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Ágrip 
 
Það sem einu sinni var hámenning  en er álitinn viðbjóður í dag! 

„Hver verður tilgangur öskubakkans í framtíðinni?“ Reykingar hér á árum áður þóttu sýna að 

eitthvað var í manneskjuna spunnið sem reykti; þær settu hana jafnvel á hærra plan. Það skipti 

ekki máli í hvaða atvinnugrein hún var, það veitti ákveðinn virðingarsess og benti jafnvel til 

trúverðugleika - svo lengi sem hún var karlkyns, allavega. Stríðshetjur, kvikmyndastjörnur, 

læknar og hönnuðir reyktu, svo dæmi séu nefnd. Þessum lífsstíl fylgdu tilheyrandi aukahlutir 

til að sinna þessari iðju og sá gripur sem varð hvað mest áberandi var öskubakkinn. 
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1. Inngangur 
 

Öskubakkinn hefur hagnýtan tilgang eins og stóllinn en ólíkt þeim síðarnefnda eru 

öskubakkar nú á dögum tengdir vöru sem er bæði óþörf og skaðleg heilsu. Lengi hafa 

læknavísindin haft í höndum gögn sem sýna fram á þær skaðlegu afleiðingar sem reykingum 

fylgja, en víða leið langur tími þangað til niðurstöður rannsókna fóru að breyta viðhorfum 

almennings til reykinga. Hér verður fjallað um öskubakkann, upphaf hans og endalok. 

     Langt fram yfir miðja 20. öld voru reykingar stundaðar obinberlega í vestrænum 

samfélögum og jafnvel var algengt að þekktir einstaklingar, s.s kvikmyndastjörnur, tískugúrú 

og hönnuðir létu mynda sig reykjandi. Spurningin er hvað er orsök og hvað er afleiðing: 

Reyktu frægir einstaklingar opinberlega vegna þess að það þótti í lagi eða voru þeir að reyna 

að ná betur til þeirra sem sáu myndir þeirra eða keyptu frekar vörur hannaðar af þeim? 

Fróðlegt er að skoða tilurð og þróun öskubakkans sem vöru út frá viðhorfi almennings til 

reykinga. Greinilegt er að vöruhönnuðir fylgdu straumum og stefnum sem tengdust 

reykingum sem og öðrum tískustraumum nýrra markhópa. Öskubakkinn verður fyrst vinsæl 

vara eftir að konur byrja að reykja  um og eftir 1920, en varpað verður ljósi á (í kafla 2) að 

hönnuðir hafa verið fljótir að átta sig á að það voru konur sem keyptu flestar vörur inn á 

heimilið. Ekki leið á löngu uns virtari hönnuðir þessa tíma byrjuðu að hanna og láta framleiða 

öskubakka í takt við tíðarandann. 

     Eftir að reykingar urðu vinsælar af báðum kynjum verður sjáanleg viðleitni af hálfu 

hönnuðanna til að selja reykingamönnum á meðal ríka og fræga fólksins öskubakka.  Hér 

verður leitast við að sýna fram á (í 3. kafla) að hönnuðir hafa áfram reynt að láta öskubakkann 

höfða til almennings með með þeim brögðum að láta vörur sínar einkennast af tískustefnu 

hvers tímabils og á meðan reykingar voru áfram álitnar „flottar“ varð vel hannaður öskubakki 

ákveðið stöðutákn hjá þeim sem sóttust eftir að tolla í tískunni og þar með setja sig á plan

þeirra efnuðu og eftirsóknarverðu, ekki síst konum.



2. Reykingar, siðmenning og hönnun öskubakkans 
 

2.1 Reykingar 
Tóbak var lengi vel talið hafa læknandi eiginleika (sjá myndir 1 og 2) þó að nútímarannsóknir 

sýni að raunin sé önnur. Árið 2008 staðfesti The World Health Organization (WHO) að tóbak 

er einn mesti dauðavaldur í heiminum; á hverju ári deyja um 6 milljónir manna af völdum 

tóbaksneyslu; þar eru með taldir þeir 600,000 sem deyja af völdum óbeinna reykinga. Ef fram 

heldur sem horfir  munu um 8 milljónir manna deyja af völdum tóbaks árið 2030, þar af  80%  

í fátækum ríkjum.1 En hvert má rekja upphaf reykinga?  

     Talið er að með landafundum Kólumbusar á Ameríku hafi hann og áhöfn hans tekið 

þennan sið upp að fordæmi frumbyggja Ameríku. Með þeim barst svo tóbakið til Evrópu þar 

sem það var notað fyrst sem lækningalyf. Frá þeim tíma voru bæði tóbak og nikótín tilgreind í 

flestum evrópskum og amerískum lyfjaskrám (opinberar skrár yfir samþykkt lyf) fram á 

tuttugustu öld, eða til 1906 þegar þessi efni voru tekin af lyfjaskrá og orðin almenn 

neytendavara. Síðan voru þau sett í skattlagningarflokk með áfengi og skotvopnum.2 

Þrátt fyrir að tóbak og nikótín hafi verið fjarlægt af lyfjaskrám hins opinbera viðgekkst að 

framleiðendur sumra tóbakstegunda héldu áfram að markaðsetja varning sinn sem 

heilsunærandi og læknandi (sjá t.d. myndir 1 og 2 á næstu síðu). Talsvert er til af frásögnum 

frá Victoríutímabilinu um reykingar og þá helst í siðabókum og skáldsögum; þar af leiðandi er 

mest vitað um reykingavenjur yfirstéttarfólks og sérstaklega hjá meðlimum karlaklúbba. 

Samkvæmt Mary Ann Sullivan, reykti millistéttarfólk eða hinn almenni verkamaður mun 

minna og þá helst á tyllidögum. Ljóst er að það hafa nær eingöngu verið karlmenn sem reyktu 

                                                
1 Tobacco control economics; <http://www.who.int/tobacco/economics/en/>, sótt 12. nóvember 2012 
Tobacco use is among the leading preventable causes of death. Each year, the global tobacco epidemic kills nearly 6 million 
people, including more than 600,000 who die from exposure to second-hand smoke. It is on track to kill more than 8 million 
by 2030, by which time approximately 80% of the deaths would occur in low- and middle-income countries. 
2 Tobacco Advertising Themes; 
<http://tobacco.stanford.edu/tobacco_main/images.php?token=fm_st060.php&token1=fm_img1418.php&theme_file=fm_mt
003.php&theme_name=for%20Your%20Health&subtheme_name=Medicinal%20Cigarettes />, sótt 12. nóvember 2012. 
„However, as early as 1492 when Columbus and his crew first encountered Native Americans smoking tobacco, the 
Europeans recorded tobacco's use as a healing agent. From then on, the supposed medicinal powers of both tobacco and 
nicotine were included in most European and American pharmacopoeia (official lists of approved medications) until the 
twentieth century, when nicotine was deleted from the American Pharmacopoeia just in time for the passage of the Pure Food 
and Drug Act of 1906. Tobacco soon became regulated, as it joined liquor and firearms as taxable by the Bureau of Alcohol, 
Tobacco and Firearms. Still, as late as the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth centuries, numerous 
companies advertised medicinal cigarettes. Some of these medicinal cigarettes contained tobacco, while others did not. Those 
used to treat asthma, "asthma cigarettes," were sold well into the latter half of the twentieth century.“ 
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og þá aðallega pípu, þó var farið að bera á neftóbaki og vindlum.3 Um 1860 fóru 

tóbaksinnflytjendur í Bretlandi að iðnvæða sig og byrjuðu að framleiða vafðar sígarettur en 

segja má að sígarettan hafi smám saman náð völdum frá þeim tíma og tóbaksverslanir með 

sígarettur urðu algengari sjón.4 

 

 
Mynd 1: Throat Doctors, 1930. 

