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Útdráttur 
Fjölþjóðleg saga textíla á Íslandi er gríðarlega umfangsmikil. Íslenska sauðfjárullin 

hefur verið undirstaðan í textílframleiðslu landsmanna í aldanna rás, þá einkum í 

garngerð. Rík saga vefnaðar og textíliðju gefur til kynna hversu mikla þekkingu og 

reynslu þjóðin býr yfir. Við stöndum þó frammi fyrir því að í dag er textíliðnaður 

Íslendinga á hverfandi hveli, að undanskildum prjónaiðnaðinum. Lögð er áhersla á að 

skoða þau helstu hráefni sem hægt er að nýta í textíliðnað hérlendis. Þau eru hampur, 

lín/hör og sauðfjárull. Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er hverjir möguleikar 

Íslendinga eru í dag þegar kemur að framleiðslu textílefna og hvernig gæti sá iðnaður 

styrkt stoðir fatahönnunar á Íslandi. Til að svara spurningunni er farið yfir hvernig 

ræktun á hör á hamp hefur gengið hérlendis og hvernig vinna þarf úr hráefnunum til 

að hægt sé að gera úr þeim textílefni. Ásamt því er skoðað hvernig hefðir og þekking 

okkar í ullarvinnslu og vefnaði gæti styrkt textíliðju hér á landi. Þar af leiðandi 

myndað okkur sérstöðu og styrkt stoðir íslenskrar fatahönnunar. Niðurstaðan er sú að 

það er fatahönnuninni sem grein mikilvægt að fjölbreyttari textíliðja fari af stað 

hérlendis eins og sjá má með dæmum breskra hönnuða. Íslendingar virðast búa yfir 

þeim möguleika að textíliðnaður hérlendis geti verið sjálfbær, því fylgir að vinna vel, 

hægt, þróa sig áfram og sýna náttúrunni sem og öðrum virðingu. Jafnframt er 

mikilvægt að nýta okkur þá þekkingu og reynslu sem þjóðin býr yfir í iðnaðinum. 

Samvinna er það sem gildir, að allir komi saman að uppbyggingunni því að 

þverfagleg samvinna getur stuðlað að nýjum sjónarmiðum og úrlausnum. Möguleikar 

okkar eru margir og fjölbreyttir þegar kemur að textíliðju hérlendis og ef um 

margvísleg textílefni er að ræða eru möguleikarnir í raun endalausir fyrir hugvitsama 

hönnuði.  
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Inngangur 

Íslendingar hafa lengi verið með góðan textíliðnað og má rekja orðin ull, vefnaður og 

spuni aftur til fornra tíma. Talið er að helstu menningarþjóðir hafi verið með 

textíliðnað, Ísland þar með talið, alveg frá landámi1. Textíliðnaður eða vefjariðnaður 

er hægt að skilgreina sem iðnað þar sem efni eru ofin eða prjónuð fyrir allskonar 

klæði er nefnist textíll. Ísland verður sívinsælla hjá erlendum hönnuðum og 

handverksfólki. Nú árið 2012 erum við ekki að framleiða ofin textílefni að frátöldum 

heimavefnaði. Textíll hefur lengi verið unninn á íslenskum heimilum og var 

ullariðnaðurinn ein helsta atvinnugrein landsins enda ullin nauðsynjavara hér á landi. 

„Sauðfjárrækt var grundvöllur mannlífs á Íslandi fyrr á öldum og því eðlilegt að 

tóvinna yrði snar þáttur í efnahagslífinu. “2 Saga okkar getur veitt okkur þá þekkingu 

sem þarf til að byggja upp textíliðnað á Íslandi. Halldóra Bjarnadóttir3 (1873-1981) 

hefur skrifað um vefnað og textíl hér á Íslandi og nýti ég hennar skrif hér. Í inngangi 

vefnaðarbókar Sigrúnar P. Blöndal (1883-1944) sem kom út 19484 getur Halldóra 

Bjarnadóttir þess að markmið bókarinnar sé að stuðla að því að vefnaður muni aukast 

aftur í landinu. Vefnaður var allt fram að síðustu öld okkar helsta auðlind bæði fyrir 

heimili og þjóðina í heild. Prjón og hekl eru aðal vinnsluaðferðir okkar en vefnaðurinn 

er talinn gera textílefnið sterkara.5 Textíl- og fataiðnaðurinn eru nátengdir þar sem þeir 

eru háðir hvor öðrum. Á Íslandi er auðvelt að sjá hvað okkar helsta textílefni er, það 

er prjónið úr ullinni. Helstu fatahönnuðir okkar vinna mikið með prjón, enda orðin 

sérstaða við íslenska fatahönnun. Draga má líkur að því að sterkari og fjölbreyttari 

textílframleiðsla myndi styrkja stoðir fatahönnunar hér á landi.  

Í þessari ritgerð er fjallað um nátturuleg textílefni sem íslensk náttúra hefur upp á að 

bjóða. Lögð er áhersla á þau helstu hráefni sem hægt er að vinna hérlendis, ull, lín/hör 

og hamp. Reynt verður að setja fram hugmyndir um hvernig má endurvekja 

textíliðnaðinn, þá verður saga hans hér á landi skoðuð og aðferðir við vinnsluna. Þar 
                                                
1 Magnús Guðmundsson, Ull verður gull: Ullariðnaður Íslendinga á síðara hluta 19 aldar og á 20 öld, 
Iðnsaga Íslendinga og hið íslenzka bókmenntafélag, Reykjavík, 1988, bls. 13. 
2 Sama rit, sama stað. 
3 Halldóra Bjarnadóttir fæddist 14 Október 1873 að Ási í Vatnsdal, hún skrifaði mikið um handiðn 

Íslendinga þar á með Inngang í vefnaðarbók sem kom út 1932 Sigrúnar P Blöndal, svo sína eigin 
bók sem hún tók saman Vefnaður sem kom út 1966. Ásamt því að vera ritstjóri fyrir Ársritið Hlín. 
Halldóra var frumkvöðull í starfi sínu sem skólastjóri, hún tók upp að kennd væri handavinna í 
barnaskólanum á Akureyri 

4 Sigrún P. Blöndal, Vefnaðarbók, Ársritið „Hlín“, Akureyri, 1948, bls. 5. 
5 Sigrún P Blöndal, Vefnaðarbók, bls. 6. 
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að auki er litið á árangur af ræktun á líni og hampi síðastliðinn áratug og eiginleikar 

íslensku ullarinnar fyrir vefnað skoðaðir og hvernig samvinna fólks úr ýmsum 

greinum tengdum texíliðnaði gæti orðið mikilvægur þáttur í uppbyggingu iðnaðarins.   

Markmiðið er að kanna hvort enn sé möguleiki á að framleiða þessi efni hér á landi og 

þar með að styrkja íslenska fatahönnun og auka fjölbreytni sem um leið ætti að geta 

styrkt hana. Gert verður grein fyrir erlendum fatahönnuðum og hvernig þeir nýta sér 

innlendan textíliðnað. Síðast en ekki síst er því velt upp hvort grundvöllur sé fyrir því 

að endurvekja vefnaðarhefðina sem hefur löngum verið ríkur þáttur í sköpun 

menningararfs og hefða á Íslandi.  

