking á enska orðinu girl), moji (stafur), meru (hljóðlíking á enska orðinu mail) og komi 
(stytting úr enska orðinu communication) 

123 Daliot-Bul, bls. 962 
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ágæti þessarar þróunar og fræðimaðurinn Daliot-Bul hafði eftir fræðimanninum 

Nakamura að þessi skriftarmáti gæfi oft mjög ranga mynd af skrifanda, gæfi í skyn að 

manneskjan væri mun opnari og glaðari einstaklingur en hún væri í raun og veru þar 

sem undir niðri gæti leynst feimnari og jafnvel tsumaranai (leiðinleg) manneskja!124 

 Tæknimenningin í Japan hefur ekki einskorðast við að gera þarfa hluti krúttlega. 

Á síðustu árum hafa einnig komið fram á sjónarsviðið krúttlegir hlutir sem hefur verið 

reynt að gera þarfa fyrir japanska neytendur. Eitt besta dæmið er vélmennið Paro sem 

hannað var af japanska fyrirtækinu AIST.  Þróun vélmennsins hófst 1993 en það var sett 

á markað 11 árum seinna.125 Paro lítur út eins og lítill hvítur selur og svarar áreiti frá 

umhverfinu, svo sem snertingu, ljósi og og hljóðum. Til að sýna viðbrögð getur Paro 

hreyft höfuðið í allar áttir, blikkað augunum og myndað hljóð.126 Paro hefur einkum 

verið notaður í lækningarskyni til að þjálfa félagsleg samskipti hjá börnum með 

einhverfu og einnig sem jákvæð félagsleg skemmtun á öldrunarheimilum.127 Paro var 

einnig sagður hafa góð áhrif á þunglyndi og einmanaleika, en það eru tíð vandamál í 

japönsku samfélagi þar sem sjálfsmorðtíðni er ein sú allra hæsta í heiminum og 

sjálfsmorð eru algengasti dauðdagi Japana undir þrítugu.128 Sjálfsmorð hafa allt frá 

lénstímunum verið mun meira áberandi í japanska samfélaginu en hægt er að segja um 

mörg vestræn samfélög.  

Hugmyndin um að krútt geti læknað sjúkdóma er nokkuð áhugaverð þótt hún sé 

langsótt. En kannski eru meiri möguleikar þess í baráttunni við þunglyndi og 

einmanaleika, því krútt virðist hafa beina tengingu í hlýjar tilfinningar. Því er skiljanlegt 

hvers vegna japönsk fyrirtæki hafa reynt að leggja sitt af mörkum til að sporna við 

þessum samfélagsvandamálum með nýjungum þar sem krútthugmyndir eru nýttar. Þessi 

hugmynd gæti kannski verið sérjapönsk, en margt í heimi japanska krúttsins má þó 

segja að sé ekki upprunalegt eða sérjapanskt. 

  

                                                 
124 Daliot-Bul, bls. 963 
125 www.parorobots.com/, sótt 16. janúar 2013 
126 Siciliano, Khatib, bls. 1239 
127 Siciliano, Khatib, bls. 1239 
128 Smith, Beardsley 2004, bls. 162 
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5. Samanburður við vestrænt krútt 

 Sé talað um sérstaka japanska krúttmenningu eru auðvitað margir hlutir sem 

spretta strax upp í hugann, til dæmis Hello Kitty eða símaskraut. En þrátt fyrir að 

krúttmenningin hafi verið þekkt hugmynd í Japan um langt skeið er ekki hægt að 

fullyrða að hér sé um sérjapanskt fyrirbæri sé að ræða. Í hinum vestræna heimi hafa 

auðvitað margir krúttlegir hlutir sést, bæði í menningu og söluvarningi. Það að bera 

saman japanska og vestræna krúttmenninguna að öllu leyti og rekja sögu vestrænu 

krúttmenningarinnar er ekki tilgangur þessarar ritgerðar, en rétt er að snerta aðeins á því 

efni.  

