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„KONUR SENDIÐ OSS ÚRVAL ...“ Framlag kvenna til 

iðnsýninganna í Reykjavík 1883 og 1911 

Áslaug Sverrisdóttir 

 

 

Eftirfarandi erindi má rekja til doktorsritgerðar í hugmyndasögu sem höfundur varði við 

Háskóla Íslands árið 2011. Þar er meðal annars rætt um að Íslendingar hafi lítið nýtt sér 

tækifærin sem buðust með iðnsýningum til að móta handverki eigin sveitasamfélags 

þjóðernislega táknrænt hlutverk á tímabilinu 1850–1930, líkt og frændþjóðirnar gerðu á 

svipuðu tímaskeiði undir formerkjum rómantískrar þjóðernishyggju. Rökstutt er í 

ritgerðinni að framfarahugur Íslendinga og sjálfsmynd þeirra rótföst í fornum 

bókmenntaarfi hafi myndað helstu fyrirstöður.1 

Hér verður skoðuð ein hlið á þessu máli og brugðið ljósi á þátttöku kvenna í 

iðnsýningum sem komið var upp á Íslandi áður en iðnvæðing setti svip á iðju 

landsmanna. Rætt verður um gripina sem konur sýndu og kannað hvort þær lögðu 

áherslu á að sýna eina gerð handverks umfram aðra og jafnframt hvort fram komi í 

viðbrögðum við framlagi þeirra þau sjónarmið að handverk íslenska sveitasamfélagsins 

hefði þjóðernislega táknrænu hlutverki að gegna. Lengdin sem erindinu er afmarkað setur 

efninu skorður og frásögnin því afmörkuð við tvær iðnsýningar: Fyrstu landssýninguna á 

iðnaði árið 1883 og aðra landssýninguna 1911.  

Við greiningu á framlagi kvenna á umræddum tveimur iðnsýningum er að miklu 

leyti stuðst við sýningarskrár viðkomandi sýninga. Í skránum frá sýningunum 1883 og 

1911 eru gripir númeraðir (þó ekki alltaf í óslitinni röð). Við númerið er skráð heiti 

sýningargrips og verð á þeim gripum sem voru til sölu. Með einstaka grip fylgja 

upplýsingar um tækni og efni. Heiti þátttakanda og heimilisfang er jafnframt skráð. Við 

sum númerin er einungis gefið upp heiti á sveitabæ, stofnun, fyrirtæki eða þá að 

kaupmaður er skráður fyrir sýningargripum.2 Í slíkum tilvikum er óljóst um höfund eða 

höfunda gripa. Í eftirfarandi greiningu er miðað við einstaklinga sem skráðir eru fyrir 

gripum og ætla má að séu höfundar gripa og þá sem nefndir eru sem höfundar gripa sem 

aðrir eru skráðir fyrir. Sýningarskrárnar gefa með öðrum orðum ekki tilefni til nákvæmrar 

greiningar en vel má draga af þeim og umsögnum um sýningarnar, ályktanir um helstu 

                                                        
1 Áslaug Sverrisdóttir, Mótun hugmynda um íslenskt handverk 1850–1930. Áhrif fjölþjóðlegra hugmyndahreyfinga 
(Reykjavík 2011). 
2 Skrá yfir muni á iðnaðarsýningunni í Reykjavík er opnuð var 2. ágúst 1883 (Reykjavík 1883); Iðnsýningin í Reykjavík 
1911. Opnuð 17. júní á hundrað ára afmæli Jóns Sigurðssonar forseta [skrá yfir muni] (Reykjavík 1911). 
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áherslur og hlutföll. Til þess að setja iðnsýningar í Reykjavík 1883 og 1911 í víðara 

samhengi verður, áður en lengra er haldið, gert lauslega grein fyrir uppruna iðnsýninga og 

minnst á helstu einkenni þeirra.  

 

Uppruni og einkenni iðnsýninga   

Undir lok 18. aldar var fyrstu sýningum af þessum toga komið á laggirnar í Frakklandi. 

Markmiðið var að efla framleiðslu og verslun í landinu eftir umrót byltingarinnar. 