Rannsóknarspurningin mín verður því eftirfarandi: Hverjir eru möguleikar Íslendinga 

í dag þegar kemur að framleiðslu textílefna og hvernig gæti sá iðnaður styrkt stoðir 

fatahönnunar á Íslandi 
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Textílefni á Íslandi 

Þegar framleiðsla textílefna hér á landi er skoðuð má sjá að mikið hefur dregið úr 

heimilisiðnaði frá átjándu öld fram til dagsins í dag. Sumar aðferðir við vinnslu 

textílefna hafa því viðhaldist betur en aðrar líkt og hekl og prjón, en vefnaður hefur 

hins vegar horfið að mestu. Það er áhugavert að sjá hvað vefnaðurinn dróst mikið 

saman um það leyti sem við byrjuðum að flytja inn textílefni. Þó vefnaður hafi 

minnkað var hann enn talsvert iðkaður heima við og mátti finna vefstól á nánast 

hverju heimili á Íslandi fram að nítjándu öld6. Risjótt veðurfar og léleg híbýli leiddu 

til þess að hver landsmaður þurfti mörg lög af fatnaði. Næg textílefni voru því 

nauðsynleg og vinna þurfti efnið á þann hátt að það skýldi fólki sem best. Það má því 

ætla að Íslendingar hafi haft góða tæknilega kunnáttu í gerð textílefna. Það fer mikil 

vinna í að vefa á þann veg sem var notaður fyrr á öldum eins og Halldóra Bjarnadóttir 

lýsir í bók sinni Vefnaður. 

Það kom sér vel, að landsmenn kunnu tök á ullinni. Aðalgjaldeyririnn var 
vaðmálið, og mikið var framleitt til klæðnaðar landsmanna , til 
rekkjubúnaðar, til reiðskapar, einnig tjöld, segl og net. Það er feiknar vinna, 
sem hér um ræðir, enda eflaust margt fólk á heimili. Konur ófu, líklega ófu 
ambáttar, en þess er einnig getið, að merkiskonur ófu, t.d. Voðverk. Þegar 
þess er gætt, hve áhöldin voru frumstæð og vinnan seinleg, ein til tvær álnir 
ofnar á dag, alltaf og gengið við vefnaðinn, má heita undravert, hve mikið 
var framleitt.7 

Það er skiljanlegt að landsmenn hafi 

tekið tilbúin innflutt textílefni fram yfir 

það að þurfa að vinna sjálfir textílinn. Í 

bókinni Ull verður gull skrifar Magnús 

Guðmundsson sagnfræðingur um það 

að þegar útflutningur á vaðmáli lagðist 

af árið 1914 hafi allur vefnaður 

minnkað. Erfitt er að segja 

nákvæmlega til um hvenær vefnaður 

hafi lagst af en þetta var áratuga löng 

                                                
6 Hrefna Róbertsdóttir, Wool and Society: Manufacturing Policy Economic Thought and Local 

Production in 18th Century Iceland, Makadam publishers, Göterborg, 2008, bls. 67. 
7 Halldóra Bjarnadóttir, Vefnaður: Á íslenzkum heimilum á 19 öld og fyrri hluta 20 aldar, Bókaútgáfa 

menningarsjóðs og þjóðvinafélagsins, Reykjavík, 1966, bls. 17. 

Mynd 1. 
Vesti: Íslensk karlmannsflík úr ofinni ull voru 
oftast nær svört, dökkblá, mórauð eða græn. 
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þróun sem átti sér stað alveg fram yfir fyrri heimsstyrjöld8. Ull var send erlendis til 

klæðaverksmiðja þar sem hún var ofin og svo send tilbúin aftur til Íslands. 

Innflutningur á textílefnum jókst þá mikið og leystu þar með íslenska vefnaðinn af 

hólmi. Þó svo að ullin hafi verið okkar aðal hráefni er vitað til þess að lín hafi verið 

ræktað og unnið. Línræktun lagðist af þegar hægt var að kaupa innflutta líndúka.9 

Hérlendis hafa einnig verið gerðar tilraunir til hampræktunar. Ull, hampur og hör eru 

þau efni sem henta vel til ræktunar í íslenskri náttúru. Einnig er möguleiki að blanda 

saman þessum hráefnum og má þannig vinna og búa til ótal gerðir mismunandi 

textílefna. Þróun textíliðnaðarins hefur verið stöðug síðustu áratugi og nú er orðið 

mun auðveldara að vefa textílefni með réttu vélunum. Textílistakonan Ingibjörg 

Styrgerður Haraldsdóttir hefur stundað hörrækt um árabil ásamt því að vinna úr því 

textílefni. Hún segir tækni hafa þróast mikið í vefnaði síðastliðna áratugi, það sem 

hún gerði á viku fyrir 20 árum geri hún á 2 klukkustundum í dag.10 Ljóst er að þessi 

tækni og þekking okkar á hráefnunum gæti auðveldað okkur textílgerð hér á landi. 

Fatahönnun er háð textíliðnaðinum og má því draga þá ályktun að með aukinni 

textílframleiðslu værum við að styrkja fatahönnun á Íslandi. Sérstaða myndi skapast 

þegar framleiðsla væri hafin á sérstöku íslensku textílefni. Við teljum okkur vita að 

ullinn sé öðruvísi á Íslandi en annars staðar og það sama má segja um hörinn og 

hampinn. Leiða má líkum að því að íslensk náttúra eigi stóran þátt í því að hráefnið 

verði öðruvísi að gerð en annars staðar þekkist. Samkvæmt viðmælendum11 mínum 

hafa Íslendingar möguleika á að standa framarlega þegar kemur að sjálfbærni og 

vistvænni framleiðslu textíls. Ef við viljum að náttúran nýtist okkur eins og við óskum 

þurfum við að ganga vel um hana og vernda. Það tekur Vigdís  Finnbogadóttir 

fyrrverandi forseti Íslands undir í formála bókarinnar Bjargið Jörðinni og mælir þörf 

orð um mikilvægi þess að vernda náttúrna. Hún sagði: 

 

Jörðin er móðir alls lífs. Við erum öll af henni fædd hún er sjálf uppspretta 
mannlífsins og alls þess sem kvikt er. Eigi að síður hefur mannkynið komist 
upp með að umgangast hana eins og frekir og tillitlausir smákrakkar, líkt og 

                                                
8 Magnús Guðmundsson, Ull verður gull, bls. 58. 
9 Sturla, Friðriksson, „Línrækt og hörvinnsla fyrr á tímum“, Náttúrufræðingurinn, 1. Hefti 75. Árg, 

