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Útdráttur 

 

Í þessari rannsókn er því lýst hvernig bankahrunið á Íslandi í október 2008 olli tímabundinni 

viðhorfsbreytingu til handverks. Mikil umfjöllun um fyrirbærið varð áberandi og hluti 

þjóðarinnar stundaði það af miklum móð. Hér er leitað svara við því hvað þessi sveifla 

táknaði í hugum fólks en handverkið virtist gegna bæði hagnýtu hlutverki og táknrænu. Eru 

þeir þættir skoðaðir út frá kenningum um sviðsetningu, menningararf, goðsögur og auðmagn. 

Hagnýti þátturinn birtist í að nota handverkið til að afla tekna og skapa sér atvinnu, til að róa 

hugann á óróleikatímum og nýta tímann sem skapaðist þegar fólk varð atvinnulaust eða 

neyddist til að minnka við sig vinnu.  

Handverkið gegndi líka táknrænu hluverki. Það var til marks um og sýndi vel hina 

gagngeru umbreytingu sem fólk trúði að hér hefði orðið við hrunið. Með handverkinu sýndi 

þjóðin að neyslan, sem einkenndi góðærið, tíðkaðist ekki lengur. Nú var lögð áhersla á nýtni 

og endurnýtingu. Nokkuð bar á umræðu um hlutverk handverks sem menningararfs og 

verndun hans og birtist það ekki hvað síst í þeim þunga sem lagður var á að velja íslenska 

vöru til að skapa atvinnu og tekjur. Var í því samhengi dregin upp mynd af fjöldaframleiddum 

munum frá Asíu sem andstæðu þeirrar gæðavöru sem búin væri til á Íslandi.  

Handverkið og þau gildi sem það stóð fyrir voru einnig sögð vera til marks um hvernig 

konur þyrftu að hreinsa upp óreiðu karlmanna en ekki síður hvernig gömul gildi voru hafin til 

vegs og virðingar á ný eftir áralanga gleymsku. Umræða um gömlu gildin sýndi að þau höfðu 

margs konar merkingu en á meðal þeirra voru heiðarleiki, nægjusemi, æra og iðjusemi. Í 

rannsókninni er þeirri spurningu velt upp hvort handverkið hafi haft hlutverki að gegna við 

mótun nýrrar sjálfsmyndar þjóðarinnar eftir það áfall sem hrunið var og hvort sjálfsmyndin 

hafi tekið varanlegum breytingum.  
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Formáli 

 

Þessi ritgerð er afurð rannsóknar sem unnin var sem lokaverkefni í meistaranámi í þjóðfræði 

við Félags-og mannvísindadeild Háskóla Íslands og er 60 einingar. Eins og gefur að skilja er 

svona verk ekki unnið án hjálpar frá ótal mörgum. Fyrst og fremst langar mig að þakka 

viðmælendum mínum kærlega fyrir þátttökuna, gott viðmót og alúðlegar móttökur. Án þeirra 

hefði þetta verk ekki orðið til. Leiðbeinendur mínir, Valdimar Tr. Hafstein og Ólafur Rastrick, 

fá þakkir fyrir að hafa haldið mér við jörðina og að verki þann tíma sem ritun þess tók. Ágúst 

Ólafur Georgsson fagstjóri þjóðhátta hjá Þjóðminjasafni Íslands verðskuldar þakklæti fyrir 

veitta aðstoð og liðlegheit sem og Urður Snædal og Þórarinn Torfason fyrir yfirlestur. Vinnu- 

og skólafélagar, vinir og fjölskylda sömuleiðis fyrir frjóar samræður, hugmyndir, endalausa 

þolinmæði, stuðning og hvatningu, og ekki síst eiginmaður minn Valdemar Örn Valsson og 

börn okkar, Sara Gná og Ágúst Gígjar, sem hafa sýnt aðdáunarverða stillingu og skilning 

þegar ég hef verið fjarræn, snakill, annars hugar og upptekin undanfarna mánuði og ár.  
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Inngangur 
 

Eins og hjá velflestum eru brot og glefsur frá grunnskólagöngunni fyrirferðamikill hluti af 

æskuminningum mínum. Ég var það heppin að líða almennt vel í skóla og vera oftast ánægð 