 Einna hliðstæðust birtingarmynd krúttlegrar menningar í vestrænum heimi er 

heimur Walt Disney. Hann hafði bein áhrif á menningu Japans þegar listamenn eins og 

Tezuka Osamu fylltust innblástri af verkum hans – eða hann af þeirra! Osamu var ekki 

einn um að dá Disney því alla tíð hefur Disney verið gífurlega vinsæll í Japan. Kinsella 

bendir á hvernig sú athöfn að fara og sjá myndir Disney í bíó hafi orðið að venju í 

barnaskólum landsins upp úr 1950.129 

 Disney myndir voru í raun fyrstu nútímalegu teiknimyndirnar sem birtust í Japan 

því til að byrja með var teiknimyndagerð töluvert eftir á í Japan, aðallega vegna 

fjárskorts. Þegar japanskar teiknimyndir tóku loks að birtast voru þær öðruvísi 

framleiddar en fyrirrennarar þeirra frá Disney. Þær höfðu færri ramma sem leiddi til 

ófágaðrar hreyfingar og í stað hreyfingar voru augun því mikið notuð til að túlka 

tilfinningar. Þetta leiddi til frekar afgerandi útlits anime sem einskorðaðist við japanskar 

teiknimyndir til að byrja með.130 Því heillaði draumkennd framtíðarsýn Disney marga 

Japani upp úr skónum með teiknimyndum á borð við Mjallhvíti og dvergana sjö.131 

Frægðarsól Disney hætti aldrei að skína í Japan í ljósi þess að í seinni tíð voru 

tveir skemmtigarðar báðir tileinkaðir Disney opnaðir í Tokyo, Disney World og Disney 

Sea, og njóta þeir mikilla vinsælda.132 Það er athyglisvert að ekkert annað land í 

heiminum státar af fleiri en einum Disney skemmtigarði nema Bandaríkin, sjálft 

heimaland Walt Disney’s.133 Rithöfundurinn Marley bendir á að í raun séu þessar 

                                                 
129 Kinsella, bls. 241 
130 Napier, bls. 232 
131 Kinsella, bls. 241 
132 http://www.tokyodisneyresort.co.jp/en/index.html Sótt 14. janúar 2013  
133 http://traveltips.usatoday.com/disney-theme-park-list-42765.html Sótt 14.janúar 2013 
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vinsældir merkilegar í ljósi þess að það sé ekki mestmegnis fjölskyldufólk sem flykkist í 

japönsku Disney-skemmtigarðana eins og er algengast í Bandaríkjunum, heldur sé 

stærsti viðskiptahópur Disney skemmtigarðanna í Japan konur sem eru haldnar eins 

konar krúttþráhyggju fram á fullorðins ár. Hún kallar þessar konur “Pétur Pan”, vegna 

þess að þær neita að fullorðnast, þ.e. að leggja af dýrkun á krúttlegum hlutum.  

 Annað dæmi um vestrænt krútt er hin heimsfræga Barbie dúkka. Samkvæmt 

félagsfræðingunum Giddens og Griffiths er hún arðsamasta leikfang sem framleitt hefur 

verið og seljast að meðaltali tvær Barbie dúkkur á hverri mínútu víðs vegar um 

heiminn.134 Þessar gífurlegu vinsældir dúkkunnar um allan heim virtust hins vegar ekki 

skila sér í Japan. Þegar hin snoppufríða Barbie dúkka kom á markað í Japan voru 

sölutölur hennar mjög lágar miðað við væntingar, í sjálfu krúttlandinu þar sem fallegar 

dúkkur eiga sér fastan sess í menningunni. Ef hópur vestrænna barna væri spurður hvort 

þeim þættu Barbie dúkkur sætar myndu flest börnin sennilega segja já, því þær eru 

fínlegar og fallegar og klæðast krúttlegum fötum. En það þótti japönskum jafnöldrum 

þeirra ekki nóg. Barbie átti sér japanska hliðstæðu sem vegnaði mun betur. Rika-chan 

(eða Licca chan sem festist ansi vel við hana vegna framburðarörðugleika) var ansi ólík 

Barbie í útliti. Í Japan þótti Barbie hafa full kvenlegan líkama, brjóst og mjaðmir, sem 

var fullorðinslegt og virtist ekki hafa mikla tengingu við sjálfan markhópinn, börn. 