2007, bls. 7. 
10 Viðtal höfundar við Ingibjörgu Styrgerði Haraldsdóttur, 4. desember 2012. 
11 Rætt var við Hildi Hákonardóttur myndvefara/textílistakonu, Ásthildi Magnúsdóttur kennara við 

textíldeild Myndlistaskóla Reykjavíkur, Bóas Kristjánsson fatahönnuð, Ingibjörgu Styrgerði 
Haraldsdóttur textílistakonu og Svein Jónsson bónda á Kálfskinni. 
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dekurbörnum er oft tamt að koma fram við móður sína. Við gerum okkur 
dælt við hana, krefjumst alls af henni og ætlumst til að hún fyrirgefi okkur 
allt án þess að láta sér bregða. Hún er talin til þess gagnlegust að þjóna og 
valdafíkn og græðgi skirrast einskins þegar hún á í hlut. En börn Móður 
jarðar hafa ekki alltaf verið henni þær óheillakrákur sem fulltrúar 
mannkynsins hafa verið síðastliðin 100 ár.12 

Náttúran er okkur allt eins og Vigdís gerir góða grein fyrir og er augljóst að við 

þurfum að setja okkur markmið um að sýna hvort öðru og náttúrunni virðingu með 

því að hverfa aftur til sjálfbærrar hugsunar. Undanfarið hefur mikið verið rætt um 

sjálfbærni og sá lífstíll verið talinn æ mikilvægari, að sýna auka virðingu fyrir lífríki í 

náttúrunni er nauðsyn. Þetta hugtak er ekki nýtt og hefur maðurinn alltaf þurft að 

finna jafnvægi á milli síns sjálfs og umhverfi síns. Í gjörbreyttum nútímanum hefur 

maðurinn gleymt sér í sjálfshyggju og græðgi. Heimspekingurinn og rithöfundurinn 

Gunnar Hersveinn sem hefur mikið verið í samfélagsumræðuna ræðir sjálfbærni í bók 

sinni Þjóðgildin frá árinu 2010. 

Sjálfbærni er framtíðin í umhverfismálum. Hún er vinsamleg aðferð í 
umgengni við náttúruna. Sá sem velur hana hefur allt að vinna en engu að 
tapa þótt honum sé talin trú um það. Hún felur í sér mat og greiningu á hvað 
sé nauðsyn og hvað nægjanlegt. Hvert fyrirtæki, hver stofnun, hvert heimili 
getur orðið sjálfbært. Það merkir að hópur manna sem býr eða vinnur saman 
gefur jafnmikið til umhverfisins og hann tekur. Að hann velji sér aðferð til 
orku sem er í sjálfu sér sjálfbær. 13 

Þetta er góð skilgreining á hvað sjálfbærni er og sýnir að aðferðin er fyrirhafnar lítið 

markmið fyrir landsmenn að vinna að. Fyrr á tímum sýndum við landinu meiri 

virðingu þar sem að við vissum að við þurftum að vera sjálfum okkur næg ásamt því 

að hafa mikla sjálfstæðisþrá. Eitt sinn var iðnaðurinn sjálfbærari á Íslandi við unnum 

ekki mikið umfram það sem við þurftum. Möguleiki er fyrir því að líta til baka til 

forfeðra okkar þar sem landsmenn voru nægjusamir og nýttu vel það sem var fyrir 

hendi. 

Hör, Ull og Hampur 

Í þessum kafla verður fjallað um hráefnin hör, ull og hamp og möguleika Íslendinga 

til framleiðslu þeirra. Aðal ástæða fyrir valinu á þessum þremur efnum er að þau 

virðast henta vel íslenskri náttúru. Íslendingar búa yfir mikilvægri reynslu þegar 

                                                
12 Jonathan Poritt, Bjargið jörðinni, IÐUNN, Reykjavík, 1991, bls.11. 
13 Gunnar Hersveinn, Þjóðgildi, Skálholtsútgáfa, Reykjavík, 2010, bls. 130 
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kemur að ullinni og hafa grunnþekkingu þegar kemur að hörinum. Að mínu mati er 

áhugavert að skoða hampinn þar sem það efni er auðvelt í ræktun, mjög vistvænt og 

verður sívinsælla sem (textíl)efni í fatnað um allan heim. 

Lín/Hör 

Lín eða Linum usitassimm eins og hún nefnist á 

latínu er gömul nytjaplanta og hafa fræ og þræðir 

plöntunnar lengi verið nýtt. Lín var ræktað á 

Íslandi á landnámsöld og nokkuð fram eftir fyrstu 

öldum byggðar í landinu. Ræktun þess lagðist 

síðan af þegar auðvelt var að fá líndúka erlendis frá 

en á 18. öld voru gerðar tilraunir til að endurvekja 

ræktunina. Villilín (L. Catharicum) vex villt hér á 

landi og er víða að finna.14Lín er sterkt efni og 

finnst flestum það þægilegra nær líkamanum en ull. Efnið er létt og örlítið glansandi, 

einkum þegar það er nýtt. Eiginleikar línsins eru þannig að efnið verður mýkra við 

notkun. Til að rækta lín þarf vind og sól. Æskilegt er að sá snemma vors en best er þó 

að dæma það eftir jarðvinnslu og veðri.15 Ræktun á líni krefst þess sem íslensk náttúra 

hefur upp á að bjóða. Næturfrost að hausti hefur nánast engin áhrif á uppskeruna og 

því getur línið staðið fram eftir hausti. Plantan tekur um 60-70 daga að blómgast og fá 

þær sterka þræði 30-40 daga eftir blómstrun16. 

Ingibjörg Styrgerður Haraldsdóttir, sem hefur ræktað hör og unnið það til fjölda ára 

segir að hér taki ræktunin um 20 daga lengur en annars staðar í Evrópu. Hún segir 

jarðveginn á Íslandi vera tilvalinn til ræktunar og þá helst tún sem eru söndug. 

Landnýting til ræktunar á hör er góð og hentar því vel til heimilisræktunar.17 Þó er 

ekki hægt að spinna þráð beint úr plöntunni. Sökum þess er eftirvinnslan á líninu jafn 

mikilvæg og ræktunin sjálf. Línið er rykkt upp með rótum svo hægt sé að nýta alla 

plöntuna. Það eru til ýmsar aðferðir til að vinna línið. Aðferðin sem hentað gæti vel á 

Íslandi til að ná þráðunum mjúkum úr stönglinum er að eftir rykkingu er línið þurrkað 
                                                
14 Sturla Friðriksson, „Línrækt og hörvinnsla fyrr á tímum“, bls. 7. 
15 Jón Guðmundsson, „Í hvað er hör notaður í dag og er hægt að rækta hann hér á landi? Hvað kemur 

mikið af honum af hverjum hektara?“ Í Vísindavefurinn, sótt 31. október 2012, 
http://visindavefur.is/?id=2314. 