                                                
3 Nineteenth century gentleman’s clubs; http://www.bluffton.edu/~sullivanm/england/london/clubsintro/intro.html, sótt 13. 
nóvember 2012. 
4 History of Cigarette; http://lifestyle.iloveindia.com/lounge/history-of-cigarette-1986.html, sótt 9. janúar 2013. 
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Mynd 2: Medicinal Cigarettes, 1882. 
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2.1.1 Siðmenning 

Hér á eftir kemur dæmisaga sem lýsir viðhorfum samtímamanna á seinni hluta 19. aldar til 

reykinga kvenna á almannafæri. Samkvæmt grein sem kom fram í Lloyd’s Weekly Newspaper 

í maí 1891 var framkvæmdastjóri Shoe Horse hótelsins kallaður til klukkan 10 á 

mánudagskvöldi vegna þess að vatnsflösku hafði verið hent í panilklæddan vegg með þeim 

afleiðingum að brotnað hafði stórt gat á hann. Var honum tjáð að maður og kona hafi komið 

inn á kaffistofuna, sest  til borðs og pantað sér kaffi og koníak. Er þau höfðu verið afgreidd  

dró konan upp sígarettu og fór að reykja. Hún var beðin um að drepa í en hún neitaði því. Tók 

þá fylgdarmaður hennar vatnsflösku sem var á borðinu, fleygði henni í vegginn og sagði,  

„Hvernig dirfistu að yrða á konuna? Eru það reglur að hér megi ekki reykja?“  

Þá svarar þjóninn: „Hér mega karlmenn reykja.“  

„En ekki konur?“ spyr maðurinn á móti.  

Því játar þjónninn.  

„Og hver er munurinn þar á?“  

„Þetta eru reglur,“ svarar þjóninn.  

Þetta er frásögn úr dómi sem Lloyd’s Weekly Newspaper birti í maí 1891.5 Spyrja má hvort 

atvik sem þetta feli í sér svarið við spurningunni: Af hverju hófst hönnun öskubakka ekki fyrr? 

- og gæti svarið þá verið: Vegna þess að konur notuðu þá síður? Upp úr aldamótunum 1900 

eða um lok Vicoríutímabilsins fór að myndast eftirspurn í samfélaginu eftir hlutum með 

einhverja sérstöðu; það spratt smám saman upp krafa um sérhannaða hluti fyrir nútímaþarfir. 

Það er eiginlega ekki fyrr en eftir að konur byrja að reykja opinberlega, eða frá um 1920, að 

öskubakkar eru hannaðir.6 Hér ber að bæta við að ekki ber saman viðhorfum fólks til reykinga 

í Bandaríkjunum annars vegar og í Evrópu hins vegar (sbr. auglýsingu hér fyrir ofan). Þessi 

                                                
5 LADY SMOKERS FORBIDDEN. - William Teare, 42, who declined his address and occupation, was charged with 
wilfully breaking an embossed panel at the Horse Shoe hotel, valued at 5l. - Mr. Atkins, the manager of the hotel, said that 
shortly after 10 o'clock on Monday night he was called to the café, and was informed that the defendant had broken a large 
panel by throwing a water-bottle at it. - Henry Marshall, a waiter, said that the defendant, accompanied by a lady and 
gentleman, entered the café, sat down at one of the tables, and ordered some coffee and brandy. They were supplied, and the 
lady commenced to smoke a cigarette. She was requested to desists, but refused. Teare then took up a water-bottle and 
deliberately threw it at the witness's head. He, however, "dodged" it, and the panel in question was shattered. - Mr. Vaughan: 
Did the defendant say anything? - Witness; He said, "How dare you speak to a lady?" - Mr. Vaughan: Is it a regulation that 
there should be no smoking in the coffee-room. - Witness: Yes, for ladies. - Mr. Vaughan: You mean to say that other 
persons (men) may smoke? - Witness: Yes. - Mr. Vaughan: And not woman? - Witness: Yes. - Mr. Vaughan: And why not? 
Where is the distinction. Spanish ladies smoke. - Witness: That is the rule. - Mr. Vaughan (addressing the defendant) said that 
whilst on the one hand he could understand the defendant's irritation, he ought to have seen the manager to have complained, 
and to have left, as he was perfectly free to go anywhere else. Continuing, he said: I must impose a penalty, but I shall not 
order more than 1s., and 5l., the damage done. - Defendant deposited the 5l. in court, on the understanding that "if" any 
balance were due to him it could be returned. 
Lloyd's Weekly Newspaper, May 3, 1891. 
6 Brandt, Allen M., The Cigarette Century: The Rise, Fall, and Deadly Persistence of the Product that Defined America, 
Basic Books, 2007, bls. 70–3. 
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vitneskja er mjög athyglisverð, ekki síst þar sem fyrstu stóru nöfnin í hönnunarheiminum voru 

karlmenn. Getur verið að körlum þyki áhugaverðara að hanna hluti sem eru notaðir af konum?  

 

2.1.2 Er öskubakkinn hannaður fyrir konur? 

Í kringum 1920 er módernisminn að ryðja sér til rúms, en sú stefna var talin einkennast af 

karlmennsku, m.a. vegna þess að flestallt sem varð til í tengslum við hana er sneytt skrauti og 

notagildi haft í fyrirrúmi. Þessi stefna hentaði ekki nógu vel þörfum kvenna út frá kröfum 

markaðarins, svo segja má að hún hafi fljótlega mýkst þar sem helmingur neytenda var 

framsæknar nútímakonur.7 Þetta er eðlilegt kall eftir því að þörfum kvenna verði sinnt. Áður 

en hægt var að skilgreina þessa nýju hreyfingu út af fyrir sig hafði ríkt tímabil í 

hönnunarsögunni sem svonefnd Art Deco- stefna einkenndi, en hún er hugsuð af sumum sem 

eins konar kvenkynsútgáfa af hinu nútímalega, þar sem t.d. sterk formbeiting, mikið skraut, 

mjúkar línur og mildir litir voru einkennandi.8 Hins vegar er nú ljóst að Art Deco er hluti af 

módernískri þróun. Margt innan Art Deco má telja að heyri til módernisma í stærra samhengi, 

þ.e. ekki ber að líta á Art Deco og módernisma sem tvær aðskildar stefnur; þróunin var m.ö.o. 

ekki fullkomlega línuleg. 

     Iðnvæðingin hafði skapað nýjar markaðsleiðir sem módernisminn tók fagnandi; 

fjöldaframleiðsla ruddi sér til rúms og opnaði þannig möguleika á að almúginn, en ekki 

einungis efri stéttir þjóðfélagsins, hefði greiðari aðgang að 

tískumenningu. Um þetta leyti í sögunni var enn 

langalgengast að karlinn væri fyrirvinnan en konan 

heimavinnandi, en það sem hafði breyst var að konan 

verslaði fyrir heimilið og sá um að það héldist í takt við 

þann gildisstaðal sem nútímasamfélagið gerði kröfur um. 

Þar sem konur voru nú allt í einu orðnar stór hluti 

neytenda, fóru framleiðendur alls kyns varnings til 

heimilisins að leitast við að laga hann að smekk og þörfum 

kvenna.9  

      
                                                                                                                                        Mynd 3: Lucky Strike (1931) 
 

                                                
7 Sparke, Penny, As Long as It’s Pink, Pandora, 1995, bls. 129–30. 
8 Sparke, Penny, As Long as It’s Pink, Pandora, 1995, bls. 125. 
9 Sparke, Penny, As Long as It’s Pink, Pandora, 1995, bls. 120–25. 
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Í kringum 1930 tók sígarettuframleiðandinn Lucky Strike að herja á nýjan markað með sína 

vöru með því að segja að reykingar væru góðar fyrir konur og að nútímakonan ætti að reykja 

á almannafæri!10 Með þessu urðu þeir leiðandi afl á sígarettumarkaði Bandaríkjanna og 

umbúðirnar urðu grafískt icon upp frá því (sjá mynd 3 fyrir ofan). 

 
  
 

2.2 Reykingar sem stöðutákn 

Reykingar hafa lengi verið tengdar ýmsum listgreinum; svo virðist sem þær hafi verið 

sveipaðar vissri óræðni og dulúð á þeim vettvangi, en þó háð ákveðnum tímabilum og 

þjóðerni. Meðal elstu listminja sem sýna reykingar eru á leirmunum Maja frá u.þ.b. 9. öld.11 

Reykingar voru tengdar hugsuðum, spekingum, skáldum og listamönnum; fyrst um sinn voru 

það pípureykingar sem þekktust og málverk frá rómantíska tímabilinu sýna spekinga og 

öldunga oft reykjandi pípu (sjá mynd 4 hér til hliðar).   