Rika-chan var mun smágerðari, með barnalegra andlit og líkama, enda var hún byggð á 

útliti stúlku sem hafði ekki komist á kynþroskaskeið.135 Barbie dúkkan sem gæti á 

alþjóðlegum staðli talist krúttleg passaði því ekki inn í mótaðar krútthugmyndir Japana.  

En af hverju skipti krúttið svona miklu máli í huga Japana að meira að segja 

Barbie fékk að kenna á því? Hvað bjó á bak við þessa krúttmenningu?  

  

                                                 
134 Giddens og Griffith, bls. 58 
135 Shiokawa, bls. 96 
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6. Ástæður krúttmenningar 

 Þegar lesið er um krúttmenningu Japans ber fræðimönnum ekki alltaf saman um 

ástæður hennar, því í raun eru þær ekki augljósar. Ekki virðist sem bylgja 

krúttmenningar af sömu stærðargráðu hafi átt sér stað í öðrum löndum á sama tíma og er 

því hægt að útiloka að Japanir hafi verið að apa eftir öðrum löndum. Sú tilgáta er þó 

eðlileg, enda hefur slíkt átt sér stað í sögu Japans á mörgum sviðum eftir að landið 

opnaðist fyrir vestrænum áhrifum. Ástæður krúttmenningarinnar eru því sérstæðar og 

forvitnilegar til rannsóknar.  

 Ein kenning, sem segir þó ekki til um ástæður fyrir upphafi krúttmenningarinnar, 

gengur út frá því að ástæða þess að krúttmenningin hafi ekki dáið út heldur vaxið 

stöðugt sé að margir þeirra einstaklinga sem voru ungir í kringum 1970 þegar 

krúttmenningin var að hefjast séu núna fullorðnir og á ráðandi aldri í samfélaginu. Þeir 

hafi þróað sitt fegurðarskyn á þeim tíma sem nánast "krúttsprengja" átti sér stað og þeim 

finnist þetta því vera eðlilegur hlutur af samfélaginu sem veiti þeim góðar tilfinningar 

tengdar barnæsku (e. nostalgia). 136 

 Einnig má færa rök fyrir því að þegar japanskur efnahagur fór að snarversna á 9. 

og 10. áratugnum hafi samfélagið þurft jákvæða upplífgun á dimmustu stundunum. Þá 

var ódýr og glaðlegur varningur sem snerist bara um að kæta kaupandann kærkominn. 

Oft var gott að gleyma erfiðleikum hins daglega lífs, svo sem stressi og einmanaleika, 

með krútti í hvaða formi sem var.137 Spyrja mætti hvort krúttið hafi haft álíka áhrif og 

áfengi og fíkniefni að því leyti að það veitti snöggfengna hamingju og áhyggjuleysi í 

andartak þar sem það dreifði huga fólks frá raunveruleikanum. 

 Þar sem krúttmenningin hefur þó verið sýnileg um lengra skeið en 

efnahagsvandinn er líklegt að meginástæðan liggi dýpra. Mannfræðingurinn Hendry 

talar um vaxandi samfélagsvandamál sem gengur undir nafninu “freeters”.138 Þetta orð á 

við ungt fólk sem kýs að fara ekki hefðbundna leið samfélagsins, heldur vill frekar 

vinna hlutastarf, vera einhleypt og prófa sig áfram með margar mismunandi leiðir í 

lífinu áður en það stígur skrefið inn í hefðbundinn fullorðinsheim sem fylgir föst vinna 