þar. Þó var undantekning þar á, mér líkaði alls ekki við handavinnu. Eins langt aftur og ég 

man þá vafðist handmennt fyrir mér sem olli því að í hverri viku kveið ég óendanlega fyrir að 

mæta í handavinnutíma. Eins og títt er um börn reyndi ég jafnvel að hliðra mér hjá því að 

mæta. Ef það tókst ekki var þungu fargi af mér létt þegar handavinnutímanum lauk og 

baráttunni var lokið í bili og sú tilfinning ríkti þar til spenna fór að byggjast upp fyrir næsta 

tíma. Breytti þá engu hvaða prýðisfólk var svo óheppið að kenna mér, það var leiknin og 

tæknin sem fagið krafðist sem vafðist svona fyrir mér. Gilti einu hvort kennarar, vinkonur, 

foreldrar, eða önnur skyldmenni reyndu að segja mér til og aðstoða mig við handavinnuna. 

Í huganum á ég fjölda minninga um puntuhandklæði sem aldrei ætluðu að klárast, 

prjónastykki sem voru svo fastprjónuð að það marraði í prjónunum við að reyna að prjóna 

næstu lykkju og klukkustrengi sem voru svo lengi í vinnslu að strengurinn sjálfur raknaði upp 

eftir að hafa svo oft og lengi verið kuðlað saman af sveittum barnshöndum. Í smíðatímum 

kláruðu bekkjarsystkini mín hvert stykkið á fætur öðru á meðan ég var alsæl ef kennarinn 

hjálpaði mér að ljúka einu (í raun lauk kennarinn því fyrir mig). Auðvitað fór ekki hjá því að 

ég velti fyrir mér af hverju ég þyrfti að læra þetta og fékk iðulega þau svör að þetta væri 

nauðsynlegt að kunna, þetta væri hagnýtt nám, ekki síst fyrir mig stúlkubarnið, það væri alveg 

ljóst að ég þyrfti á þessari kunnáttu að halda síðar í lífinu. Þrátt fyrir hrakspárnar kom þetta 

getuleysi þó aldrei að sök. Ég hef sárasjaldan saknað þess að hafa þessa kunnáttu á valdi mínu 

og þá sjaldan að þannig hefur staðið á hef ég átt góða að sem ég hef leitað til. Eftir að ég 

fullorðnaðist mátaði ég mig við ýmis konar handverk og handavinnu en þó það gengi betur en 

í barnæsku þá virtist þetta áhugamál ekki við mitt hæfi. Þótti mér það miður þar sem ég hef 

alltaf dáðst að fallegum, handgerðum hlutum og ber virðingu fyrir þeirri leikni, sköpunargáfu 

og þjálfun sem býr að baki því að búa til þannig hluti. Stór hluti af vinahópi mínum er 

hæfileikaríkt handverksfólk en meðal þeirra er algjört hæfileika- og kunnáttuleysi mitt vel 

þekkt staðreynd sem oft er hent gaman að. En þessi handavinnusaga mín olli því að jafnvel ég 
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sjálf varð hálfundrandi á vali mínu á rannsóknarefni, að mér skyldi detta í hug að rannsaka 

handverk af öllu því sem ég gat valið úr. Eftir nokkra íhugun og eftir að hafa útskýrt og 

réttlætt þetta val nokkrum sinnum, komst ég að þeirri niðurstöðu að hugsanlega væri það 

einmitt þessi bakgrunnur sem réði því að ég tók svona vel eftir og upplifði svo sterkt það sem 

mér fannst vera aukinn áhugi og iðkun á handverki eftir bankahrunið í október 2008. Allt í 

einu virtist sem hinn kunnuglegi rökstuðningur úr æsku minni gengi í endurnýjun lífdaga, og 

sama samfélagslega krafan var aftur komin upp, aftur virtist orðið nauðsynlegt að kunna 

handverk til að geta bjargað sér. Að nýju var upphafin kunnátta, leikni og geta sem ég á sínum 

tíma náði ekki tökum á. Í dágóðan tíma hafði það ekki komið að sök en þarna fór þetta 

getuleysi allt í einu að há mér á ný. Þó ég stæði áhugasveifluna af mér þá þótti mér mjög 

merkilegt að sjá þessa þróun. Hún vakti undrun mína og ég spurði sjálfa mig oft hverju þetta 

sætti eiginlega, hvað væri í gangi og hvað Íslendingar væru að meina með þessum skyndilega 

handavinnuáhuga.  