Ræturnar eru jafnframt raktar til Englands og sýninga sem komið var upp þar í landi 

undir lok 18. aldar í þeim tilgangi að hvetja til nýsköpunar í frjálsum menntagreinum  

jafnt sem iðnaði. 3  Englendingar áttu síðan frumkvæði að því að stofna til stórrar 

fjölþjóðlegrar iðnsýningar. The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations, sem 

opnuð var í mikilli glerhöll í Hyde Park í London þann 1. maí 1851, er að öllu jöfnu 

nefnd sem fyrsta fjölþjóðlega iðnsýningin. Sannkallað flóð fjölþjóðlegra og staðbundinna 

iðnsýninga fylgdi í kjölfarið. Hóflaus íburður og þjóðrembulegt yfirbragð einkenndi 

fjölþjóðlegar iðnsýningar á seinni hluta 19. aldar og fyrstu áratugum 20. aldar.4 Og við 

uppsetningu staðbundinna iðnsýninga var yfirleitt tjaldað því besta sem til var.  

Iðnsýningum var ætlað að miðla upplýsingum um framvindu í iðnaði, vísindum, 

tækni og listum, þær höfðu skýra tengingu við markaðsetningu og ljós tengsl við mótun 

sjálfsmyndar ― pólitísk völd þátttökuþjóða og menningarleg sérkenni. Síðastnefndu 

sjónarmiðin birtust meðal annars í sýningaratriðum þar sem efnisleg menning hverfandi 

sveitasamfélags var kynnt og upphafin á þjóðernisrómantískum forsendum. 

Frændþjóðirnar ― Danir, Norðmenn og Svíar ― voru meðal þjóða sem nýttu vel 

tækifærin sem gáfust á iðnsýningum til að móta handverki sveitasamfélagsins 

þjóðernislega táknrænt hlutverk.5 

 

Íslendingar með í leikinn  

Ísland var hluti af danska ríkinu á tímaskeiðinu sem hér verður til umræðu. Fyrstu 

iðnsýningarnar sem komið var upp í ríkinu voru haldnar í Kaupmannahöfn á árunum 

                                                        
3  Paul Greenhalgh, Ephemeral Vistas. The Expositions Universelles, great Exhibitions and World´s Fairs, 
1851−1939 (Manchester 1988), bls. 3–9. 
4 Greenhalgh, Ephemeral Vistas, bls. 11–15; Vef: Official Site of the Bureau International des Expositions 
(BIE): http://www.bie-paris.org/main/index.php?p=-34&m2=111 (20. júlí 2012).  
5 Anna-Maja Nylén, Hemslöjd. Den svenska hemslöjden fram til 1800-talets slut 3. útg. (Lund 1972), bls. 26; Minna 
Kragelund, Det gode håndværk. Tråden i dansk tradition (Højbjerg 2001), bls. 9; Ingeborg Glambek, Kunsten, 
nytten og moralen. Kunstindustri og husflid i Norge 1800–1900 (Oslo 1988), bls. 31–34; Harald Gustafsson, 
Nordens historia. En europeisk region under 1200 år, 2. útg. (Lund 2007), bls. 233–234. 
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1810 til 1819. 6  Höfundur hefur ekki fundið heimildir um að Danir hafi óskað eftir 

handverki frá Íslandi til að kynna á iðnsýningum í Kaupmannahöfn eða annars staðar á 

fyrri hluta 19. aldar.  

Frá miðri 19. öld báru íslensk rit og blöð Íslendingum fréttir af iðnsýningum 

erlendis. Fram kom jákvæð afstaða til hugmyndarinnar í sjálfu sér. Tónninn í blöðum var 

í aðalatriðum sá að sýningar væru alls staðar viðurkenndar sem vegur til framfara og um 

þá braut ættu Íslendingar erindi til jafns við aðrar þjóðir.7 Frá síðari hluta 19. aldarinnar 

voru Íslendingar, meðal annarra þegna danska ríkisins, þátttakendur í fjölþjóðlegum 

iðnsýningum í Kaupmannahöfn og víðar.  