16 Sama grein. 
17 Viðtal höfundar við Ingibjörgu Styrgerði Haraldsdóttur, 4. desember 2012. 

Mynd 2. 
Línrækt um sunnan- og vestanvert 
landið. 
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í rúmar tvær vikur.18 Ingibjörg segir að eftir þurrkun eru fræin fjarlægð og plantan 

lögð í bleyti. Einnig er hægt að leggja fræin í bleyti og búa til úr þeim hárgel sem er 

skemmtileg viðbót við textíl efnaframleiðsluna. Eftir að hörinn er lagður í bleyti þarf 

að líta eftir því hvort stöngullinn sé að losna frá þráðunum. Eftir að stöngullinn losnar 

frá er hörinn svo þurrkaður aftur og brákaður þar til pípan losnar frá þráðunum19. Að 

lokum eru þræðirnir kembdir og þá eru þeir tilbúnir til spuna20. Ingibjörg segir mér  

„leyndarmál“: 

„Þegar maður brákar hann, getur maður hugsað sér ristað brauð og venjulegt 
brauð. „Leyndarmálið“ er það að ekki er hægt bráka þegar það er rigning úti. 
Ef það er gert rétt þá alveg flýgur þetta af og eina sem stendur eftir eru 
þræðirnir.“ 21  

Þá eru þræðirnir tilbúnir til spuna og þar með tilbúnir til vefnaðar. Plantan býr yfir 

þeim eiginleika að hægt er fullnýta hana og það getur aukið möguleika okkar á 

vistvænni framleiðslu. Hægt er að nýta stönglana til dæmis í pappír eða pressa þá 

saman í svo eitthvað sé nefnt. Auk þess er framleiðsluferlið náttúrulegt og krefst ekki 

neinna kemískra efna. Á Íslandi náum við mýkri og fínni þræði vegna vinds og 

rigningu en plantan styrkist þegar teygist vel á henni.22 Það að hörinn sé öðruvísi á 

Íslandi en annars staðar gæti hjálpað íslenskum fatahönnuðum enn fremur í að ná 

sérstöðu. Að því sögðu er mikilvægt að samvinna eigi sér stað í ferlinu milli fagaðila 

sem tengjast iðnaðinum á einn eða annan hátt s.s. bændur, hönnuðum og 

sagnfræðingum svo einhver dæmi séu nefnd. Þannig er hægt að styrkja iðnaðinn með 

því að notfæra sér þekkingu þeirra sem vinna saman þvert á greinarnar. Þetta á ekki 

aðeins við í vinnslu á hör heldur iðnaðinum í heild sinni. 

Hampur 

Hampur (Canabis Sativa) er ein fyrsta plantan sem maðurinn ræktaði til annars enn 

fæðu. Fram að 20. öldinni var hampur ein helsta nytjajurt jarðar en þá var hampur 

nýttur í allt frá reipum yfir í fatnað. Hægt er að rækta hamp við nánast hvaða skilyrði 

sem er og þar með talið á Íslandi. Vitað er til þess að Gísli Magnússon á Hlíðarenda 

                                                
18 Viðtal höfundar við Ingibjörgu Styrgerði Haraldsdóttur, 4. desember 2012. 
19 Bráka: Hörinn barinn með áhaldi. 
20 Viðtal höfundar við Ingibjörgu Styrgerði Haraldsdóttur, 4. desember 2012. 
21 Sama viðtal. 
22 Sama viðtal. 
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hafi ræktað hamp ásamt öðrum nytjajurtum á 17. öld.23  

Sveinn Jónsson bóndi á Kálfskinni hóf 

að rækta hamp árið 2008 og gekk það 

með prýði.24 Hampur hefur víða verið 

ræktaður. Árið 1916 voru bændur í 

Bandaríkjunum skyldugir samkvæmt 

lögum að rækta hamp. Ásamt því var 

hampur nothæfur gjaldmiðill þar í landi 

og mátti meðal annars borga skatta með 

hampi í um 200 ár.25 Hampi hefur oft 

verið lýst sem stífu efni, en því eru ekki 

allir sammála enda var hampur mikið notaður sem textílefni. Einar þekktustu 

gallabuxur í heimi, Levi's gallabuxurnar (California 49'ers) voru upphaflega gerðar 

fyrir gullgrafara úr hampi. Ástæðan var styrkur efnisins því grafararnir urðu að geta 

notað vasana til að setja gullið í.26 Hampur virðist verða vinsælli með hverju ári í 

tískuiðnaðinum. Bóas Kristjánsson fatahönnuður og eigandi fatamerkisins Karbon 

segir það vera mjög spennandi að nota hamp í textíl þar sem hann sé vistvænn í 

framleiðslu og ekki þurfi að notast við kemísk efni við vinnsluna.27 Það sama segir 

Sveinn Jónsson bóndi aðspurður út í ræktunarferli hampsins hér á landi. Þá helst er 

búfjáráburður notaður fyrir hampinn í ræktuninni. Sveinn segir að ræktun hafi gengið 

vonum framar og plantan hafið orðið allt að fjórir metrar á hæð. Best er að sá eftir að 

frost er farið úr jörð, í kringum 1. maí. Eina sem þarf er sól og jarðvegur og því ætti 

að vera á færi hvers sem er að rækta hamp28. Þegar búið er að slá uppskeruna er 

hjúpurinn og fræin fjarlægð með náttúrulegri aðferð þar sem hann er látinn liggja á 

túni í 4-6 vikur. Þetta er gert til að hægt sé að losa hjúpinn frá trefjunum, ekki ósvipað 

því sem þarf að gera við hörinn. Í þessu ferli leysir plantan frá sér mikilvæg efni sem 

eru holl fyrir jarðveginn. Í ferlinu þarf að snúa stönglunum margoft. Eftir þetta eru 

þeir settir til þurrkunar. Til að losa stöngulinn svo almennilega frá trefjunum þarf að 
                                                
23 Þóroddur Sveinsson, Uppskera hamps (Cannabis sativa) og hampyrki: Tilraunarstöðin 
Möðruvöllum, Landbúnaðarháskóli Íslands, sótt 8. desember 2012, 
http://stefania.unak.is/userfiles/file/Greinar%20%C3%9ES/Uppskera%20hamps%20.pdf. 

24 Viðtal höfundar við Svein Jónsson, 3. nóvember 2012. 
25 Jack Herer, The Emperor Wears No Clothes, Ah Ha Publishing, Quick American Archives, 11. 
útgáfa, 2000, bls. ekki gefið upp. 

26 Jack Herer, The Emperor Wears No Clothes, bls. ekki gefið upp. 
27 Viðtal Höfundar við Bóas Kristjánsson, 11. desember 2012. 
28 Viðtal Höfundar við Svein Jónsson, 3. nóvember 2012. 

Mynd 3. 
Hampræktun Sveinn Jónsson, bóndi á 
Kálfskinni  árið 2008. Ræktunin gekk með 
prýði og varð plantan allt að 4 metra há. 
 