Eins og flestir Íslendingar muna flutti Geir H. Haarde þáverandi forsætisráðherra 

sjónvarpsávarp þann 6. október 2008 þar sem hann rakti þá stöðu sem upp var komin í 

efnahagslífi þjóðarinnar. Ávarpi hans lauk á orðunum „Guð blessi Ísland“ sem virtust 

undirstrika hve grafalvarlegt og jafnvel óviðráðanlegt ástandið var. Sat ég, eins og fleiri 

landsmenn, undir þessu ávarpi fullkomlega steini lostin. Að því loknu fylltist ég óvissu- og 

ónotakennd því allsendis óvíst virtist hvað framtíðin á Íslandi bæri í skauti sér eða hvort hér 

væri yfirhöfuð einhver framtíð. En það sem þá tók við í þjóðfélaginu var þó virkilega 

áhugavert. Mjög fljótlega í kjölfar ávarpsins fór að bera mikið á handverki. Margir stunduðu 

það, mikil umfjöllun var um fyrirbærið í fjölmiðlum og dæmi sáust um að handverk væri 

notað á táknrænan hátt í mótmælum. Af því mátti merkja að eitthvað meira bjó að baki því að 

taka til við þessa iðju en eingöngu að stytta sér stundir. Þegar frá leið og áhuginn og 

ástundunin virtust aðeins fara vaxandi ákvað ég að áhugavert væri að skoða fyrirbærið, ekki 

síst vegna þess að ég heyrði oft þá fullyrðingu að handverkið væri tákn um breytta tíma, að nú 

væri Ísland gerbreytt, sem mér þótti forvitnileg en um leið ósennileg kenning. Í þessari 

rannsókn er því tekist á við spurninguna af hverju handverk varð áberandi eftir bankahrun og 

hvaða merkingu aukin handverksástundun og viðskipti með afurðirnar höfðu í hugum fólks. 

Ekki síst velti ég fyrir mér táknrænu gildi handverksins.    

Í fyrsta hluta er rannsóknin kynnt. Tildrög hennar eru rakin og útskýrt af hverju þetta 

efni var valið. Þá geri ég grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar og þeim mismunandi 

aðferðum sem notaðar voru við heimildaöflun, þ.e. viðtöl, spurningaskrár og þátttökuathugun. 
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Eftir það eru viðmælendur mínir kynntir og því lýst hvaða hlutverki handverk gegnir í lífi 

þeirra og starfi. Fyrsta kafla lýkur svo með því að tímabilið sem rannsóknin nær yfir er 

skilgreint og afmarkað. 

Annar kafli hefst með því að ég rökstyð með dæmum úr ýmsum áttum að aukins 

handverksáhuga hafi gætt hér á landi á áðurnefndum tíma. Fundust víða heimildir fyrir því 

bæði í viðtölum og spurningaskrám eins og vænta mátti en einnig mátti glögglega sjá þetta í 

fjölmiðlum. Því næst rek ég þær ástæður sem heimildamenn gáfu fyrir meiri ástundun og 

áhuga á handverki, þar sem skýringar á borð við tekjuöflun og verndun menningararfs voru 

nefndar til sögunnar.   

Í þriðja kafla er kafað dýpra í þær ástæður sem taldar voru upp í öðrum kafla og 

skoðað hvert notagildi handverks var í huga þátttakenda í rannsókninni. Heimildamenn settu 

handverkið í mismunandi samhengi og gáfu upp ýmsar ástæður fyrir notkun og hlutverki þess. 

Ég byrja á að taka fyrir þær sem yfirleitt voru nefndar fyrst; að fólk hefði með handverki verið 

að skapa sér atvinnu, afla sér tekna og almennt að reyna að bjarga sér með því að framleiða, 

selja, gefa eða einfaldlega bara að búa til handverk. Í því samhengi er skoðað af hverju lopi og 

ull urðu ákaflega vinsæl. Því næst fer ég yfir hvernig handverkið virtist öðlast táknrænt gildi í 

hugum Íslendinga á þessum tíma, og þá ekki síst til að draga fram andstæðu við 

góðæristímann fyrir hrun. Er það rakið í seinni hluta kaflans og dregnar fram þær andstæður 

sem fólk sá á milli þessara tveggja tímabila og hvernig handverkið varð táknrænt fyrir 

breytingar.   