Danir og Íslendingar höfðu ólíkar skoðanir á því hvernig menning Íslendinga 

skyldi kynnt á fjölþjóðlegum iðnsýningum. Vaxandi áhugi annarra þjóða á fornum 

bókmenntum og tungu Íslendinga nærði hugmyndir landsmanna um menningarlega 

sérstöðu og styrkti sjálfstraust þeirra. Íslendingar höfðu væntingar um að framfarir í 

landinu yrðu kynntar á fjölþjóðlegum iðnsýningum. Að mati Dana myndaði 

menningarleg sérstaða Íslendinga hins vegar forsendur að því að óska eftir gömlum 

gripum frá Íslandi og kynna á fjölþjóðlegum iðnsýningum sem leifar af fornri norrænni 

verkmenningu. Sjónarmið Dana voru í þessu efnum í samræmi við rómantíska 

þjóðernishyggju eins og hún var í nágrannalöndunum á síðari hluta 19. aldar og fyrri hluta 

20. aldar. Þessum tilraunum Dana var afar illa tekið af Íslendingum ef marka má 

umsagnir í íslenskum blöðum. 8  Á hinn bóginn þarf ekki að efast um að mörgum 

Íslendingum var kunnugt um hvernig þjóðernisrómantísk sjónarmið til verkmenningar 

sveitasamfélagsins voru að þróast hjá frændþjóðunum. Minna má á að fyrsta safni um 

þjóðhætti og efnismenningu sveitasamfélagsins, Skandinaviska ethnografiska samlingen, 

síðar nefnt Nordiska Museet, var opnað í Stokkhólmi árið 1873. Frá upphafsárum 

starfseminnar voru munir úr íslenska sveitasamfélaginu meðal safngripa þar.9 

                                                        
6 Um iðnsýningar í Danmörku frá upphafi og fram yfir miðja 19. öld, sjá: Camillus Nyrop, Bidrag til den 
danske Industris Historie (Kjøbenhavn 1873), bls. 127–193; Adolf Bauer, „Udstillingen 1888 og dens 
Forgængere―, Nationaløkonomisk Tidsskrift, bind Ny række 6, København 1888, bls. 1−52 fengið úr vef: 
Tidsskrifd.dk. http://e-tidsskrifter.dk/ojs/indes.php/search/advancedResults (27. júlí 2012). Um þátttöku 
Dana í fjölþjóðlegum iðnsýningum á síðari hluta 19. aldar, sjá: Margit Mogensen, Eventyrets tid. Danmarks 
deltagelse i Verdensudstillingerne 1851–1900 (København 1993). 
7 Sjá t.d.: Skírnir XXV, [1. jan.]1851, bls. 57−60; Þjóðólfur XIV, 21. des. 1861, bls. 22−23; Íslendingur II, 10. 
jan. 1862, bls. 128−129. 
8 Áslaug Sverrisdóttir, Mótun hugmynda, bls. 121–122, 315–316. 
9 Nordiska museet under 125 år, ristsj. Hans Medelius, Bengt Nyström, o.fl. (Stockholm 1998). Um söfnun 
íslenskra gripa fyrir Nordiska Museet, sjá: Yfir hafið og heim. Íslenskir munir frá Svíþjóð, ritstj. Margrét 
Hallgrímsdóttir og Lilja Árnadóttir (Reykjavík 2008). 

http://e-tidsskrifter.dk/ojs/indes.php/search/advancedResults%20(27
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Íslendingar komu upp fyrstu iðnsýningunum í heimalandinu, á Norðurlandi, á 

árunum 1879 og 1880.10 Fyrstu landssýningunni á iðnaði var síðan komið upp árið 1883. 

Nærri þrír áratugir liðu þar til stofnað var til landssýningar á iðnaði á Íslandi á nýjan leik. Í 

millitíðinni höfðu minni iðnsýningar verið haldnar á landinu og íslenskir gripir verið sýndir á 

fjölþjóðlegum iðnsýningum erlendis fyrir tilhlutun Dana. Minnast má jafnfram á að íslensk 

kona, Sigríður Einarsdóttir Magnússon, hafði að eigin frumkvæði gert markvissa tilraun til að 

kynna og markaðssetja vandaða íslenska tóvöru og fleira íslenskt handverk á fjölþjóðlegum 

iðnsýningum í Evrópu og Ameríku á síðustu áratugum 19. aldar. Á sýningum sínum tengdi 