 12 

brjóta hann í burtu. Að lokum þarf að kemba og þá er hampurinn tilbúinn til spuna. Í 

dag eru vélar notaðar við eftirvinnsluna vegna þess að plantan er svo sterk.29 Sveinn 

lýsir því vel hversu sterk plantan í raun og veru er „Plantan er svo sterk að ekki er 

hægt að slá hana nema með sérstakri sláttuvél. Það er ekki einu sinni hægt að slíta 

þræðina fingranna á milli.“30 Það er því auðvelt að sjá hvers vegna hampur var 

eftirsóttur fyrr á tímum. Forfeður okkar virtust hafa góð tök á hampinum, þeir segja 

hann þola betur vatn, verið mýkri en bómull ásamt því að vera þrisvar sinnum sterkari 

og margfalt endingarmeiri.31 Samkvæmt þessu mætti ætla að hampurinn hentaði vel á 

sviði textílvinnslu á Íslandi. Vinnuferlið virðist vera vistvænt og hann er góður til að 

blanda við önnur efni. 

Ull 

Hér verður íslenska sauðfjárullin skoðuð og helstu eiginleikar hennar til band- og 

textílefnaframleiðsu. Í bók Magnúsar Guðmundssonar Ull verður Gull er minnst á það 

að ullariðnaðurinn sé meðal elstu iðngreina heims32 en telja má þó víst að fáir geti 

sannað það. Sauðfjárrækt var einn af grundvöllum mannlífs hér á landi og er því 

skiljanlegt að tóvinna var þjóðinni mikilvæg. Hér á landi hefur ull af sauðfé ávallt 

verið mikilvæg undirstaða iðnaðar. Íslenska sauðfjárkindin er með sérstaka ull sem 

skiptist í fjögur lög. Yst er þunn himna sem ver ullina fyrir vatni. Undir himnunni er 

svo hreisturlag. Hreisturlagið er ástæða fyrir þófeiginleika ullarinnar. Þriðja lagið er 

svo megin hluti hársins og eiginleiki þeirra er að þau bylgjast, bylgjurnar auðvelda 

spunann. Fjórða lagið má finna í grófum hárum en í þeim hárum er oft mergur eða 

holrými. Öll lög íslensku ullarinnar eiga sinn þátt í því hversu hentug ullin er til 

textílgerðar. Eðli hennar er hversu togþolin og þjál hún er.33 „Við höfum: 1. Ull með 

sérstæða eiginleika og sé hún ekki blönduð öðrum efnum getur enginn keppt við 

okkur á heimsmarkaðinum. Aðrir hafa ekki ull sömu tegundar 2. Hinir náttúrulegu litir 

eru einnig mjög sérstæðir. “34Í samtali mínu við Ásthildi Mágnúsdóttur kennara við 

                                                
29 Viðtal höfundar við Svein Jónsson, 3. nóvember 2012. 
30 Sama viðtal. 
31 Jack Herer, The Emperor Wears No Clothes, bls. ekki gefið upp. 
32 Magnús Guðmundsson, Ull verður gull, bls. 13. 
33 Sama rit, bls. 153-157. 
34 Margrét Þorvaldsdóttir, „Verður ull okkar gull?“, Í Morgunblaðið, 14. Mars, 1984, sótt 12. desember 

2012, http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=1589709. 
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textíldeild Myndlistaskólans segir ullina vannýtta náttúruafurð.35 Ullin aðgreinist í tvo 

aðalflokka; þel og tog. Helstu ullarfjárkindur annars staðar frá hafa ekki þennan 

eiginleika að því leyti að það er lítill munur á bæði lengd og grófleika togs og þels. 

Þelið er innra lag ullarinnar og hefur allt aðra eiginleika en togið. Togið eru löng 

gljáandi hár, það er mjög sterkt, þelið er aftur á móti fínt, mjúkt og matt. Þelið heldur 

féinu heitu á meðan togið verndar það frá vatni. Þessa sérstöðu ullarinnar má líklega 

rekja til þess að íslenska sauðkindin hefur þurft að aðlagast veðurfari á Íslandi.36  

Ásthildur Magnúsdóttir talar um 

möguleika þess að aðskilja þessa 

einstöku eiginleika íslensku sauðfjár 

ullarinnar, þelið og togið.37 Hún segir: 

„Ég hef aldrei séð ull með þessu flotta 

togi. Togið þæfist ekki ef þú tekur það 

frá þelinu, þá eru þetta eins og tvö 

mismunandi efni. Togið er sterkt, það 

glansar og ekkert annað slíkt er hægt 

að finna annars staðar.“38  

Að aðskilja þel og tog er alls ekki 

flókið. Það einfaldlega hægt að gera 

það á milli fingranna. Ullin er tekin af 

skepnunni, haldið er fast í þelið, losað 

um og togið dregið í burtu.39 Þessi þekking hefur lengi verið til staðar og var notuð 

alveg fram að vélvæðingu en er nánast ekkert í notuð í iðnaðinum á Íslandi í dag. 

Íslenska ullin hefur þó bæði sína kosti og galla. Hún er sterk og endingargóð og þelið 

er nokkuð fín ull. Það hefur þó ekki góða uppbyggingu og er þess vegna ekki hentugt 

í dúka. Mýkt þess er aftur á móti mjög hentug fyrir prjónlesið, enda er það flestum 

Íslendingum kunnugt, að hægt er að vinna góðar prjónavörur.40 Þegar búið er að vinna 

ullina þarf hún að fara í bandframleiðslu. Bandframleiðsa fyrir vefnað er ekki sú sama 

og bandframleiðsla fyrir prjón. Það sem þarf að hafa í huga við val á ull til 

                                                
35 Viðtal höfundar við Ásthildi Magnúsdóttir, 12. desember 2012. 
36 Magnús Guðmundsson, Ull verður gull, bls. 157-159. 
37 Viðtal höfundar við Ásthildi Magnúsdóttir, 12. desember 2012. 
38 Sama viðtal. 
39 Sama viðtal. 
40 Magnús Guðmundsson, Ull verður gull, bls. 156. 

 
Mynd 4. 
Ullin skiptist í tvö hluti annar nefnist tog og er 
langt, mjótt, glansar og heldur frá vatni. Hin hluti 
ullarinnar nefnist þel og er mjíkt, fínna og 
einangrar vel. Afleiðingar innihalds íslensku 
sauðfjárullarinnar eru að hún er hlý, létt og heldur 
vatni frá. 
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bandframleiðslu er grófleiki, lengd og liðun háranna. Grófleiki háranna ákvarðar 

bandið þannig að í fínt band þarf fínni ull. Liðun ullar hefur áhrif á fyllingu bands og 

lengri hár auka styrkinn. Fínleiki og lengd ullarinnar ráða mestu um hve hentug hún er 

til vefnaðar, en þó getur gróf ull einnig verið hentug, ef hún hefur til að bera þá kosti, 

sem með þarf að öðru leyti41.  

Í samtali mínu við Ásthildi Magnúsdóttur ræðir hún um að okkur vanti fjölhæfara 

garn. Band framleiðslan er óplægður akur, því okkur vantar fleiri spunaverksmiðjur. 