     Sígarettureykingar ná ekki almennri útbreiðslu fyrr en seint á 19. öld og má segja að sú 

útbreiðsla hafi haldist í hendur við iðnbyltinguna. Listamenn og hönnuðir hafa margir mátt  

þrauka við þröngan fjárkost og sennilega hafa pípureykingar því tíðkast lengur í þeim geira en 

öðrum af því að vindlingurinn var dýrari kostur.                

     Viss dulúð hefur fylgt reykingum og þá sérstaklega hvað 

snertir konur; reykingar kvenna voru fyrirlitnar af hinum               

almenna borgara og oft tengdar við vændi. Í Japan, t.d. á  

Edo tímabilinu, var algengt að menn hittust í reyk undir því 

yfirskini að þeir væru að fara að hitta vændiskonur.  

       Svipaða sögu er að segja um Evrópu á 19. öld, en á þessum 

tíma voru reykingar stundaðar þar af portkonum og sést 

glögglega staðfesting á þessu í málverkum frá þeim tíma (sjá 

myndir 5 og 6 hér fyrir neðan).                                                        Mynd 4:(Jean Désiré Gustave Courbe         

                                                                                                                                             sjálfsmynd reykjandi1849) 
 

 

                                                
10 Kras, Reyer, Icons of Design:The 20th Century, Volker Albus, Reyer Kras og Jonathan  M. Woodham ritstýrðu, Prestel, 
2004, bls. 84–5. 
11 Robicsek, Francis, Smoke: A Global History of Smoking, Sander L. Gilman, Zhou Xun ritstýrðu, Reaktion Books, 2004, 
bls. 33. 
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Mynd 5: A Winter Party frá Edo tímabilinu. 

 

 
Mynd 6: La Grande Odalisque eftir Jean Auguste Dominique Ingres 1814. 

 

 

       Þessi leyndardómur reykinganna var listamönnum hugðarefni og má sjá dæmi um það í 

málverkum frá þeim tíma og varð jafnvel til þess að auka á fyrilitningu almennings. En 

listaverk voru ekki almenningseign, heldur aðeins á færi þeirra efnuðu að eignast, en svo er 

hægt að velta fyrir sér hvort sögusagnir hafi ýtt undir afstöðu almennings. Þó 20. öldin sé sá 

tími þegar reykingar náðu hámarki var konum haldið frá reykingum lengst framan af, en atriði 

úr kvikmyndinni Brief Encounter (1945)12 endurspeglar þessa samfélagsstefnu þar sem kemur 

skýrt fram að eiginmaður aðalkvenpersónunar sé á móti því að konur reyki á almannafæri. 

Þetta má túlka þannig að virðing kvenna sem reyktu hafi verið lítil, jafnvel þótt hjónin í 

myndinni tilheyri einhverri af efri stéttum samfélagsins og lifi „virðingarverðu“ lífi út á við að 

                                                
12 Coward, Noël, Brief Encounter, Bretland, 1945. 
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öðru leyti. Þessi mynd á að vera samtímaverk og lýsir þar með viðhorfum samtímasamfélags 

almennt í Bretlandi gagnvart reykingum hjá konum á þessum tímapunkti.    

     Frá því á seinni hluta þriðja áratugar 20. aldar höfðu konur meiri peninga á milli handanna, 

áttu færri börn en kynsystur þeirra áður og höfðu meiri tíma til að versla.13 Staða kvenna hafði 

breyst þannig að þær voru ekki lengur eins þvingaðar undir hina áður ríkjandi ímynd sem 

samfélagið hafði af þeim fram að þessu og þær fóru að finna fyrir meira frelsi, standa 

karlinum jafnari á meðan staðlaðar menningarímyndir byrjuðu að mást út hægt og rólega 

(Sparke 1995:133).14 Tískufrömuðurinn Gabrielle Coco Chanel greip þessa nýju strauma og 

notfærði sér þá til að styrkja sérstöðu sína og ímynd.  

 

 
 

Mynd 7: Nakin kona að reykja eftir Sir Gerald Kelly. 

                                                
13 Sparke, Penny, As Long as It’s Pink, Pandora, 1995, bls. 133. 
14 Sama heimild. 
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Mynd 8: Gabrielle Coco Chanel, 1936. 
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2.3 Íslendingar læra að reykja 
Árið 1945 lýkur seinni heimstyrjöldinni en þá er Ísland búið að vera hernumið af Bretum frá 

því 10. maí 1940; 1941 hlaupa Bandaríkjamenn undir bagga með Bretum við hernámið því 

Bretar þurftu á sínu herliði að halda á vígstöðum í Evrópu.15 

     Þessum viðburðaríku hernámsárum í Íslandssögunni fylgdu miklar breytingar fyrir 

Íslendinga. Hingað streymdi varningur sem aldrei hafði fyrir augu Íslendinga komið. Atvinna 

skapaðist fyrir Íslendinga kringum veru herliðanna og í auknum mæli áttu Íslendingar því nú 

að venjast að hafa peninga á milli handa. Þetta skapaði viðskiptasambönd svo varningur frá 

Bretlandi og Bandaríkjunum barst inn á íslensk heimili og þar á meðal lærðu Íslendingar að 

reykja. Eggert Þór Bernharðsson segir svona frá aðstæðum í cand. mag-ritgerð sinni. 

 
Í stríðinu galopnuðust flóðgáttir erlendra menningaráhrifa á Íslandi og  
straumurinn rann fyrst og fremst til höfuðstaðarins. Tugþúsundir erlendra  
hermanna sem dvöldust í Reykjavík og nágrenni á árunum 1940-1945  
mögnuðu þann menningarlega vanda sem Reykvíkingar og aðrir landsmenn  
áttu við að etja. Útlendingarnir fluttu með sér gildi og hefðir sem áttu rætur í  
milljónasamfélögum og erlendum stórborgum. Til bæjarins þyrptist fólk  
víðsvegar af landinu og flutti í ríkum mæli með sér hefði sveitasamfélagsins.  
Innfæddir Reykvíkingar og þeir sem búið höfðu lengi í bænum voru sem á  
milli vita. Annars vegar voru þeir mótaðir af háttum gamla tímans en að hinu  
leytinu af þeim veruleika sem við blasti í þéttbýlinu. Ekki aðeins vegna  
hermannanna, heldur vegna fólksflutninganna í landinu.16 

 
     Í áframhaldandi texta verður gerð tilraun til að draga upp mynd af fólki sem skaraði fram 

úr á sviði hönnunar og á það sameginlegt að hafa látið taka myndir af sér reykjandi, líklega til 

að undirstrika sterkan persónuleika. Á tímum módernismans þótti mikilvægt að sýna sterkan 

‘karakter’, bæði í verkum og sjálfsímynd; hönnuðir voru nokkurs konar fulltrúar þjóðar sinnar 

og litið var á þá sem sönnun þess að viðkomandi þjóð væri bæði í takt við tímann og 

framsækin í hönnun.17   
 
 
 
 
 

 

 
                                                
15 Af hverju hernámu Bretar Ísland?; http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=52321, sótt 16. nóvember 2012. 
16 Eggert Þór Bernharðsson, Bókaþjóð í borg: Tengsl skáldskapar og borgarmyndunar á Íslandi 1940-1990, Háskóli Íslands, 
1992, bls. 7–8. 
17 Sparke, Penny, As Long as It’s Pink, Pandora, 1995, bls. 78. 
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3. Öskubakkinn fylgir straumum og stefnum 
 

3.1 Saga öskubakkans fram að miðri 20. öld 
Á Viktoríutímabilinu gekk öskubakki stundum undir nafninu ashplate en það nafn er dregið 

af bakka sem stóð oft fyrir framan kamínur og kolaeldavélar, en bakkarnir við þær 

síðarnefndu tóku á móti glóðum og ösku sem féll til þegar skarað var í eldinn eða þegar 

eldunartækin voru hreinsuð. Algengustu öskubakkar þess tíma voru yfirleitt koparplattar sem 

voru frekar grunnir, eins og sést á mynd hér fyrir neðan, en sá er hannaður um 1900 af 

þýskættaða hönnuðinum Gustav Stickley, sem bjó og starfaði í Ameríku alla sína ævi.18 

 

 
Mynd 9: Gustav Stickley koparöskubakki frá fyrri hluta 20. aldar. 