Sigríður íslenska handverkið þjóðernisrómantískum sjónarmiðum eins og þau voru þá í 

Skandinavíu og víðar. Hún fékk viðurkenningar erlendis fyrir sýningar sínar en þrátt fyrir það 

tóku Íslendingar tilraunum hennar þurrlega og brugðu raunar fæti fyrir hana í þessum efnum ef 

marka má umsagnir blaða.11  

 

Iðnsýningin 1883  

Umbúnaður iðnsýningarinnar 1883 í Reykjavík var vandaður og virðulegur. Hún var sett 

upp í nýbyggðu barnaskólahúsi í Pósthússtræti og opnuð af landshöfðingja við hátíðlega 

athöfn á gamla þjóðhátíðardaginn 2. ágúst. 12  Sýningin minnti þannig á gildistöku 

stjórnarskrárinnar árið 1874.  

Af sýningarskrá má ráða að einstaklingar sem skráðir eru fyrir gripum hafi verið um 

115 og að 46% þeirra hafi verið konur, jafnframt að konur eru skráðar fyrir 42% af um 320 

gripum sem einstaklingar hafa lagt fram.13 Konur höfðu þar með stigið hiklaust fram á vettvang 

iðnsýninganna.14 Aðgreina má framlag kvennanna í megin atriðum í þrennt: a) hefðbundna 

tóvöru/verslunarvöru, b) hannyrðir og c) handverk af öðrum toga. Eins og við mátti búast á 

þeim tíma lögðu bæði karlar og konur fram hluti úr ull á sýninguna 1883. Af heildarfjölda 

kvenkyns þátttakenda var þó ekki nema um 61% sem sýndi hefðbundna tóvöru/verslunarvöru 

það er að segja vaðmál, sokka, vettlinga og peysur/treyjur. En slíkir hlutir voru um helmingur af 

tæplega 140 gripum sem konur eru skráðar fyrir. Hlutfallslega var mest af vaðmáli, þar næst af 

fingravettlingum og sokkum en einungis eitt par af sjóvettlingum er sagt vera frá konu. Eins og 

                                                        
10 Um fyrstu íslensku iðnsýningarnar og fjölþjóðlegt samhengi, sjá: Áslaug Sverrisdóttir, Mótun hugmynda, 
um sýningarnar 1879–1880, sjá einkum bls. 102–106. 
11 Áslaug Sverrisdóttir, Mótun hugmynda, bls. 144–167. 
12 Gísli Jónsson, Saga Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík. Gefin út í tilefni hundrað ára afmælis félagsins (Akureyri 
1967), bls. 122. 
13 Tæplega helmingur kvennanna eða liðlega 47% er skráður til heimilis í Reykjavík og nágrenni (Seltjarnarnesi eða 
Viðey). 
14 Í nágrannalöndunum og víðar voru konur yfirleitt áhugasamar um þátttöku í iðnsýningum. Sjá t.d. 
umfjöllun Greenhalgh um þátttöku kvenna í fjölþjóðlegum iðnsýningum: Greenhalgh, Ephemeral Vistas, bls. 
174–197. 
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kunnugt er var tóvinna helsta innivinna fólks í íslenska sveitasamfélaginu. Um aldir hafði 

vaðmál og prjónles verið útflutningsvara Íslendinga og árið 1883 skipti útflutningur á sokkum 

og vettlingum tugum þúsunda para.15 Minnast má jafnframt á að lögun og frágangur á íslensku 

prjónlesi sem ætlað var til útflutnings þótti yfirleitt ekki til fyrirmyndar.16 Það er því svolítið 

forvitnilegt að sjá hve lítið konur jafnt sem karlar lögðu fram af belgvettlingum, sjóvettlingum 

og sokkapörum á sýningunni 1883. Parið af fingravettlingum sem konur lögðu fram var 

verðlagt frá 2,50 til 3,00 krónur. Til samanburðar má nefna að um mitt árið 1883 var par af 

fingravettlingum í Gudmannsverslun á Akureyri verðlagt á 0, 55 til 0, 65 aura.17 Verðlagningin á 

tóvörunni sem konurnar eru skráðar fyrir gefur til kynna að gripirnir væru það sérstakir að gerð 

að þeim hafi tæplega verið ætlað að vera fyrirmyndir að úrbótum á hefðbundnum 

útflutingsvarningi. Sennilegt er að sjónarmið kvennanna sem lögðu fram tóvöru hafi einfaldlega 

verið það að sýna flotta vöru og gripunum hafi fyrst og fremst verið ætlað að ganga í augun á 

samlöndum og erlendum ferðamönnum sem höfðu rúm fjárráð.  