                                                 
136 Daliot -Bul, 2007, bls. 252 
137 Daliot -Bul, 2007, bls. 252 
138 Hendry, bls. 32 (Sennilega stytting á enska tökuorðinu freeloader) 
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og hjónaband.139 Þegar í fullorðinsheiminn er komið, þykir kannski ekki eðlilegt lengur 

að vilja klæða sig eins og barn, tala eða skrifa á barnalegan hátt eða þrá að fylla heimili 

sitt af krúttlegum hlutum. Fullorðinsárunum fylgja ný hugtök eins og ábyrgð og þroski 

og þurfa því unglingsárin að víkja með áður sjálfsögðu frelsi og skemmtun. Hér er því 

hægt að sjá hvernig krúttmenningin og allt sem hún stendur fyrir samsamast ekki með 

fullorðinsárunum, sé ríkjandi gildum samfélagsins fylgt og virðist unga fólkið vel 

meðvitað um það. 

 Í rannsókn sinni á japönsku krútti spurði Kinsella ungt fólk í Japan hvað það 

tengdi við hugtakið “fullorðinsaldur”. Hún komst að því að algengasta hugmyndin 

virtist vera að fólk tengdi hugtakið því að gegna skyldum. Hún spurði fólk sem hafði 

lokið menntun og hafið "eigið líf", en flest svörin voru harla neikvæð. Einn sagði 

fullorðinslífið endurspeglast af "erfiði þess að þurfa að gera hluti daglega, að þurfa að 

vinna til þess að geta haldið sér og fjölskyldu uppi."140 Annar sagði: "Þetta er erfitt 

samfélag þar sem þú þarft að bera ábyrgð á öllum gjörðum þínum, vinnudagar eru langir 

og lítið er um frítíma, gleði, blíðu og náttúrulegheit er erfitt að gefa af sér og fá frá 

öðrum."141 

 Helst mátti því sjá að kröfur samfélagsins og einnig vinnustaða og fjölskyldna 

voru þeim efst í huga og virtust vega þungt. Á hinn bóginn má líta svo á að barnæska 

minni fólk á allt það fallega, auðvelda og gleðilega, eða eins og Kinsella orðar svo vel 

"Krútttíska tignar barnæsku því barnæska veitir einstaklingsfrelsi sem er ótækt í hinu 

venjulega samfélagi."142 Hér vísar Kinsella til þeirrar japönsku hneigðar að tengja 

fullorðinsaldur við minnkað einstaklingsfrelsi. Í vestrænu samfélagi er fullorðinsaldur á 

þveröfugan hátt tengdur við einstaklingsfrelsi og rétt einstaklingsins. Hin japönsku gildi 

má tengja aftur til Konfúsíusarstefnunnar sem setti mark sitt að mörgu leyti á 

hugsunarhátt Japana lengi vel. Þar er fullorðinsaldur tengdur við hæfileika 

manneskjunnar til að aðlaga sig vel að hópi, vera góður partur af liðsheild, geta komist 

að samkomulagi og að fylgja eftir kröfum þeirra æðri - foreldra og yfirmanna - frekar en 

að hugsa um sjálfan sig sem einstakling. Því vill Kinsella meina að krúttmenningin hafi 

                                                 
139 Hendry, bls. 32 
140 Enska:"The harshness of having to make do everyday and makea living, the harshness of supporting a 

family."Kinsella, bls. 242 
141 Enska: "It is a hard society where you take responsibility for all your actions, working hours are long 

and free time is lacking, fun, gentleness and naturalness is hard to give out and get in." Kinsella, bls. 
242 

142 Kinsella, bls. 242 
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verið leið ungs fólks til uppreisnar gegn gildandi viðmiðum í samfélaginu, en þó á 

töluvert öðruvísi hátt en flestar uppreisnir í gegnum tíðina hafa farið fram. Japönsku 

ungmennin notuðu ekki kynferðislega ögrandi leið til að sýna fram á sjálfstæði sitt og 

þroska, eins og hefur oft tíðkast í hinum vestræna heimi, heldur notuðu þau kynleysi sitt 

og barnslegan hátt til að sýna að þau væru ekki reiðubúin til að gegna þeim skyldum 

sem fullorðinsaldurinn krefðist af þeim.143 

 Krúttmenningin hefur tengst kvenkyni nokkuð mikið í gegnum tíðina og er því 

vert að skoða hvort staða kvenna í japönsku samfélagi gefi einhverjar vísbendingar. 