 
     Algengar gerðir af öskubakka í byrjun 20. aldarinnar voru steyptir málm- og leirbakkar. 

Glerbakkar voru einnig að riðja sér til rúms en þó voru ekki eins algengir í almenningseigu. Á 

heimilum þeirra efnuðu mátti finna silfurbakka og jafnvel bakka úr postulíni. Breski 

keramikhönnuðurinn Clarice Cliff átti mikilli velgengni að fagna og eru verk hennar enn í dag 

eftirsótt af söfnurum.19 

 

 

 

 

 
                                                
18 Gustav Stickley; http://stickleymuseum.org/learn-more/gustav-stickley.html, sótt 11. nóvember 2012. 
19 Art Deco Pottery; http://www.decodance.com/ourshop/prod_1891133-ZAP.html, sótt 13. desember 2012. 
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Mynd 10: Öskubakki eftir Claris Cliff frá 1931. Mynstrið kallast Zap. 

 
     Samsvörun okkar Íslendinga við keramikhönnuðinum Claris Cliff mætti nefna Guðmund 

Einarsson (f. 5. ágúst 1895, d. 23. maí 1963), en hann er oft nefndur Guðmundur frá Miðdal. 

Þó að stíll þeirra sé mjög ólíkur þá gefa þau bæði ákveðna mynd af menningu þjóðar sinnar í 

hönnuninni. Guðmundur lærði list sína í Þýskalandi og vann reyndar að fleiri listgreinum en 

leirlist, en er þó kannski þekktastur fyrir hana. Hann stofnaði Listvinahúsið ásamt konu sinni, 

Lýdíu Pálsdóttur.  Ragnar Kjartansson myndlistarmaður var ungur maður á þessum tíma og 

var í læri hjá Guðmundi í Listvinahúsinu, en árið 1947 stofnaði hann ásamt fleiri listamönnum 

keramikverkstæði sem þeir nefndu Funi. Þar starfaði Ragnar samfleytt í tíu ár að listiðn 

sinni.20  

     Á þessum tíma var seinni heimstyrjöldin nýyfirstaðin og innflutningur á erlendum vörum 

var að aukast en það var að mestu leyti nýbreytni á Íslandi. Ragnar varð illa fyrir barðinu á 

þessu ástandi og hvarf frá listalífinu, en sneri sér að sjómennsku á árabilinu 1953–58.  Að 

nokkrum tíma liðnum fór hann aftur í land og stofnaði fyrirtækið Glit keramik ásamt fleirum. 

Þar voru framleiddar svipaðar vörur og í Listvinahúsinu, t.d. öskubakkar, krúsir, vasar og 

skálar. Ein mest selda vara Glits fyrstu árin voru öskubakkar og voru þau ófá íslensku 

heimilin sem skörtuðu þeim.21 
 

                                                
20 Ragnar Kjartansson; http://www.mbl.is/greinasafn/grein/22584/, sótt 26. desember 2012. 
21 Sama heimild. 
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Myndir 11: (til vinstri) og 12 (til hægri): Öskubakkar eftir 

Guðmund frá Miðdal frá árunum 1938-1945. 

 
Mynd 13: Öskubakkar frá Glit Keramik frá sjöunda áratug síðustu aldar. 

 

 
3.2 Öskubakkinn er handa öllum 
Eins og kemur fram í kaflanum hér á undan voru öskubakkar orðnir að vöru sem fannst á 

flestum heimilum þar sem reykt var upp úr seinni heimstyrjöld. Þetta gerðist eftir (og vegna 

þess) að konur höfðu öðlast jafnari stöðu í samfélaginu gagnvart körlum og höfðu nú meiri 

peninga á milli handanna en áður (sjá 2.2). Segja má að allir hafi reyktu, þ.e. reykingar voru 

að vissu leyti orðnar stöðutákn sem virtist ekki bundið kynferði.  

     Þessi þróun hefur þó leitt af sér að markhópur þeirra sem hönnuðu og framleiddu 

öskubakka var ekki lengur sá sami, þ.e. konur, sem höfðu fram að þessu séð um að kaupa 

vörur inn á heimilið, bæði til notkunar á hagnýtisgrundvelli og til skrauts. Öskubakka var nú 

að finna víðar en aðeins inni á heimilum; á þessum tíma mátti reykja á flestum opinberum 
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stöðum, svo sem á veitingahúsum, í bíó, í flugvélum, og jafnvel á skrifstofum og stofnunum 

eins og t.d. spítölum.22  

     Reykingar skilja eftir sig úrgang, svo sem ösku og stubba, og því er nauðsynlegt að staðir 

opnir almenningi geri ráðstafanir til þess að viðskiptavinir, starfsmenn eða þeir sem eru í 

heimsókn geti hent rusli á viðeigandi stað. Rökrétt er að gera ráð fyrir því að slíkar aðstæður 

hafi kallað á meiri þörf fyrir öskubakkann hjá hinum almenna reykingamanni, hvort sem hann 

var karl eða kona. Á meðan reykingar voru vinsælar og álitnar stöðutákn í samfélaginu var 

augljós þörf fyrir öskubakkann, en hvað gátu hönnuðir gert til þess að þeirra eigin hugarsmíð 

væri keypt frekar en ódýrari fjöldaframleiddir öskubakkar eða eftirlíkingar sem töluvert var 

um á þessum tíma. Hönnuðir tóku því til bragðs að skapa öskubökkunum sem þeir hönnuðu 

sérstöðu svo þeir seldust og yrðu eftirsóknarverðir. Á hvaða hátt þeir leituðust við að gera 

þetta verður skoðað nánar í næsta kafla. 

 

3.3 Hönnun í takt við tískustrauma 
3.3.1 Hvernig höfðað er til neytenda 

Eitt bragð sem hönnuðir gátu beitt til að láta öskubakka sína ganga í augu almennings var að 

nýta sér almenn viðhorf til reykinga og vera álitnir fulltrúar þeirrar samfélagsstéttar sem fólk 

leit upp til og vildi tilheyra. Margir hönnuðir létu birta myndir af sér reykjandi, en þetta mætti 

túlka sem viðleitni þeirra til að auglýsa vöru sína. Auðvitað er ekki hægt að sanna með vissu 

að tilgangur umræddra hönnuða með þessari myndatöku hafi verið sá að ýta undir reykingar, 

en ekki hefur þetta dregið úr vinsældum reykinga og hefur jafnvel stuðlað að því að 

eftirsóknarverðara var að tilheyra þeim menningarlega hóp fólks sem reykti, en honum 

tilheyrðu m.a. hönnuðir og kvikmyndastjörnur. Hér fyrir neðan eru sýndar myndir af fjórum 

hönnuðum reykjandi, en allir hönnuðu þeir öskubakka. 

                                                
22 Key dates in the history of anti-tobacco campaining; http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_741.pdf, sótt 2. janúar, 
2013. 
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                                         Mynd 14: Frank Lloyd Wright.                        Mynd 15: Le Corbusier. 

 
 

      
                          
                                            Mynd 16: Arne Jacobsen.                       Mynd 17: Ludwig Mies van der Rohe. 