Meðal hannyrða sem konur eru skráðar fyrir á sýningunni 1883 voru stakir hlutir gerðir 

með tækni sem var vel þekkt í íslenska sveitasamfélaginu. Þar á meðal var krossofin ábreiða, 

sessuver með blómstursaumi og annað með skatteringu, baldýrað belti og baldýrað nálhús.18 

Að frátaldri tóvöru og hannyrðum eru konurnar skráðar fyrir gripum sem birtu vilja til að 

fjarlægjast yfirbragð gömlu sveitaheimilanna og gefa nánasta umhverfi borgaralegt yfirbragð. 

Meðal slíkra gripa var gólfábreiða og gluggatjald, sófapúðar, pappírsblóm og þó nokkur 

málverk og myndir.  

 

Verðlaun og viðbrögð blaða  

Á upphafsskeiði iðnsýninga hérlendis bárust gripir stundum á sýningar meðan á sýningu 

stóð og eftir skrá hafði verið prentuð (ef haft var fyrir slíku). Í skrá sem birt var í blaðinu 

Ísafold yfir þá sem hlutu verðlaun á sýningunni 1883 eru nöfn fleiri einstaklinga en prentuð eru í 

sýningarskránni og er það tekið með í reikninginn hér á eftir. Dómnefnd sýningarinnar 1883 

var skipuð fimm af betri borgurum landsins, tveimur konum og fimm körlum.19 Ráða má af 

Ísafold að 31 einstaklingur hafi fengið fyrstu verðlaun ― silfurpening ― þar af voru 17 konur og 

níu þeirra fengu silfur fyrir gripi sem voru til skrauts eða skreyttir á einhvern hátt. Svipað hlutfall 

                                                        
15 Hagskinna. Sögulegar hagtölur um Ísland, ritstj. Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon (Reykjavík 
1997), bls. 541. 
16 Jón J. Aðils, Einokunarverzlun Dana á Íslandi 1602–1787 (Reykjavík 1919), bls. 500–506; Hrefna 
Róbertsdóttir, Wool and Society. Manufacturing Policy, Economic Thought and Local Production in 18th Century 
Iceland. Centrum för Danmarksstudier 21 (Göteborg 2008), bls. 132–133. 
17 Fróði III, 31. júlí 1882, bls. 227. 
18 Um íslenskar útsaumsgerðir, sjá: Elsa E. Guðjónsson, Íslenskur Útsaumur (Reykjavík 1985). 
19 Fróði IV, 12. sept. 1883, bls. 284; Suðri I, 25. ágúst 1883, bls. 64. 
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kemur fram í bronsverðlaunum; af 31 bronsverðlaunahafa voru 17 konur og átta þeirra fengu 

brons fyrir gripi sem voru skreyttir eða til skrauts. Af 57 einstaklingum sem hlutu heiðursskjal 

voru 26 konur en meirihluti þeirra var verðlaunaður fyrir tóvöru. Verðlaun dreifðust á 

þátttakendur víðs vegar af landinu.20  

Sjónarmið dómnefndar virðist hafa verið það að útdeila verðlaunum sem jafnast til 

kvenna og karla. Athyglisvert er að dómnefnd skipaði skreyttu hlutunum sem konur lögðu 

fram til sýningarinnar 1883 í öndvegi en tóvörunni fremur í neðsta verðlaunaþrep. Þetta hafa 

konur eflaust getað túlkað þannig að með ástundun hannyrða og gerð gripa sem settu 

borgaralegan svip á heimilin væri tekið skref á braut framfara.  

Umsagnir blaða um sýninguna 1883 voru blendnar. Þátttaka þótti dræm. Hin virðulega 

dómnefnd þótti hafa verðlaunað óþarflega ríflega og um það var talsvert skrafað í bænum. 