Í fjórða kafla eru táknrænu gildin rannsökuð betur. Í þeirri umræðu bar á að 

handverkið þætti vera tákn fyrir gömul gildi. Rakið er hvaða gildi það eru og hvað handverk 

táknar í þessu samhengi. Gömul gildi virtust meðal annars vera táknræn fyrir hvernig 

venjulegt fólk lifði af á Íslandi og þannig tengdist handverkið alþýðumenningu og 

menningararfi. Í framhaldi af því er farið yfir hvernig hönnunarhugtakið var endurmetið með 

tengingu við þá alþýðumenningu sem handverkið var táknrænt fyrir. Að lokum er gerð grein 

fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar.  

Rétt er að taka fram að þrátt fyrir að ritgerðin hefjist með frásögn af vankunnáttu 

minni í hefðbundinni handavinnu þá er í þessari rannsókn notuð mun víðari skilgreining á 

hugtakinu handverk. Ég varð þess vör við rannsóknina að þegar ég nefndi orðið handverk þá 

álitu margir að um saum, prjón og hekl væri að ræða. Prjón var fyrst eftir hrunið mest 

áberandi birtingarmynd þessa áhuga og því er þessi túlkun á orðinu skiljanleg. Orðið sjálft 
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felur í sér eitthvað sem búið er til í höndunum og er sú merking notuð hér. Í 

rannsóknargögnunum er hins vegar greinilegt að þegar talið barst að handverki var einnig 

vísað í íslenska hönnunarvöru og jafnvel til þess sem gæti kallast heimilisiðnaður eða 

smáiðnaður. Virtist þetta stundum lagt að jöfnu eða leiða hvert af öðru við ákveðnar aðstæður. 

Má hugsanlega rekja slík viðhorf til þess tíma þegar breytingar urðu á ullarvinnslu og 

heimaframleiðslu á Íslandi á 19. og 20. öld, þegar aukinn iðnaður tók smátt og smátt yfir 

framleiðslu heimilanna.
1
 Í þessari rannsókn eru slík dæmi einnig tekin með enda 

heimilisiðnaður stundaður af nokkrum heimildamönnum mínum. En áður en kemur að lýsingu 

á mismunandi handverki og hlutverki þess er komið að kynningu á rannsókninni sjálfri.  

 

 

 

  

                                                 
1
 Áslaug Sverrisdóttir, 2011. 



11 

 

 

 

1. Rannsóknin  

 

Í þessum fyrsta hluta verða rakin tildrög rannsóknarinnar, farið yfir helstu kenningar og 

hugtök sem stuðst er við, aðferðafræði við rannsóknina sjálfa, val á viðmælendum og 

vandamál sem upp komu. Einnig eru þeir viðmælendur sem tóku þátt í rannsókninni kynntir 

til sögunnar og rannsóknartími afmarkaður.  

 

1.1. Tildrög 

 

Rannsókn þessi hófst á haustdögum 2010 sem lokaverkefni í meistaranámi í þjóðfræði við 

Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Á þeim tíma var banka- og efnahagshrun 

þjóðarinnar árið 2008 enn ofarlega í hugum manna og töluvert í umræðunni. Fylgdist ég að 

sjálfsögðu með, tók þátt í þeirri umræðu og skrifaði margar minni námsritgerðir um efnið. 