Ístex er eina spunaverksmiðjan hér á landi. Hún er stór og stendur í frekar einhæfri 

framleiðslu. Ásthildur segir enga þróun eiga sér stað á garni og að það þurfi til að nýta 

þessa ull til fulls42. Eins og minnst var á fyrr þá er hægt að gera þelband og togband, 

möguleikarnir eru í raun endalausir að sögn Ásthildar. Persónulega notar hún íslenskt 

tvíband frá Þingborg í uppistöðu og einbandið í ívaf, það eina sem hún segir vera hægt 

að nota í vefnað hérlendis. Ekki eru til nógu mikið af band tegundum til að vinna með, 

flest eru þau of gróf fyrir vefnað og henta betur í prjón. Oft á tíðum slitnar einbandið 

vegna þess að enginn snúningur er á því. 43 Áðurnefndir viðmælendur Ingibjörg 

Styrgerður og Bóas Kristjánsson eru á sama máli. Ingibjörg Styrgerður segir að til 

dæmis sé hægt að sjóða bandið áður en það er notað, en við það verður það 

slitsterkara og hentar betur í textílgerð.44 Það er þekking og reynsla sem við fyrst og 

fremst höfum í ullariðnaðinum. Ef stóriðnaðurinn er tilbúinn í að hefja fjölbreyttari 

framleiðslu gæti það hjálpað þróuninni til muna. Að mati Ásthildar er það nánast 

ómögulegt að vefa nema með rétta bandinu.45 Íslenska sauðfjárullin og hefðir í 

ullariðnaði eru að mörgu leyti frábrugðnar því sem þekkist hjá öðrum þjóðum. Með 

því að nota íslensku ullina til fulls og þá þekkingu og reynslu sem við eigum að baki 

gæti það hjálpað fatahönnuðum hérlendis með sína hönnun. Að geta notað sérstöðu 

sem menning landsins hefur uppá að bjóða getur verið mikilvægt fyrir fatahönnuði.  

Til dæmis má segja að íslensk fatahönnun einkennist af því að helsta textílefnið sem 

er notað er prjón. Það er auðveldlega hægt að tengja það við textílframleiðsluna á 

Íslandi þar sem það er eina textílefnið sem við framleiðum. Ef íslenskur hönnuður fer 

og sýnir hönnun sína erlendis má búast við því að hönnunin þekkist, sem íslensk 

hönnun vegna þeirra textílefna sem notuð eru í fatnaðinn. 
                                                
41 Jón Guðmundsson, Ull verður gull,  bls. 156. 
42 Viðtal höfundar við Ásthildi Magnúsdóttur, 12. desember 2012. 
43 Sama viðtal. 
44 Viðtal höfundar við Ingibjörgu Styrgerði Haraldsdóttur, 4. desember 2012. 
45 Viðtal höfundar við Ásthildi Magnúsdóttur, 12. desember 2012. 
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Ef marka má til dæmis breska hönnuði er hægt að sjá 

hvernig þeir nota sérstöðu sína á sviðum textílgerðar í 

sinni hönnun. Breski fatahönnuðurinn Vivienne 

Westwood notar til að mynda mikið enskar hefðir í 

ullarvinnslu. Tvídd og köflótt efni einkenna hennar 

hönnun sem er mjög dæmigert fyrir breskar hefðir. 

Fyrr á tímum var reynt að fullnýta ullina í Bretlandi 

var hún notuð í allskonar mismunandi tegundir 

fatnaðar, allt frá hefðbundnum fatnaði yfir í 

íþróttafatnað og lá helsti munurinn í vefnaðinum. 

Þetta hefur svo fylgt breskri framleiðslu yfir í nútíman 

og má því segja að breskir fatahönnuðir myndi sér 

nokkurskonar sérstöðu með því að nota hefðir í 

breskri ullarvinnslu. Vivienne Westwood segir að sem 

fatahönnuður finnist henni að hún sé nánast skyldug að nota bresku ullina. Breska 

ullin er ekki einungis einkennandi fyrir Vivienne Westwood heldur einnig fyrir breska 

fatahönnun.46 Enskir hönnuðir eru þó ekki einir um að nota þessi frábæru bresku 

textílefni og má þar til dæmis nefna íslenska hönnun eins og herrafatamerki Kormákar 

og Skjaldar. Vivienne Westwood talar einnig um hvað ullin er gott efni, vegna þess 

hve vistvæn ullin er.  

„ Á þessum tímum þegar okkur stendur ógn af loftslagsbreytingum, sem 
kunna að vera óstöðvandi nema við gerum eitthvað í málinu fljótt. Ull er 
mjög sjálfbært efni. Ég tel að vegna þess hversu mikil gæðavara ullin er að 
staða ullarinar mun batna. Fólk mun ekki vilja manngerð textílefni lengur 
heldur þau gæði sem finnast í hefðbundnum, náttúrulegum efnum. “47  

 

Íslendingar búa líka yfir þessum hefðum og sérstöðu í ullarvinnslu og vefnaði og 

mætti því ætla að það væri mikilvægt fyrir framleiðsluna hérlendis að nýta sér það og 

gæfi það hönnuðum möguleika um leið til þess að skapa sér meiri sérstöðu. 

                                                
46 Vivienne Westwood, Wool is one of the world’s great natural fibres, famous for its versatility and 

comfort - warm in winter, cool in summer, Campaign for wool, sótt 30. desember 2012, 
http://www.campaignforwool.org/vivienne-westwood/. 

47 Sama grein. 

Mynd 5 
Tískusýning Vivienne 
Westwood veturinn 2012-13. 
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Vefnaður 

Vefnaður hefur verið stundaður í þúsundir ára. Í frumstæðum samfélögum fann fólk 

ýmislegt til að spinna úr. Til dæmis að binda bandspotta á milli trjágreina sem ofið var 

í. Íslendingar hafa ofið í yfir 1100 ár.48 Erfitt er að segja hvenær heimavefnaður hætti 

en eins og bent var á fyrr er þó vitað að útflutningur hætti á vefnaði snemma á 

tuttugustu öld. Vefnaður verður til þegar þræðir úr sitt hvorri áttinni víxlast. Þeir 

bindast ýmist eða fléttast saman, þá að heild og nefnist það dúkur eða textílefni. 

Uppistaðan eru þræðirnir sem liggja langsum eftir voðinni og ganga í gegnum höföld 

og skep í vefstólnum en þræðirnir sem liggja þvert á við kallast ívaf.49 Það tíðkuðust 

almennt þrjár megingerðir af vefnaði á Íslandi en þær hafa allar margvísleg afbrigði. 

Þær nefnast einskeftuvend, vaðmálsvend og ormeldsdúksvend. Einskeftuvefnaðurinn 

er sá einfaldasti en þar liggur ívafsþráðurinn upp og undir uppistöðu þráðinn til 

skiptis. Vaðmálsvefnaðurinn er heldur flóknari en þar liggja skáhalla samsíða línur 

eftir voðinni. Þær myndast við það að uppistaðan og ívafið skerast, færist til um einn 

þráð við hvert fyrirdrag ívafsins. Til eru mörg afbrigði af vaðmálsvefnaði. Í þriðja lagi 

er það ormeldúksvígindi. Þau eru þannig að uppistaðan og ívafið koma út um sig sitt 

hvoru megin á voðinni. Til eru mörg afbrigði ormeldúksvefnaðar og bera þau ýmis 

nöfn. Mest var ofið af einskeftu og váðmáli en minna af ormeldúk.   