Sýningargripir í heild voru ekki ræddir rækilega í blöðum en fram kom að þeir þóttu misjafnir 

að gæðum.21 Menn voru sem sé ekki sammála um að fullkomlega vel hefði tekist til með 

sýninguna þegar á heildina var litið. Eitt var þó víst og óumdeilt að konur höfðu sett mikinn 

svip á sýninguna og stuðlað að áhuga á henni. Þátttöku þeirra í iðnsýningunni var fagnað í 

blöðum og þótt ekki væri fjallað mikið um gripina sem þær lögðu til var því skrautlega hrósað 

þar sem minnst var á framlag kvenna. Um þjóðlegt yfirbragð gripa eða þjóðernislegt hlutverk 

þeirra var ekki rætt.  

 

Iðnsýningin 1911   

Landssýningunni á iðnaði sem haldin var í Reykjavík árið 1911 var, líkt og sýningunni árið 1883, 

komið upp af Iðnaðarmannafélagi Reykjavíkur. Í blöðum var skorað á iðnaðarmenn í öllum 

iðngreinum til þátttöku og konur síðan ávarpaðar sérstaklega: „Konur! Sendið oss úrval, sem 

sýnir hið bezta, sem íslenzkur heimilisiðnaður og hannyrðir hafa að bjóða.―22 Skýringin á 

þessu ákalli er trúlega sú að án líflegrar þátttöku kvenna mátti búast við að yfirbragð 

sýningarinnar yrði fábreyttara og höfðaði síður til alls almennings.  

Iðnsýningin 1911 var sett upp í Barnaskóla Reykjavíkur við Tjörnina og opnuð 

þann 17. júní af landritara. Sýningin var annar af meginviðburðum hátíðarhalda vegna 

hundrað ára afmælis Jóns Sigurðssonar. Hinn meginatburðurinn fólst í setningu Háskóla 

Íslands en skólinn var settur í fyrsta sinn þann 17. júní 1911. Báðir þessir viðburðir 

                                                        
20 Ísafold [IX], 22. sept. 1883, bls. 95–96. 
21 Fróði IV, 27. ágúst 1883, bls. 267– 268; Suðri I, 13. okt. 1883, bls. 73–74; Fjallkonan I, 31. mars 1884, bls. 
9. Fróði V, 9. júlí 1884, bls. 162–164. 
22 Ísafold XXXVII, 7. maí 1910, bls. 108 [110]; Fjallkonan XXVII, 11. maí 1910, bls. 65.  
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boðuðu, hvor á sinn hátt, tilkomu nútímalegra viðhorfa á Íslandi og voru liðir í 

fjölbreyttum hátíðarhöldum í tilefni dagsins.23  

Sýningargripir á iðnsýningunni 1911 voru vel á annað þúsund, þar á meðal var 

handavinna nemenda í skólum, framlag frá listmálurum, kaupmönnum, iðnaðarmönnum og 

iðnfyrirtækjum. Ef einungis er hugað að einstaklingum sem skráðir eru fyrir gripum má ráða að 

þeir hafi verið tæplega 400 og konur ríflega helmingur þeirra eða um 65%, jafnframt að þær 

hafi lagt til um 54% af um 770 gripum sem einstaklingar eru skráðir fyrir. Sýningin 1911 var 

miklu umfangsmeiri og fjölbreyttari en sýningin 1883. Til einföldunar verður hér hafður 

svipaður háttur á og með sýninguna 1883 og framlagi kvenna á sýningunni 1911 greint í þrjá 

hluta: a) tóvara/prjónles og vefnaður b) hannyrðir og c) handverk af öðrum toga. Af gripum 

sem skráðir eru á konur var um helmingur tóvara en liðlega það sem konur lögðu fram af 

tóvöru á sýningunni 1883. Konur sem lögðu til tóvöru voru flestar skráðar til heimilis í 

dreifbýli. Á hinn bóginn voru flestar kvennanna sem lögðu til hannyrðir og handverk af 