Eins og gengur vöknuðu hjá mér margar spurningar í því ferli. Ein þeirra snerist um það sem 

mér fannst birtast sem almenn vissa bæði í tali fólks og einnig í fjölmiðlum um að hér hefði 

orðið gagnger breyting á hugarfari fólks eftir hrun. Annað sem vakti athygli mína var mikil 

áhersla á gerð og notkun handverks eftir hrun. Vissulega hafði orðið vart aukins áhuga í þá átt 

fyrir bankahrun, eins og glögglega má sjá í BA ritgerð Soffíu Valdimarsdóttur Ull er gull frá 

2010, en eftir atburðina í október 2008 virtist umræðan, til dæmis í fjölmiðlum, aukast til 

muna. Mikil áhersla var lögð á heimagerða og handunna hluti, ekki síst til gjafa. Við þá 

framleiðslu átti helst að nýta íslenskt efni eða skírskota með einhverjum hætti í íslenskan arf 

við sköpunina. Mátti til dæmis sjá þess merki strax á fyrstu dögum eftir hrun þegar 

Fréttablaðið gaf út fylgiblaðið Veljum íslenskt sem kom út vikulega í þó nokkurn tíma. Það 

blað var uppfullt af fréttum og frásögnum af alls konar íslenskri framleiðslu, handverki, 

hönnun og hugviti, í bland við þjóðlegan fróðleik. Í kjölfar þessarar upplifunar minnar ákvað 

ég að skoða þetta efni nánar, þ.e. rannsaka hverju þessi áhugi á handverki sætti.  
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Í fyrstu var ég nokkuð óviss hvaða leið væri best að fara til að rannsaka þetta efni og 

þvældist lengi fyrir mér hvernig best væri að nálgast það. Á endanum ákvað ég að skoða 

handverksáhugann frá ýmsum hliðum og reyna að lesa úr honum þá merkingu sem fólk lagði í 

handverkið, hegðunina og orðræðuna sem fylgdi eftir hrunið. Í upphafi var ég mjög upptekin 

af því að skoða hvort, hvernig og hvað handverkið segði um sjálfsmynd þjóðarinnar og lagði 

því af stað í að taka viðtöl með spurninguna Hefur sjálfsmynd Íslendinga breyst í kjölfar 

efnahagshrunsins 2008? Þessi spurning varð svo nokkurs konar undirtitill en aðaláherslan var 

á að fá fram sem fjölbreyttasta mynd af upplifun viðmælenda minna af handverksáhuganum 

og um leið að grafast fyrir um hvaða táknmyndir birtust í handverkinu, annars vegar hlutunum 

og hins vegar hugmyndunum um handverk og síðar jafnvel hönnun. Meðfram þessu lúrði svo 

alltaf spurningin um hvað þetta segði um okkur Íslendinga sem þjóð. Eins og rakið er síðar í 

þessum kafla voru notuð opin og hálfstöðluð viðtöl, þannig að upplifanir, skilningur og 

skynjun hvers og eins á tímabilinu og handverksáhuganum komu fram. Þar kennir ýmissa 

grasa og eðlilega komu fram margs konar skoðanir, reynsla og upplýsingar eins og algengt er 

með þessari viðtalsaðferð sem verður skoðuð nánar eftir stutta kynningu á helstu hugtökum og 

kenningum sem stuðst er við í ritgerðinni.  

 

1.2. Kenningar og hugtök 

 

Þegar ég hófst handa við að rannsaka handverkið eftir hrun var eitt af því sem vakti athygli 

mína hve margþættu hlutverki það virtist gegna í lífi og ekki síður hugmyndum fólks. Virtist 

handverkið hlaðið táknum og merkingu sem vísuðu ýmist hvert í sína áttina eða öll í þá sömu. 

Kom þetta margoft fram í þeim gögnum sem ég vann með en einnig mátti greina það í tali 

fólks og alls kyns ólíkum heimildum og umfjöllunum um handverk almennt. Átti þetta við um 

þætti eins og hvernig greinileg skil voru gerð í tíma um ástand og hugarfar sem ríkti fyrir og 

eftir hrun, hvernig handverkið var notað til að skilgreina hópa og um leið að einhverju leyti 

hvað teldist viðurkennt og æskilegt, og hvernig það varð táknrænt fyrir hugmyndir um 

menningararf og gömul gildi sem menn vildu iðka, sýna og sviðsetja. 