Vaðmálið er til að mynda nýtt í utanyfir nærfatnað karla og kvenna, ábreiður, innraver 

á sængur og efni í tjöld. Einskeftan var nýtt í allt sem þynnra og liprara átti að vera: 

svuntur, barnafatnað og borðdúka svo eitthvað sé nefnt.50Áhugavert er að skoða sögu 

vefstóla á Íslandi. Kljásteinavefstóllin fylgdi okkur í langa tíð eða allt fram á 18 öld, 

mun lengur en til dæmis í nágrannalöndunum. Kljásteinavefstóllin er uppstandandi, 

uppistaðan með skilinu er lóðrétt, voðmeiðurinn er efst í vefstólnum og ívafið er svo 

slegið upp fyrir sig. Slangan var bundin um kljásteinana, þaðan dregur vefstóllinn 

nafnið kljásteinavefstóll. Hin „danski vefstóll“, „lárétti vefstóll“ eða „nýji 

vefstóll“ kom svo um miðja 18 öld.51 Hildur Hákonardóttir myndvefari segir þessa 

skiptingu hafa mikil áhrif á sögu vefnaðar á Íslandi. Þessi umbreyting úr 

kljásteinavefstól yfir í hinn danska var í raun umbreyting frá sjálfbærum heimaiðnaði 

yfir í verksmiðjuiðnað. Í kjölfar breytinganna komu sauðfjársjúkdómar fram vegna 

                                                
48 Halldóra Bjarnadóttir, Vefnaður, bls.197-198. 
49 Sigrún P. Blöndal, Vefnaðarbók, bls.6. 
50 Magnús Guðmundsson, Ull verður gull, bls. 54 
51 Sigrún P. Blöndal, Vefnaðarbók, bls. 21. 
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tilrauna til að kynbæta fé fyrir framleiðslu. Þetta hafði slæm áhrif 

á iðnaðinn og landsmenn áttu erfitt næstu ár.52 Draga má þá 

ályktun, að Íslendingar hafi átt erfitt að skipta úr sjálfbærri 

framleiðslu yfir í verksmiðjuframleiðslu. Hildur segir ennfremur 

að samfélagið hafi einfaldlega ekki geta staðið undir meiru en 

sjálfbærri framleiðslu53. 

Í samtali mínu við Ásthildi Magnúsdóttur telur hún að öll 

þekking sé til staðar til að vefa hér á landi, til dæmis höfum við 

undir hendi þessar frábæru bækur Sigrúnar P. Blöndal54 og 

Halldóru Bjarnadóttur55 sem áður voru nefndar. Ásthildur segir 

að fundist hafi einstakur vefnaður sem geymdur er nú í 

Þjóðminjasafni Íslands, svokallaður röggvarfeldur. Það sem er 

sérstakt við röggvarfeldinn er að svipaður vefnaður hefur ekki 

fundist annars staðar. Hann lítur út eins og vaðmál öðru megin og 

gæra hinum megin. 56 Þessi vefnaður ásamt öðrum eins og 

mórendin eru einsdæmi og hafa nánast eingöngu fundinst á 

Ísland. Það gefur okkur mikla sérstöðu og við höfum enn 

þekkinguna til að vefa þá í dag.57 Áður fyrr vorum við fræg fyrir 

vaðmálið og er það synd að mati Ásthildar að við skulum ekki 

enn hafa vaðmál til sölu í dag. Hildur Hákonardóttir talar um það 

hvernig textílgerð hafði bein áhrif á tískuna allt aftur á 13 öld.58 

Það var þannig að mórendin, þessi al-íslenski vefnaður lagðist 

niður vegna stílbreytinga sem áttu sér stað í Evrópu. Hún segir að 

mikið hafi verð minnst á mórenda vefnaðinn í gömlum ritum þar 

með talið Íslendingasögunum. Mórendin var til að mynda dýrari en vaðmálið. Þó svo 

að auðveldara sé að vefa mórendina en vaðmálið. Telja má að mórend hafi verið 

nokkurs konar tískuvara. Hildur segir þetta ekki vera frásögum færandi nema það að 

mikið var minnst á mórendina í ritum fyrir 1296 en ekkert eftir það. Ef sagan er svo 

                                                
52 Viðtal höfundar við Hildi Hákonardóttur, 10. desember 2012. 
53 Sama viðtal. 
54 Sigrún P. Blöndal, Vefnaðarbók, Ársritið „Hlín“, Akureyri, 1948. 
55 Halldóra Bjarnadóttir, Vefnaður: Á íslenskum heimilum á 19 öld og fyrri hluta 20 aldar, Bókaútgáfa 

Menningarsjóðs og Þjóðvinafélagsins, 1966. 
56 Viðtal höfundar við Ásthildi Magnúsdóttur, 12. desember 2012. 
57 Viðtal höfundar við Hildi Hákonardóttur, 10. desember 2012. 
58 Sama viðtal. 
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vaðmálsvend og 
ormeldsdúksvend. 
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skoðuð má sjá að Boniface VIII Páfi (1235-1303) bannaði rendur í fatnaði árið 1296 

vegna þess að munkar höfðu byrjað að setja rendur á klæði sín. Þá máttu aðeins 

fangar, vændiskonur og trúðar ganga í röndum. Hildur telur þetta hafa haft bein áhrif á 

Íslandi og vísar þar að leiðandi í íslensku ritin. Íslendingar vildu ekki líta út eins og 

trúðar og má því áætla að þetta hafi stuðlað að afnámi mórendisvefnaðar. Að mati 

Hildar eru svona dæmisögur mikilvægar og telur hún að þær geti hjálpað við að 

endurvekja iðnaðinn, skrifa þurfi um þetta og fá umfjöllun í almennum fjölmiðlum.59  

Í samtali mínu við Bóas Kristjánsson telur hann að miðað við hversu stór og 

mikilvægur vefnaður var hér á landi, hljóti hann að eiga upp á pallborðið aftur. Bóas 

segir að ekki svo fyrir löngu hafi ríkt mikill áhugi fyrir 

því að endurvekja innlendan iðnað og sem dæmi tók 

prjónaiðnaðurinn mikið stökk. Eina rökrétta leiðin til að 

endureisa vefnaðariðju að mati Bóasar, er að vinna úr 

áhuganum sem landsmenn hafa nú á menningararfinum. 

Hann segir enn fremur að ef byggja á upp fatahönnun 

hér á landi sé það nánast ómögulegt með aðeins eina 

gerð textílefna. Vefnaðurinn og textílgerð spila svo 

mikilvægan þátt í fatahönnun og tísku.60 Má því leiða 

hugann að því hvort aukin framleiðsla fjölbreyttari 

textílefna gæti ekki haft jákvæð áhrif og styrkt 

fatahönnun hérlendis og um leið skapað henni og 

hönnuðunum meiri sérstöðu. 