öðrum toga úr þéttbýli. Meiri hluti tóvörunnar sem konur lögðu fram var prjónaður fatnaður 

eða ofið efni ætlað í fatnað. Af sams konar prjónuðum hlutum lögð þær mest til af 

fingravettlingum, þar næst af belgvettlingum, langsjölum, sokkum og vaðmáli. Óljóst er hins 

vegar hvað af þessu var unnið að öllu leyti með hefðbundnum aðferðum. Um það leyti 

voru starfandi tóvélaverkstæði á landinu og tilgangurinn með rekstri þeirra var meðal 

annars að styðja tóskap frá heimilunum.24 Hugsanlegt er því að vélkemd ull hafi verið 

notuð í hluta af sýningargripum. Hvort sem tóvaran var unnin alfarið á hefðbundin hátt 

eða ekki má af verðlagningu draga þá ályktun að ekki var miðað við það að alþýða manna 

myndi almennt kaupa.   

Hannyrðir á sýningunni 1911 voru talsvert fjölbreyttar. Með hliðsjón af því sem segir 

hér að framan um að konur hafi sýnt málverk og skrautgripi á sýningunni 1883 er áhugavert að 

sjá að á sýningunni 1911 eru konur skráðar fyrir mörgum „veggmyndum― og „veggtjöldum―. 

Flest af þessum gripum er sagt vera útsaumað og einungis er í fáum tilvikum greint frá 

sérstöku útsaumsheiti, nefnd er baldýring, blómsaumur (blómstursaumur?), flossaumur, 

glitsaumur, pellsaumur en allt eru þetta útsaumsgerðir sem þekktar voru í gamla íslenska 

sveitasamfélaginu. Nefndur er einnig gamall sporasaumur og krosssaumur en óljóst er 

hvort þau heiti vísi til gamalla íslenskra útsaumsgerða. Jafnframt er getið um franskan 

útsaum. Veggmyndir og tjöld ásamt skreyttum sessum og sessuborðum mynduðu um 13% af 

öllum þeim gripum sem konurnar lögðu fram. Af öðrum hannyrðum og gripum af ýmsum 

                                                        
23 Sjá t.d. Ingólfur IX, 20. júní 1911, bls. 97−98; Ísafold XXXVIII, 21. júní 1911, bls. 157–158.  
24 Magnús Guðmundsson, Ull verður gull, Ullariðnaður Íslendinga á síðari hluta 19. aldar og á 20. öld. Safn til 
Iðnsögu Íslendinga 2 (Reykjavík 1988), bls. 43–46. 
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toga sem konur eru skráðar fyrir má nefna dúka og ábreiður af ólíkum gerðum, útskorna 

hluti, brúður á íslenskum búningum, leikföng og teikningar.  

Verðlaun og viðbrögð blaða 

Svolítið óljóst er hvernig skipan dómnefndar fyrir sýninguna 1911 var háttað en svo 

virðist sem sýningarnefndin hafi leitast við að fá kunnáttufólk í viðkomandi grein til að 

meta gripi.25 Samkvæmt skrá sem birt var í blöðum hlutu 22 einstaklingar fyrstu verðlaun 

og þar af 13 konur. Sjö af þeim fengu fyrstu verðlaun fyrir hannyrðir, fimm fyrir tóvinnu 

og ein fyrir fatasaum. Af 25 einstaklingum sem hlutu önnur verðlaun voru 18 konur og 

15 þeirra hlutu verðlaunin fyrir tóvinnu en þrjár fyrir hannyrðir. Alls 61 einstaklingar 

hlaut þriðju verðlaun, þar af 41 kona og rúmlega helmingur af þeim fékk þriðju verðlaun 

fyrir tóvinnu en hinar fyrir hannyrðir eða handverk af öðrum toga.26 Hlutfallslega var 

svipað magn af tóvöru á sýningunni 1911 og var á sýningunni 1883 en athyglisvert er að 

hlutum sem í skránni yfir verðlaun eru nefndir „tóvara―, án frekari skýringa, var úthlutað 

fleiri verðlaunum í öllum verðlaunaþrepum á sýningunni 1911 en gert var á sýningunni 

1883. Óljóst er í raun hverrar gerðar tóvaran var sem hlaut verðlaun. Sem fyrr segir þarf 

að hafa í huga að vélvæðing í ullariðnaði var hafin og jafnframt að nýjar aðferðir við að 

vinna úr ullargarni voru að ryðja sér til rúms. Sjónarmið dómnefndar virðist að öðru leyti 

einfaldlega hafa verið það að úthluta verðlaunum sem jafnast til kvenna og karla. 