Hendry bendir á hvernig gifting hafi í langan tíma verið einn mikilvægasti þátturinn í 

lífi einstaklings í Japan, svo mikilvægur að margar fjölskyldur hreinlega krefjist þess að 

gifting eigi sér stað og oft fyrir tiltekinn aldur. Heldur niðrandi samlíking var lengi vel 

notuð um konur og giftingu þar sem þótti æskilegt að þær giftust fyrir 24 ára aldur (en 

þá máttu karlmenn vera orðnir 27 ára). Þá var sagt um konurnar að þær væru eins og 

japönsk jólakaka - svampkaka sem hefð segir til um að sé borðuð á jólunum. Þannig var 

sagt að konurnar væru útrunnar eftir 25 ára aldur.144 Reyndar hefur meðalgiftingaraldur 

smám saman hækkað á síðustu árum og árið 2010 var meðalaldur kvenna 29 ár og karla 

um og yfir þrítugt. Því hefur ungt fólk smám saman fengið aðeins lengri frest til að gifta 

sig, en það breytir því ekki að hugmyndin um versnandi aldur til brúðkaups er ennþá við 

lýði og nú er komið nýtt máltæki sem hefur með 30 ár og slæmar soba núðlur að gera. 

 Samkvæmt fræðimanninum Retherford fór fyrst að bera á hugmyndinni um að 

konur hefðu valið að vera ókvæntar og uppfylla drauma sína upp úr 1980.  Í könnun 

sem gerð var 1988 kom í ljós að 78% kvenna aðhylltist hugmyndina að njóta þess að 

vera einhleyp og þurfa ekki að gangast undir þær skyldur sem fylgdu því að giftast og 

hefja fjölskyldulíf. Í sömu könnun svöruðu hins vegar aðeins 59% karlmanna með sama 

móti.145 Spyrja má hvers vegna þetta viðhorf til giftinga virðist vinsælla hjá konum en 

körlum í Japan. Hendry segir frá hvernig gifting geti verið mun meiri umturnun á lífi 

kvenna en karla, þar sem ennþá þykir mörgum Japönum eðlilegt að konan setjist í 

helgan stein þegar hún hefur gifst, hætti vinnu utan heimilis og taki þá til við að sinna 

einungis heimili, börnum og eiginmanni.146 Fyrir framakonur er það mikil fórn, 
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144 Henry, bls. 140 
145 Retherford, bls 93 
146 Hendry, bls. 140 
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sérstaklega ef konan hefur unnið sig upp í fyrirtæki sínu eða hefur metnað á sínu 

starfssviði. Reynst hefur erfitt fyrir konur að samtvinna góðan feril í vinnu og hlutverk 

móður vegna þess hvernig samfélagið hefur mótast á því sviði. Þess vegna má sjá 

margar hámenntaðar mæður leggja sig fram við að skipuleggja hverfisatburði til að nýta 

krafta sína sem geta ekki nýst í vinnu, en á sama tíma má einnig sjá gífurlega fjölgun 

einhleypra og barnlausra kvenna sem hafa ákveðið að taka vinnu fram yfir 

fjölskyldulíf.147 

 Af öllum þessum ástæðum má draga þá ályktun að hin sakleysislega 

krúttmenning eigi rætur sínar að rekja í óánægju margra þegna japanska samfélagsins. 

Gildi þess og hefðir hafa mótað oft á tíðum einsleitan og gamaldags hugsunarhátt sem 

margir vilja brjótast út úr. Umhugsunarvert er hvort þessi uppreisn eigi frekar við unga 

fólkið eða hvort það hafi einungis tamið sér öðruvísi hugsunarhátt en eldra fólkið. Þessi 

hugsunarháttur er nýr og óbældur þar sem kurteisi og stéttarskipting skipta ekki lengur 

höfuðmáli, heldur frelsi og vilji einstaklingsins. 