 
 

Fyrir utan þessar vangaveltur má benda á að hönnuðir hafa jafnan fylgt tíðarandanum í 

hönnun sinni. Þar að auki mætti segja að þróun öskubakkans sem vöru beri vitni þessarar 

viðleitni þeirra til að láta hönnun sína höfða áfram til reykingamanna sem tilheyrðu ákveðinni 

stétt samfélagsins. Þetta samband hönnuðarins og kaupandans fól í sér ákveðna gagnvirkni: 

Hönnuðir og framleiðendur buðu fram vöru sem nauðsynlegt var að eignast, en margir þeirra 

sem reyktu áttuðu sig á því hvaða kröfur voru gerðar til fólks sem tilheyrði æðri stéttum 

samfélagsins og háttaði líferni sínu eftir því, m.a. með því að kaupa gæðavörur sem hönnuðir 

og framleiðendur buðu upp á. Segja má að þeir hafi fylgt straumum jafnframt því sem þeir 

sköpuðu vöruna.23 

 
 

 
 
 
 
 

                                                
23 Sjá t.d. Sparke, Penny, An Introduction to Design and Culture: 1900 to the Present - Edition 2.0, Unwin Hyman, 1984, 
bls. 82–5. 
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3.3.2 Þróun öskubakkans sem tískuvöru 
 
Hér á eftir verður rakin þróun öskubakkans sem gæðavöru miðað við ríkjandi tíðaranda og 

stefnur mikilvægustu tímabila hvað tísku varðar, og greint frá því hvernig hönnuðir fylgdu 

þessum stefnum með hönnun sinni. Tilfinning hönnuða fyrir samtímalegum tískustefnum 

stuðlaði eflaust að því að öskubakkinn varð mikilvægt tákn „æðri menningariðkunar“ fram 

yfir miðja 20. öld. en einnig að þær vinsældir sem umdeild vara naut hér áður fyrr hafa farið 

dvínandi á seinni árum. Allt frá lokum seinni heimstyrjaldar hefur öskubakkinn sem tískuvara, 

sama hver hannaði hann, þurft að uppfylla a.m.k. tvær kröfur sem kaupendur og hugsanlegir 

notendur gátu gert til hans, eins og á við flestallar gæðavörur: 1) Hann átti að þjóna ákveðnum 

hagnýtum tilgangi, þ.e. geyma ösku, stubba og styðja sígarettuna á meðan hún var ekki í 

hendi reykingamannsins; og 2) Hann átti að líta fallega eða smekklega út og vera hæfur til 

sýnis þar sem hann var notaður.24  

     Í framhaldi af þessu má einnig benda á að öskubakkinn varð áfram eftirsóknarverð og 

vinsæl vara á meðan samtímamenn hafa ekki litið hornaugum á reykingar, en spyrja má hvort 

fall öskubakkans í áliti almennings megi rekja til seinni tíma samfélagslegrar herferðar gegn 

reykingum í ljósi þess skaða sem rannsóknir á sviði læknavísinda hafa sýnt fram á að fylgja 

reglulegri ástundun reykinga. Síðan má velta fyrir sér hver framtíð öskubakkans er eða hvað 

einkennir atriði eins og t.d. lögun, form og sýnileika öskubakka á tímum þegar fæstir styðja 

reykingar opinberlega, en ekki síst má ætla að þetta eigi við um þá sem starfa á opinberum 

vettvangi, svo sem þingmenn, lækna, kennara (og hönnuði?). 

 

	  	  	  	  
  

                                                
24 Marcus, George H. Functionalist design, an ongoing history, Prestel, 1995: 
“An object is defined by its nature... for it must serve its purpose perfectly, that is, it must fulfill its function usefully, be 
durable, economical, and ‘beautiful.” 
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3.3.3 Stefnur og straumar 

 
Mynd 18: Tíska og öskubakkar. 

 
Stefnur og straumar í listum og hönnun hafa lengi verið mótandi afl í vestrænni menningu. Ef 

litið er til fatatísku 19. aldar þá ber hæst öra breytingu í klæðnaði kvenna, en ekki verður það 

sannað hér hvort konur séu nýjungagjarnari en karlar þó þær skipti örar um stíl. 
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     Um aldamótin 1900 ríktu nokkrir stílar sem sóttu mjög fyrirmynd í náttúruna. Má þar 

nefna Arts and Crafts sem var áberandi í Bretlandi með William Morris í fararbroddi og Art 

Nouveau eða Júgend sem var ríkjandi stíll á meginlandi Evrópu allt fram að fyrri 

heimstyrjöld. Afleiðing iðnbyltingar setti svip sinn á tímabilið og þessir stílar reyndu að 

sporna gegn neikvæðum afleiðingum hennar. Þetta voru einnig miklir umbyltingatímar í sögu 

kvenna, þær losuðu sig við lífstykkið og klæddu sig í fatnað sem lá lausar á líkamanum en 

þær höfðu áður vanist. Nútímakonan var að verða til. 

     Í heimi hönnunar var einhver ólga í gangi; gæði, þarfir og notagildi var það sem horft var 

eftir, en óþarfa skraut hafði engan tilgang lengur.25 Ný stefna var að fæðast og kom sterkt 

fram á þriðja áratugar 20. aldar undir nafninu módernismi (sjá 2.1.2). Bauhausskólinn er einn 

af mest áberandi áhrifavöldum í hönnun þessa tíma, en þar tileinkuðu menn sér nýjan efnivið 

s.s. krossvið, stálrör og iðnaðargler sem settu sterkan svip á húsgagna- og vöruhönnun þessa 

tíma.26 Marianne Brandt var einn af nemendum við Bauhausskólann árið 1924 en þá hafði 

þáverandi skólastjóri skólans, Walter Gropius, kynnt nýja 

áherslu sem átti að leiða til þess að listir og hönnun (tækni) 

yrðu leiddar meira saman en tíðkast hafði áður. Þetta féll 

Marianne vel í geð og náði hún að blómstra í 

málmsmíðadeild skólans.27 Eftir Brandt standa verk sem 

teljast sígild, þar á meðal öskubakkar hennar sem hún vann 

þar í deildinni.  

     Einn mest áberandi fatahönnuður þessa tíma var     

Gabrielle Coco Chanel, eða Coco Chanel, eins og hún var     Mynd 19: 90046 - ashtray. Marianne Brandt 

kölluð. Ásamt því að vera boðberi módernismans og að hafa á vissan hátt skapað 

nútímakonuna með einföldum fatnaði sínum þá innleiddi hún prjónaefnið jersey sem áður 

hafði aðallega verið notað í karlmannanærföt.28 Coco Chanel var einnig þekkt fyrir að láta 

taka mynd af sér með sígarettu eða reykjandi, en afar fátítt virðist að konur hafi látið mynda 

sig á þann hátt á þessum tíma (sjá mynd 8). 

     Árin 1900–1940 eru mikill umbyltingartími á sviði samgangna; ekki þurfti lengur að stóla 

eingöngu á skip og lestar – nú var farþegaflug orðið að veruleika og bifreiðin komin til 

                                                
25 Ásdís Jóelsdóttir, Tíska aldanna: Fatnaður og textíll, byggingar, húsgögn og  
myndlist, Mál og menning, 2005, bls. 183. 
26 Ásdís Jóelsdóttir, Tíska aldanna: Fatnaður og textíll, byggingar, húsgögn og  
myndlist, Mál og menning, bls. 183–185. 
27 Marianne Brandt; http://www.marianne-brandt.com/, sótt 4. janúar 2013. 
28 Ásdís Jóelsdóttir, Tíska aldanna: Fatnaður og textíll, byggingar, húsgögn og myndlist, Mál og menning, 2005, bls. 164. 
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sögunnar.29 Auknar og tíðari samgöngur milli landa urðu að sjálfsögðu til þess að straumar og 

stefnur í hönnunarheiminum tóku enn stakkaskiptum. Með stöðugri framþróun tækninnar fara 

að streyma inn á heimilið alls kyns rafknúin heimilistæki og flest þeirra eru ætluð til að 

auðvelda konunni störfin og giska má á að konan velji þau líka? eða eins og Talcott Parsons 

segir: 

  
‘Eitt af lykilmynstrunum er „góður smekkur“ hvað útlit, 
húsgögn, menningarleg fyrirbæri eins og bókmenntir og 
tónlist varðar. Að auknu leyti, því meira að mannlegum 
og menningarlegum hefðu og þægindum lífsins er haldið 
lifandi af konum… eru þessir hlutir þeim mun 
mikilvægari í gildisskala okkar menningarsamfélags.’30        

 

Tímar gerviefna var að ryðja sér til rúms bæði í klæðnaði og húsbúnaði, kvikmyndir voru 

talsettar og teiknimyndir voru einnig að líta dagsins ljós. Seinni heimstyrjöldin skellur á 1939 

og stendur til 1945.31 Ekki nóg með að kreppa hafi hrjáð heimsbyggðina á þessum árum 

heldur ríkir líka almennur vöruskortur vegna stríðsins, og allt þurfti að hlíta þessum 

lögmálum; dragtir urðu til dæmis mjög vinsælar hjá konum vegna notagildis við hinu ýmsu 

tækifæri.32 Nú þarf konan að sjá um að brauðfæða heimilið því eiginmaðurinn hefur verið 

kallaður til herskyldu svo skynsemi verður að ráða för í fjárútlátum. Reykingar aukast enn hjá 

báðum kynjum og ný tónlistarstefna, rokkið, ryður sér til rúms og hugtakið unglingar verður 

til, en sá aldurshópur hafði hingað til tilheyrt fullorðnum 13–19 ára.33  

     Eftir stríð fara hjól atvinnulífsins að snúast og þjóðir heimsins að rétta úr kútnum. 