Umsagnir blaða um iðnsýninguna 1911 í heild voru afar jákvæðar. Framlagið frá 

kaupstöðum þótti að vísu yfirgnæfandi en blöð voru sammála um að sýningin sannaði að 

þjóðin væri á framfarabraut. Ítarlegasta umfjöllun blaða fékk það af sýningargripum sem 

var skrautlegt og sérkennilegt á einhvern hátt.27 Í Kvennablaðinu segir að konurnar hafi átt 

aðalþáttinni í sýningunni og ef sá hluti hefði verið dreginn frá hefði ekki þurft að eyða 

mörgum herbergjum undir framlag frá karlmönnum. Ekki var framlag kvennanna rætt 

rækilega en vel látið af því þar sem á það var minnst. Í Kvennablaðinu kemur einnig fram 

að lítið hafi verið af því sem telja mátti „sérkennilega íslenzkt― en ekki var rætt nánar um 

þýðingu þess atriðis í blaðinu. En skilja má að höfundi finnist eftirsjá af heimaunnu 

hlutunum og gegnrýnisvert að öll vinna sé nú „keypt frá útlöndum―28  

 

 

                                                        
25 Ingólfur IX, 1. nóv. 1911, bls. 175–176. 
26 Vísir II, 16. ágúst 1911, bls. 21–22 og 18. ágúst 1911, bls. [26]; Ingólfur IX, 15. ágúst 1911, bls. 130–131.  
27 Ingólfur IX, 11. júlí 1911, bls. 110 og 18. júlí 1911, bls. 113–114; Vísir II, 21. júní 1911, bls. 89–90; Ísafold 
XXXVIII, 24. júní 1911, bls. 162. 
28 Kvennablaðið XVII, 23. sept. 1911, bls. 66.  
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Samantekt 

Íslenskar konur stigu djarflega fram á vettvang iðnsýninganna. Litið var á þátttöku þeirra 

sem sjálfsagða ef ekki nauðsynlega forsendu góðrar aðsóknar. Hefðbundin innivinna 

íslenska sveitasamfélagsins ― ullarvinna — var, sem vænta mátti, hluti af framlagi kvenna 

á sýningunum 1883 og 1911 en venjubundin tóvara/verslunarvara: vaðmál, vettlingar og 

sokkar myndaði á hvorugri sýningunni afgerandi meirihluta þeirra gripa sem konur lögðu 

fram. Konurnar lögðu ekki áherslu á fyrirmyndir að umbótum á hefðbundinni 

verslunarvöru íslenska sveitasamfélagsins en þær sýndu á hinn bóginn vandaða prjónaða 

gripi og ofna dúka sem ætlað var til sparifata. Jafnframt lögðu þær fram talsvert af 

skreyttum gripum. Framlagi kvennanna var öðru fremur ætlað vísa veginn til umbóta á 

fatnaði og heimilum og ekki síst stuðla að því að prýða og punta heimilin — vísa veginn 

til borgaralegra lifnaðarhátta. Línur í þessari stefnu voru skýrari í iðnsýningunni 1911 en 

sýningunni árið 1883. Viðbrögð dómnefnda og blaða við gripunum sem konurnar lögðu 

fram á sýningunum 1883 og 1911 gefa ekki tilefni til að álykta að framlag þeirra hafi 

kveikt umræðu um táknrænt hlutverk handverks íslenska sveitasamfélagsins. 

Þjóðernislega táknrænt hlutverk þess var ekki til umræðu. Framlagi kvenna á sýningunum 

1883 og 1911 var ekki ætlað að vekja slíka umræðu. Því var fyrst og fremst ætlað að 

stuðla að nútímalegri heimilisháttum en tíðkast höfðu til þess tíma í íslenska 

sveitasamfélaginu. Framlag þeirra endurspeglaði á sinn hátt íslenskt samfélag eins og það 

var um það leyti sem sýningunum var komið upp. Árið 1883 birti það mynd af 

sveitasamfélagi sem var að víkja. Árið 1911 varpaði framlag kvennanna upp mynd af 

borgarsamfélagi í mótun.  

 

 