  

                                                 
147 Hendry, bls. 163 
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Lokaorð 

 Heimurinn er samsettur af mörgum æði fjölbreyttum menningarheimum og er 

nær ógerlegt að bera þá alla saman og reyna að finna það sem er líkt og ólíkt. Sama hvar 

er leitað er þó ein hugsun ríkjandi sem virðist sterkari en aðrar: Þegar alþjóðleg 

mannréttindi eru skoðuð má fljótt sjá að flest miða þau að einu markmiði, frelsi, í öllum 

birtingarmyndum. Frelsi til þess að fá að stjórna eigin lífi, málfrelsi, tjáningarfrelsi 

o.s.frv. er grundvallarkrafa sem hver einstaklingur getur gert. 

 Þegar samfélag hefur þróast á þann veg að fjölmörg höft hefta einstaklinginn er 

eðlilegt að eitthvert form uppreisnar eigi sér stað. Í gegnum tíðina hafa slíkar uppreisnir 

oftast verið í formi stríða eða valdabaráttu, en í siðmenntaðu samfélagi þætti varla 

eðlilegt að fara í stríð vegna ríkjandi gilda um klæðaburð. 

 Uppreisnir í nútímanum birtast öðruvísi, oft á duldari hátt þar sem fer kannski 

ekki svo mikið fyrir uppreisnarhuganum, en sé rýnt í gjörðir einstaklinganna er að finna 

ádeilu á samfélagið, ríkjandi gildi og hugsunarhátt. Krúttmenningin er að vissu leyti 

þess háttar ádeila á höft sem samfélagið hefur skapað þegnum sínum. Þetta er mild og 

nokkuð kurteis ádeila á þau höft að þegnar japanska samfélagsins eigi að þroskast upp 

úr þeim gjörðum sem samfélagið hefur ákveðið að séu barnslegar og fallast á þær kröfur 

fullorðinsáranna sem samfélagið setur.  

 Margir líta þó svo á að sjálfsmorð séu oft eins konar uppreisn gegn samfélaginu 

og sé litið til þeirrar tölfræði að þau séu algengust hjá ungu fólki undir þrítugu, sem er 

sami aldurshópur og er ráðandi í krúttmenningunni, má segja að krúttlega uppreisnin 

eigi sér aðra mjög dimma hliðstæðu. Bæði þessi dæmi sýna þó að ungt fólk í Japan 

virðist vera að breyta hinum gamla og vanafasta hugsunarhætti Japana. Hvort þetta séu 

bestu leiðirnar til þess má svo deila um. 

 Krúttið er þó ekki alltaf uppreisn. Það getur í raun farið algjörlega í hina áttina 

og birst sem samþykki á núverandi fegurðargildum. Krúttið er sérstakt form af 

fegurðarskyni sem hefur náð vinsældum á síðustu árum. Það er tíska sem sennilega 

margir fylgja hugsunarlaust af því að þeim líkar hún, óháð því hvort það eigi sér dýpri 

tilgang. Krúttið er einnig einföld og fljótleg leið til að lífga upp á hversdagsleikann, 

hversu grár sem hann getur orðið. Það er því hægt að segja að krúttið geti verið 

skammtur af jákvæðni og gleði sem hægt er að kaupa, klæðast eða horfa á.  

 Krúttið hefur náð að setja umtalsverðan svip á daglegt líf Japans. Það líður vart 
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sá dagur að krúttið blasi ekki við sérhverjum Japana á einn eða annan hátt, gegnum 

fjölmiðla, skemmtun, varning eða samgöngur. Krúttið hefur fest sig í sessi sem 

persónueinkenni þessarar þjóðar sem erlendir gestir eru fljótir að taka eftir. Hvernig 

framtíð krúttsins verður er erfitt að segja til um, en óskandi er að þeir jákvæðu þættir 

sem  fylgja því hverfi ekki á braut og haldi áfram að smita góðum krafti út í samfélagið. 
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