Heimapartý verða vinsæl (eins og atriði úr kvikmyndinni Breakfast at Tiffany's (1961) sýna)34 

þar sem fólk kemur saman, hlustar á tónlist, fær sér í glas og reykir. Þetta er sjálfsagt sá tími 

sem eign almennings á öskubökkum eykst til muna og þeir ná fótfestu á flestum heimilum; 

jafnvel hjá þeim sem ekki reyktu, því alltaf mátti eiga von á reykjandi gesti. Þessar aðstæður 

hafa líklega orðið til þess að öskubakkinn varð vinsæl gjöf.35 Franska tískufyrirtækið Hermés 

fór smátt og smátt að auka við línu sína og þar á meðal í hönnun smáhluta fyrir heimilið. 

                                                
29 Ásdís Jóelsdóttir, Tíska aldanna: Fatnaður og textíll, byggingar, húsgögn og myndlist, Mál og menning, 2005, bls. 167. 
30 Parsons, Talcott, Essays in Sociological Thought, Free Press, 1964, bls. 194. 
„One of the key patterns is that of “good taste” in personal appearance, house furnishings, cultural things like literature and 
music. To a large and perhaps increasing extent the more humanistic and cultural traditions and amenities of life are carried 
on by women … these things are of a high intrinsic importance in the scale of values of our culture.“ 
31 Hvernig töpuðu Þjóðverjar seinni heimstyrjöldinni?; http://www.visindavefur.is/svar.asp?id=3765, sótt 4. janúar 2013. 
32 Ásdís Jóelsdóttir, Tíska aldanna: Fatnaður og textíll, byggingar, húsgögn og myndlist, Mál og menning, 2005, bls. 173. 
33 Ásdís Jóelsdóttir, Tíska aldanna: Fatnaður og textíll, byggingar, húsgögn og myndlist, Mál og menning, 2005, bls. 201.  
34 Axelrod, George/Martin Jurow, Richard Shepherd, Breakfast at Tiffany’s, Paramount Pictures, 1961. 
35 Leirmunir Guðmundar frá Miðdal; http://www.mbl.is/greinasafn/grein/483884/, sótt 17. desember 2012. 
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Öskubakkar voru þar algengir. Þeir voru í takt við aðrar vörur fyritækisins, þ.e. fagurlega 

skreyttir og skörtuðu sterkum litum og oft gyllingu.36  

     Á fyrri hluta sjöunda áratugarins urðu miklar og dramatískar breytingar á útliti hluta. 

Leifar módernismans brotnuðu upp með æðisgenginni litadýrð og mjúkum línum; stál og 

speglar voru enn vinsæl efni. Nú voru það ekki aðeins konur sem eltu tískuna heldur einnig 

unglingar og karlmenn fengu einnig sína útrás. Fútúrískir straumar gengu yfir, hönnuðurinn 

Pierre Cardin sýndi (Unisex) fatalínu sem átti að henta báðum kynjum.37  

 

 
Mynd 20: Unisex fatalína Pierre Cardin 

 
 
     Arne Jacobsen hannar Cylinda-línu sína sem samanstendur af nánast öllu sem hugurinn 

girnist: Tólum sem nútímamaðurinn þarfnast til drykkjargerðar, bæði heitra og kaldra, áfengra 

sem óáfengra og auðvitað öskubökkum. Það sem var einkennandi við Cylenda-línu Arne var 

sterk formbeitingin og hún sýndi líka ákveðinn frumleika í að nota efnið eins og það var, en á 

þessum tíma var mjög mikið um að húsbúnaður skartaði sterkum litum og mynstrum.38 

 

 

                                                
36 Hermes 2011 Annual Report;  
http://finance-en.hermes.com/content/download/609/4510/version/2/file/Hermes_RA2011_GB.pdf, sótt 17. desember 2012. 
37 Ásdís Jóelsdóttir, Tíska aldanna: Fatnaður og textíll, byggingar, húsgögn og myndlist, Mál og menning, 2005, bls. 213. 
38 Arne Jacobsen; http://designmuseum.org/design/arne-jacobsen, sótt 20. desember 2012. 
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Mynd 21: Öskubakkar úr Cylendalínu Arne Jacobsens. 

 

 

Áttundi áratugurinn var tími öfga. Tónlistin skiptist í popp og pönk og má segja að 

vöruhönnun hafi gert það líka. Árið 1980 varð til hópur sem kallaði sig Memphis og var einn 

mest áberandi hönnuður hans, Ettore Sottsass, forsprakkinn. Stefnan einkenndist af 

breingluðum hlutföllum, skærum litum og ósamhverfu (sjá mynd 15. „1980“).39 Einnig voru 

stórir, þungir og fyrirferðarmiklir gleröskubakkar algengir (sjá mynd 19). 

 
 

 

 
Mynd 22: Immense Ice Glass öskubakki frá Blenko Art Glass 

 

 

 

                                                
39 Ettore Sottsass: Memphis Retrospective Exhibition; http://www.designboom.com/design/ettore-sottsass-memphis-
retrospective-exhibition/, sótt 20. desember 2012. 
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Á níunda áratugnum fara tóbaksvarnarráð að verða meira áberandi og almenningur almennt 

meðvitaðari um skaðsemi reykinga og því dregur mikið úr reykingum innandyra. Þetta verður 

sérstaklega áberandi eftir aldamótin 2000.40 Öskubakkinn flyst af sófaborðinu út á svalir og 

ekki verður óalgeng sjón á svölum krukka eða jafnvel blómapottur á hvolfi til að nota sem 

öskubakka. Reykingalykt þótti vond.41 

 

3.4 Hvarf öskubakkans? 
3.4.1 Breytt viðhorf til reykinga á Íslandi 

Á síðustu 30 árum hafa orðið miklar breytingar á viðhorfi fólks til reykinga.42 Rannsóknir á 

sviði læknavísindanna hafa tengt reykingar við allskyns sjúkdóma, svo sem getuleysi, 

æðasjúkdóma og krabbamen.43 Á markað koma allskyns lyf til að hjálpa fólki að hætta að 

reykja, svo sem tannkrem, munnúði og tyggigúmí.44 

     Árið 1984 er sett framm reglugerð um takmörkun reykinga á vinnustöðum, svo sem 

afgreiðslu- og þjónusturými, í ýmsum heilbrigðis- og uppeldisstofnunum, vinnustöðum og 

almenningsfarartækjum. Ári sienna eru reglur um tóbaksreykingar á vinnustöðum sett í lög.45 

     Áróður gegn reykingum fer vaxandi, sérstaklega í grunnskólum. Einnig hefur áróður aukist 

í fjölmiðlum og þektir einstaklingar fengnir til að koma fram í auglýsingum og lýsa yfir 

reykleysi.46  

                                                
40 Tóbaksvarnarstarf á Íslandi síðustu ár; http://www.velferdarraduneyti.is/media/Reykingar/Torgrimur_Trainss.pdf, sótt 9. 
janúar 2013. 
41 Efni fyrir þá sem vilja hætta að reykja: Tannkrem, tyggigúmmí og munnúði; http://www.mbl.is/greinasafn/grein/443379/, 
sótt 10. janúar 2013. 
42 Áherslur til heilsueflingar; http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item2750/version7/2759.pdf, sótt 6. janúar 2013. 
43 Reykingar - þess vegna á að hætta; http://doktor.is/component/k2/item/1504-reykingar-%C3%BEess-vegna-%C3%A1-
a%C3%B0-, sótt 6. janúar 2013. 
44 Sama heimild og í nmgr. 39. 
45 Sama heimild og í nmgr. 38. 
46 Sama heimild. 
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Mynd 23: Veggspjald frá Reyklaus.is (Rottweiler hundar) 
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     Þrátt fyrir að reykingar væru á miklu undanhaldi og öskubakkar að verða sjaldséðari hlutur 

með degi hverjum þá voru einstaka hönnunarfyrirtæki að koma með nýja öskubakka. 