 

                                                
59 Viðtal höfundar við Hildi Hákonardóttur, 10. desember 2012. 
60 Viðtal höfundar við Bóas Kristjánsson, 11. desember 2012. 
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Lokaorð 

Mikil breyting hafa orðið undanfarið á Íslandi hvað varðar innlenda fatahönnun sem 

rekja má til stofnunar fatahönnunardeildar við Listaháskóla Íslands fyrir rúmum 10 

árum. Í kjölfarið hafa komið fram margvíslegar tilraunir á sviði textílgerðar og 

fatahönnunar. Þar má helst nefna nýja tækni í prjóni, ræktun á hör og hampi. Eftir að 

hafa skoðað textíliðnaðinn á Íslandi hef ég komist að því að mikill áhugi gagnvart 

honum ríkir enn á Íslandi. Í áðurnefndri bók Magnúsar Guðmundssonar Ull verður 

gull frá árinu 1988 kemur fram að „Á síðustu hefur fjölgað þeim Íslendingum sem 

lært hafa þessi fræði við erlenda skóla“, það er jákvætt og bætir í þekkingu 

landsmanna.61 Við vitum að enn er töluvert í land fyrir árangursríka textílefna-

framleiðslu hér á landi. Íslenskir hönnuðir hafa aftur á móti ekki ennþá getað nýtt sér 

íslenskan textíl til fulls til að geta myndað sér sérstöðu, þar sem hann er, eins og þessi 

ritgerð sýnir af skornum skammti. Fatahönnuðir eru að takmarka sig mikið með því að 

nota eingöngu prjón. Því er það fatahönnuninni sem grein mjög mikilvægt að 

fjölbreyttari textílgerð geti farið af stað sem gæti reynst greininni vel, eins og sést með 

dæmum um breska hönnun fyrr í ritgerðinni. Innlend framleiðsla kæmi í staðinn fyrir 

innflutning textílefna sem er mjög óvistvænt sérstaklega þegar þarf að flytja þau svo 

aftur út sem flík. Við virðumst búa yfir þeim möguleika að geta haft textíliðnaðinn á 

Íslandi mjög sjálfbæran með þeim hráefnum sem rannsökuð hafa verið hér. Þegar 

heimilisiðnaður var stundaður af landsmönnum var iðnaðurinn sjálfbær og gekk vel. 

Þetta er eitthvað sem getur veit okkur innblástur fyrir framtíðina. Mitt mat er að mjög 

mikilvægt er að vinna að góðri og sjálfbærri framtíð og í því fylgir að vinna vel, hægt 

og þróa sig áfram. Landið er lítið og því er gott að einbeita sér af færri hlutum og gera 

það frekar vel og má segja að það séu sjálfbær vinnubrögð. Bóas Kristjánsson telur að 

erfitt sé að láta taka sig alvarlega erlendis með alla þessa vistvænu orku, ullina okkar 

og reynslu ef fatahönnuðirnir geti ekki kynnt að þeir nýti sér íslensk textílefni. 62Til að 

styrkja stoðir íslenskrar fatahönnunar þurfum við að nota það sem landið, reynslan og 

þekkingin hefur upp á að bjóða. Þá getum við gert ráð fyrir því að vera tekin alvarlega 

sem íslenskir hönnuðir. Það þarf þó ekki að framleiða allt hérlendis en hvert smáatriði 

hjálpar og gerir okkur trúverðugari sem íslenska hönnuði. Þetta staðfestir Bóas 

                                                
61 Magnús Guðmundsson, Ull verður gull, bls. 325. 
62 Viðtal höfundar við Bóas Kristjánsson, 11. desember 2012. 
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Kristjánsson í samtali okkar og hann segir ennfremur að fatahönnun og 

textíliðnaðurinn þurfi að spila meira saman því fólk sé mjög spennt fyrir íslenskum 

vörum.63 Allir viðmælendur mínir voru sammála um það að samvinna er það sem 

gildir, að allir komi að uppbyggingunni saman, ekki fatahönnuðir sér, sagnfræðingar 

sér eða textílhönnuðir sér heldur að þverfagleg samvinna geti stuðlað að nýjum 

sjónarmiðum og úrlausnum. Eins og ritgerðin gefur til kynna er samspil textíl, 

fatahönnunar og tísku mikill. Því mætti halda að með auknum áhuga landsmanna væri 

auðvelt að byggja iðnaðinn upp aftur. Þó svo að Íslendingar hafi skammast sín fyrir 

heimaunnin fatnað snemma á tuttugustu öld64 þýðir það ekki að landsmenn séu á sama 

máli í dag. Að mínu mati er það í raun þvert á móti. Miklar breytingar hafa átt sér stað 

þegar kemur að áhuga fólks á íslenskri hönnun undanfarin ár, hún virðist verða 

sívinsælli með tímanum. Möguleikar okkar eru margir og fjölbreyttir þegar kemur að 

textílframleiðslu hérlendis og ef um margvísleg textílefni er að ræða eru 

möguleikarnir óteljandi fyrir hugvitsaman hönnuð. Mín tilfinning er sú að við þurfum 

fyrst og fremst að fullnýta ullina á þann sama máta sem og var gert á Íslandi áður fyrr. 

Það er ekki brýn þörf á því að vinna með frekari hráefni eins og hörin og hampinn. Þó 

væri athyglisvert að blanda saman þessum þremur hráefnum til að auka sérstöðu 

okkar enn fremur. En til þess að geta gert það þarf vefnaðinn. Auk þess er hægt að 

flytja inn hráefni til að blanda við íslensk hráefni ef vefnaðurinn er til staðar. 

Spjaldvefnaður, vaðmál, ormveldúkur og röggvafeldur svo eitthvað sé nefnt veita 

okkur frábæra sérstöðu þá sérstaklega reynslu okkar og þekkingu í vefnaði. 

Röggvafeldur getur til að mynda einungis verið ofin í höndunum. Sjálfsagt eru margar 

hindranir og aftur er það ástæða til að byrja hægt og þróa síðan áfram. Að endurvekja 

textíliðnaðinn er ferli sem mun taka tíma og því verður að sýna skilning. Fyrst og 

fremst þarf vélar þó margt sé hægt að gera í höndunum. Í dag er ekki einn einasti 

rafmagnsvefstóll til á landinu. Einnig er mikilvægt að vinna þetta vel, gera 

áhugaverðan og góðan textíl. Ekki fara auðveldustu leiðirnar heldur vinna þetta til 

lengri tíma. Eins og hér hefur verið hamrað á er það þekking og reynsla þjóðarinnar 

sem gildir og þarf að nýta betur til að koma textíliðnaðinum á laggirnar enn á ný.  

                                                
63 Viðtal höfundar við Bóas Kristjánsson, 11. Desember 2012. 
64 Magnús Guðmundsson, Ull verður gull, bls.59. 
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