Eitt af því sem varð áberandi eftir hrunið var hve upphafið handverkið virtist oft í 

umræðunni. Þess vegna eru vert að skoða hugtökin (helgi)siði eða venjur en það er meðal 

annars það ferli sem fór í gang í kringum handverkið. Þetta telst vera endurtekin hegðun, 

sviðsetning, sem hefur það hlutverk að útbúa einhvers konar ramma eða byggingu utan um 
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líkama okkar, líf og hegðun, ásamt því að skapa tilfinningu fyrir samfellu. Með því að hafa 

slík mót í lífi okkar tekst okkur að afmarka tíma og tímabil og upplifa einhvers konar stjórn á 

annars óvissri tilveru. Helgi hegðunarinnar eða venjanna er meiri vegna þess að í huga okkar 

hafa þessir siðir afleiðingar eða útkomu sem fólk upplifir oft sem stærri og áhrifameiri en bara 

fyrir einstaklinginn, mikilvægi sem þjónar samfélaginu, hefðinni sjálfri eða ríkinu svo dæmi 

séu nefnd.
2
 Mátti glöggt greina þetta á viðbrögðum fólks þegar talið barst til dæmis að því að 

útlend vara væri tekin fram yfir íslenska eftir hrunið þá var helgi þess að velja hið íslenska 

áberandi. Að sama skapi má staðsetja hrunið sem tímamót sem afmarkar upphaf þessa eða 

aukinn þunga. Í áframhaldinu verður til rammi utan um hegðun okkar á ákveðnum tíma fyrir 

það og síðan aftur eftir það. Í samhengi við þetta verða skoðaðar nánar kenningar um 

sviðsetningu en ljóst er að hluti af því ferli sem hér fór í gang í kringum hrunið getur fallið 

undir þær. Svona siðir og venjur geta og fara yfirleitt í gang við ákveðin skil eða mót í tilveru 

eða umhverfi og óhætt er að fullyrða að hrunið markaði mjög ákveðin skil í íslensku þjóðlífi. 

Þannig skilum fylgir millibilsástand og umrót. Um slík millibilstímabil skrifaði 

þjóðfræðingurinn Arnold van Gennep. Rannsakaði van Gennep helgisiði og venjur sem 

tengdust slíkum millibils- eða jaðartímabilum í ólíkum samfélögum. Slíkir siðir fylgja og fara 

af stað þegar breyting verður til dæmis á aldri, félagslegri stöðu, flutningi eða ástandi
3
 hvort 

sem skilin markast af ákveðnu æviskeiði eða tímabili tengdu náttúru og umhverfi. Hann 

komst að því að svipað mynstur virtist alls staðar eiga við og fullyrti að það að fara af einu 

tímabili eða stigi yfir á annað, fylgdi ákveðnu ferli sem hann skrifaði um í bók sinni Les Rites 

de Passage sem kom út árið 1908.
4
 Þetta ferli byggist á aðskilnaði frá fyrra lífi þar sem skilið 

er við fyrri siði og venjur. Því næst tekur við umbreytingarstigið þar sem fyrri reglur falla úr 

gildi en nýjar hafa ekki enn tekið við. Myndast þá umrót þar til umbreytingartíminn er að baki 

og ný samfélagssátt verður til um hvernig samfélagið og/eða næsta tímabil verði og hvaða 

reglur gildi en það gerist á síðasta stiginu sem er stig aðlögunar.
5
 Þar sem það er aðallega 

umrótstímabilið sem þessi rannsókn nær yfir er í framhaldi af þessu nauðsynlegt að skoða 

kenningar skoska mannfræðingsins Victor Turner. Hann útfærði meðal annars nánar þær 

kenningar sem lutu að ferlinu sem fer í gang á umbreytingartímabilinu sem van Gennep 

fjallaði um. Turner taldi að í því umróti sem gæti fylgt því tímabili yrði einhvers konar rof á 

félagslegum tengslum þannig að það ógnaði stöðugleika hinnar félagslegu einingar sem um 

                                                 
2
 Bial, 2008.  

3
 Turner, 2008. 

4
 Van Gennep, 1960. 

5
 Van Gennep, 1960. 
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ræðir, hvort heldur sem það væri fjölskyldan, fyrirtæki eða þjóð sem ætti í hlut og í kjölfarið 

myndaðist nokkurs konar kreppa.
6
 Fall bankanna árið 2008 myndaði vissulega slíkt rof í 