  
          Mynd 24: Alessi. 2002.                          Mynd 25: XO. 2002.                    Mynd 26: Casamania. 2006 
                Jasper Morrison                     Christian Ghion og Philippe Starck                  Karim Rashid 

 
  

     

     Í nútímahönnun er mikið lagt upp úr því að hlutir falli vela að notandanum  og henti 

þörfum hanns; útlit og notagildi hafi samhljóm. Efnisnotkun og hönnunin sé í takt við þörfina 

og beri skynbragð fyrir notandanum.  Eða eins og Ken Wood orðaði það: „Náttúru og 

mannleg  tákn er andstæða vélrænna myndlíkinda.“47 Útkoman þarf að vera hlutur sem fellur 

notandanum á óþvingaðan máta. Nú á dögum þar sem reykingum hefur verið úthýst virðist 

sem minna og minna sé lagt upp úr því að gera öskubakka þá sem utandyra eru notaðir 

hentuga né aðlaðandi notandanum, enda eru þetta ekki öskubakkar heldur ílát undir 

sígarettustubba, því askan sjálf er sleginn út í vindinn. 

 
Mynd 27: Stubbahús 

 

                                                
47 Albrecht, Donald o.fl., Design Culture Now, Laurence King Publishing, London, 2000, bls. 46. 



 29 

4. Lokaorð 
 
Hér hefur verið leitast við að svara spurningunni um það hvort frægir einstaklingar reyktu 

opinberlega vegna þess að það þótti í lagi eða voru þeir að reyna að ná betur til þeirra sem sáu 

myndir þeirra eða keyptu frekar vörur hannaðar af þeim? Erfitt er að fullyrða hvor 

möguleikinn sé réttur en fjallað var um það hvernig reykingar urðu fyrst vinsælar meðal þeirra 

efnuðu og breiddust síðan út til almennings. Freistandi er að líta á þetta sem rök fyrir því að 

almenningur hafi verið að herma eftir hegðun hinna frægu og vildi líkjast þeim sem þóttu 

menningarlega sinnaðir. Samt veldur þessi útbreiðsla reykinga ekki því að öskubakkinn varð 

að vinsælli tískuvöru einn og sér. 

     Eins og kom fram í 2. kafla virðast öskubakkar ekki komnir á hvers manns borð fyrr en 

konur byrja að reykja um og upp úr 1920. Áður var þess getið að konan hafi á þessum tíma 

enn þá verið sá sem hugsaði um heimilið og sá um að kaupa vörur fyrir það, bæði á hagnýtum 

grundvelli og til skrauts. En hér skiptir miklu máli að eftir 1920 fara bæði karlar og konur að 

reykja, og því fleiri sem reykja því brýnni verður þörfin fyrir það að finna lausn á úrganginum 

sem reykingar skilja eftir sig, bæði á heimilinu og á almannafæri.  

     Af því sem hér hefur verið skoðað má ætla að reykingar kvenna hafi á ákveðinn hátt verið 

grunnur þess að öskubakkinn varð að tískuvöru. Urðu reykingar kvenna hvatinn að 

öskubakkanum sem tískuvöru? Þessu er þó í raun hægt að svara á tvennan hátt, annars vegar 

neitandi en hins vegar játandi. Nei, að því leyti til að meiri þörf skapast fyrir hagnýtar lausnir 

vegna úrgangsins sem reykingum fylgir eftir því sem fleiri reykja. Já, vegna þess að ekki var 

það fyrr en konur fóru að reykja í auknum mæli að hönnuðir áttuðu sig á því að hægt væri að 

láta framleiða öskubakka og markaðssetja þá sem tískuvöru. Þarna virtust hönnuðir skilja vel 

hvað hlutverk konunnar í tískusamfélaginu var sterkt á þessum tíma. 

     Vinsældir öskubakkans má einnig rekja til þess að reykingar voru teknar upp af fólki sem 

þóttist tilheyra hámenningunni. Ekki síst stafaði þetta af því að frægt fólk lét sjá sig reykjandi 

og almenningur sóttist eftir því að samsama sig þeim efnuðu. Á þennan hátt varð öskubakkinn 

jafnframt að hátískuvöru og jafnvel stöðutákni.  

     Eftir að reykingar hætta að vera bundnar við kynferði virðast hönnuðir hafa áttað sig á því 

hversu söluvænn öskubakkinn gat orðið. Þegar reykingar voru stundaðar á stöðum opnum 

almenningi voru líkur á því að öskubakki næði inn á hvers manns borð. Til þess að höfða sem 

best til neytenda þurftu hönnuðir að setja stimpil samtímatískustefnunnar á vörur sínar, og 

öskubakkinn var þar enginn undantekning. Hér skipti einnig máli að ekki voru aðeins 

reykingamenn hugsanlegir kaupendur, heldur allir þeir sem þekktu reykingafólk eða máttu 
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eiga von á því heim til sín; jafnvel öskubakki sem var ekki í reglulegri notkun mátti vera til 

skrauts svo lengi sem hönnunin væri í takt við tíðarandann. En tímarnir breytast, bæði hvað 

varðar tísku og skoðanir. 

     Eftir því sem læknavísindalegar rannsóknir á afleiðingum reglulegra reykinga urðu fleiri 

kom sífellt betur í ljós að reykingar eru mönnum skaðlegar. Það tókst að tengja þær við 

sjúkdóma á borð við krabbamein en einnig sýna fram á að þær geta valdið alls kyns kvillum, 

s.s. getuleysi og heilablóðfalli. Smátt og smátt dró úr vinsældum reykinga, e.t.v. fyrst hjá 

þeim sem voru mest upplýstir, t.d. menntuðu fólki, en einnig gripu stjórnvöld í taumana og 

reykingaauglýsingar voru víðast hvar bannaðar. Þetta breytti miklu, því ekki sást frægt fólk 

reykjandi eins oft og áður hafði tíðkast. Reykingar voru nú almennt litnar hornauga og 

öskubakkinn datt úr tísku. Nú þykir sjálfsagt að senda reykingamenn út á svalir til að reykja, 

og því eru orðin minni not fyrir öskubakka inni á heimilinu. Ef hlutur er ekki til sýnis á 

hverjum degi eða er tengdur einhverju sem flestir líta niður á, þá gera menn minni kröfur til 

hans hvað útlit varðar. Að þessu leyti varð minni ástæða til að haga hönnun öskubakkans í 

takt við tískustefnur samtímans og þar með missti hann stöðu sína sem tískuvara. Reykingar 

voru settar út í kuldann og allar horfur eru á því að stubbahúsið hafi tekið við hlutverki 

öskubakkans, en ekki er gott að segja hvað hið fyrrnefnda á langa framtíð fyrir sér. 
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http://alisonkerr.wordpress.com/2010/10/07/unravelling-the-fabric-of-chanel/ 
Sótt 13. desember 2012 
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Mynd 9: Gustav Stickley koparöskubakki frá fyrri hluta 20. aldar. 
Vefslóð: 
https://secure.skinnerinc.com/explore/sales/2213/lots/176 
Sótt 12. nóvember 2012.  
 
Mynd 10: Öskubakki eftir Claris Cliff frá 1931. Myndstrið kallast Zap 
Vefslóð: 
http://www.decodance.com/ourshop/prod_1891133-ZAP.html 
Sótt 13. desember 2012 

 
Mynd 11: Öskubakki eftir Guðmund frá Miðdal frá árunum 1938-1945 
Vefslóð: 
http://www.myndlist.is/auction/WebAuctionItems.aspx?ItemID=2885 
Sótt 8. janúar 2013 
 
Mynd 12: Öskubakki eftir Guðmund frá Miðdal frá árunum 1938-1945. 
Vefslóð: 
http://www.myndlist.is/auction/WebAuctionItems.aspx?ItemID=1708 
Sótt 8. janúar 2013 
 
Mynd 13: Öskubakkar frá Glit Keramik frá sjöunda áratug síðustu aldar. 
Vefslóð: 
http://eigulegt.blogspot.com/2012/05/glit.html 
Sótt 28. desember 2012 
 
Mynd 14: Frank Lloyd Wright. 
Vefslóð: 
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=4729 
Sótt 12. janúar 2013 

 
Mynd 15: Le Corbusier. 
Vefslóð: 
http://forum.pipes.org/messages/8859/74011.html?1314310128 
Sótt 12. janúar 2013 

 

Mynd 16: Arne Jacobsen 

Vefslóð: 
http://josephcrusejohnson.blogspot.com/2012/06/arne-jacobsen.html 
Sótt 12. janúar 2013 
 
Mynd 17: Ludwig Mies van der Rohe. 
Vefslóð: 
http://www.900910.com/mies.php 
Sótt 12. janúar 2013 
 
Mynd 18: Tíska og öskubakkar, sett saman af höfundi, inniheldur eftirfarandi myndir: 
 
1900 Tískumynd: McCall's Magazine, 1900 
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Vefslóð: 
http://www.100megspop3.com/adira/1900s.html 
Sótt 13. desember 2012 
 
1900 Öskubakki: Gustav Stickley koparöskubakki frá fyrri hluta 20. aldar. 
Vefslóð: 
https://secure.skinnerinc.com/explore/sales/2213/lots/176 
Sótt 12. nóvember 2012.  
 
1910 Tískumynd: About the Decade: 1910-1919 
Vefslóð: 
http://www.revampvintage.com/mm5/merchant.mvc?Screen=OVERVIEW 
Sótt 8. janúar 2013 
 
1910 Öskubakki: Meriden Brittania Sterling Silver Ashtray 
Vefslóð: 
http://www.ebay.com/itm/315-ANTIQUE-STERLING-SILVER-MERIDEN-BRITTANIA-
ASHTRAY-80-GRAMS-
/300817221457?nma=true&si=c9VB5BPe94ODDflPORUsGRZ2wwA%3D&orig_cvip=true
&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 
Sótt 8. janúar 2013 
 
1920 Tískumynd: About the Decade: 1920-1929 
Vefslóð: 
http://www.revampvintage.com/mm5/merchant.mvc?Screen=OVERVIEW 
Sótt 8. janúar 2013 
 
1920 Öskubakki: Ashtray MB 24 
Vefslóð: 
http://www.tecnolumen.com/19/itemid/40/title/Ashtray-lt;br-gt;MB-24 
Sótt 23. september 2012 
 
1930 Tískumynd: About the Decade: 1930-1939 
Vefslóð: 
http://www.revampvintage.com/mm5/merchant.mvc?Screen=OVERVIEW 
Sótt 8. janúar 2013 
 
1930 Öskubakki: Öskubakki eftir Claris Cliff frá 1931. Munstrið kallast Zap 
Vefslóð: 
http://www.decodance.com/ourshop/prod_1891133-ZAP.html 
Sótt 13. desember 2012 

 
1940 Tískumynd: About the Decade: 1940-1949 
Vefslóð: 
http://www.revampvintage.com/mm5/merchant.mvc?Screen=OVERVIEW 
Sótt 8. janúar 2013 
 
1940 Öskubakki: Öskubakki eftir Guðmund frá Miðdal frá árunum 1938-1945. 
Vefslóð: 
http://www.myndlist.is/auction/WebAuctionItems.aspx?ItemID=1708 
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Sótt 08. janúar 2013 
 
1950 Tískumynd: About the Decade: 1950-1959  
Vefslóð: 
http://www.revampvintage.com/mm5/merchant.mvc?Screen=OVERVIEW 
Sótt 8. janúar 2013 
 
1950 Öskubakki: WMF. Wilhelm Wagenfeld 
Vefslóð: 
http://germanmodernism.com/articles/view/226 
Sótt 9. janúar 2013 
 
1960 Tískumynd: Vogue Paris 
Vefslóð: 
http://www.fashionmodeldirectory.com/magazines/vogue-paris/covers/december-1960/ 
Sótt 9. janúar 2013 
 
1960 Öskubakki: Öskubakkar úr Cylenda línu Arne Jacobsen 
Vefslóð: 
http://designqvist.at/wp-content/uploads/2012/06/Kippascher-brass-steel-Arne-
Jacobsen_2.jpg 
Sótt 4. janúar 2013 
 
1970 Tískumynd: 70′s Women Fashion  
Vefslóð: 
http://www.dulcetfashion.com/look-cool-in-70s-fashion-trend/ 
Sótt 9. janúar 2013 
 
1970 Öskubakki: Spirale ashtray. Achille Castiglioni 
Vefslóð: 
http://www.achillecastiglioni.it/en/projects/id-16.html 
Sótt 9. janúar 2013 
 
1980 Tískumynd: 80s Fashion 
Vefslóð: 
http://shopsonlinefashion.blogspot.com/2012/12/80s-fashion.html 
Sótt 9. janúar 2013 
 
1980 Öskubakki: Ashtray in green ceramic. Ettore Sottsass 
Vefslóð: 
http://www.artaban.com/artists/sottsass-ettore?language=en 
Sótt 4. janúar 2013 
 
Mynd 19: 90046 - ashtray. Marianne Brandt 
Vefslóð: http://www.alessi.com/en/3/428/home-accessories/ashtray 
Sótt 23. september 2012 
 
Mynd 20: Unisex fatalína Pierre Cardin 
http://www.glamoursplash.com/2008/11/pierre-cardin-designer-of-future.html 
Sótt 4. janúar 2013 
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Mynd 21: Öskubakkar úr Cylenda-línu Arne Jacobsen. 
Vefslóð: 
http://designmuseum.org/design/arne-jacobsen 
Sótt 20. desember 2012. 
 
Mynd 22: Immense Ice Glass öskubakki frá Blenko Art Glass 
Vefslóð: 
http://www.bigashtray.com/store/item/392t3/Vintage_Smoking_Accessories/Immense_Ice_Gl
ass_Ashtray_by_Blenko_Art_Glass.html 
Sótt 4. janúar 2013 
 
Mynd 23: Veggspjald frá Reyklaus.is (Rottweiler hundar) 
Vefslóð: 
http://www.velferdarraduneyti.is/media/Reykingar/Torgrimur_Trainss.pdf 
Sótt 4. janúar 2013 
 
Mynd 24: Alessi öskubakki frá 2002. Hönnuður Jasper Morrison 
Vefslóð:  
http://www.alessi.com/en/2/1606/home-accessories/jm189-l-ashtray 
Sótt 9. janúar 2013 
 
Mynd 25: XO öskubakki frá 2002. Hönnuður Christian Ghion og  Philippe Starck 
Vefslóð:  
http://www.xo-design.com/index2.html 
Sótt 9. janúar 2013 
 
Mynd 26: Casamania öskubakki frá 2006. Hönnuður Karim Rashid 
Vefslóð: 
http://www.designtoday.eu/en/3/casamania_kup-ashtray.html 
Sótt 9. janúar 2013 
 
Mynd 27: Stubbahús 
Vefslóð: 
http://www.verslun.is/?item=701&v=item 
Sótt 9. janúar 2013 
 
 
 
 
Kvikmyndir. 
 
Axelrod, George/Martin Jurow, Richard Shepherd, Breakfast at Tiffany’s, kvikmynd í  
          fullri lengd, Paramount Pictures, Bandaríkin, 1961. 
 
Coward, Noël, Brief Encounter, kvikmynd í fullri lengd, Eagle-Lion Distributors  
          (Bretland), Universal Pictures (Bandaríkin), Bretland, 1945. 
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