íslensku samfélagi. Turner hélt því einnig fram að félagslegt líf væri nokkurs konar samræða, 

hvort heldur sem væri á milli einstaklinga eða hópa, sem skipaði þeim svo í ákveðna stöðu
7
 og 

þessi samræða færi fram í þeim athöfnum sem hver og einn framkvæmdi og viðbrögðum við 

þeim. Má þannig segja að upptaka og iðkun handverks væri hegðun sem talaði meðal annars 

inn í umhverfið og skipaði þeim sem það stunduðu í ákveðna stöðu eins og Turner sagði að 

gerðist. Með rofinu gæti ýmislegt sem áður var bannhelgt orðið leyfilegt. Þegar það leyfilega 

væri komið á flot og orðið óljóst, kallaði það á viðbrögð þar sem reynt væri að bregðast við og 

berja í brestina. Lokastig þessa ferlis fæli svo í sér endurinnlimun umrótshópsins inn í 

samfélagið eða samfélagslegt sætti og samþykki fyrir rofinu.
8
 Fyrst þá er hugsanlegt að greina 

hvort handverksáhuginn og aðrar breytingar urðu varanlegar og skiptu máli til frambúðar. 

Þegar talað var um aukna iðkun handverks eftir hrun mátti greinilega skilja á 

heimildamönnum að margir litu þannig á að aðeins væri um tímabundið ástand eða tímabil að 

ræða. Var í því sambandi oft bent á að ástandið væri óvenjulegt en ekki síður að mikill hraði 

hefði einkennt tímann fyrir hrun og síðan aftur óróleiki og óöryggi eftir hrun sem hefði áhrif á 

viðbrögðin. Þetta millibilsástand þegar allt er á reiki, óljóst hvaða reglur gilda og óvissa með 

útkomuna má því vissulega heimfæra upp á ástandið á Íslandi frá haustinu 2008.  

Í allri þeirri óvissu og óróleika sem ríkti eftir hrun var greinilegt hvernig fólk reyndi að 

finna sér stað og staðfesta sjálfsmynd sína og þjóðarinnar, meðal annars með hegðun. Til að 

kanna það hlutverk sem handverk fékk í íslensku samfélagi á árunum eftir hrun er gagnlegt að 

skoða kenningar sviðslistafræðinnar. Þær rannsóknir snúast ekki hvað síst um að skoða 

hegðun fólks. Vissulega snertir sviðslistafræðin einnig listviðburði en sviðsetning eða 

„performans“ getur allt eins átt sér stað víða í hinu daglega lífi til dæmis við framkvæmd 

helgisiða og á íþróttaleikjum, svo ekki sé minnst á hvernig við sviðsetjum kyngervi og 

félagslega stöðu. Samkvæmt Richard Schechner, prófessor í sviðslistafræðum, felst 

sviðsetning í hinu daglega lífi í að að sýna sig, ganga út í öfgar eða að undirstrika ákveðna 

hegðun fyrir þá sem eru að fylgjast með.
9
 Með því að skoða hegðunina eftir hrun út frá 

þessum kenningum verður ferlið kringum handverkið skiljanlegra þar sem það snerist um að 

móta bæði eigin hugmyndir og annarra þar sem hér varð ekki bara efnahagslegt hrun heldur 

                                                 
6
 Turner, 1974. Sjá einnig Schechner, 1990. 

7
 Turner, 2007.  

8
 Turner, 1974. Sjá einnig Schechner, 1990.  

9
 Schechner, 2006. 
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hrundu einnig að einhverju leyti þær myndir og hugmyndir sem Íslendingar höfðu um sjálfa 

sig. Kanadíski félagsfræðingurinn Erving Goffman rannsakaði ítarlega sviðsetningu og siði 

hversdagslífsins og hvernig óskráðar reglur stýra samskiptum, gerðum og hegðun. Um þetta 

efni gaf hann út fjölda bóka, þar á meðal The Presentation of Self in Everyday Life, sem kom 

fyrst út árið 1959. Í henni skilgreinir hann meðal annars sviðsetningu þannig að hún geti verið 

öll hegðun ákveðinna þátttakenda við tilteknar aðstæður sem hafi það að markmiði að 

sannfæra aðra þátttakendur eða áhorfendur um eitthvað ákveðið.
10

 Hegðun verður þannig 

verkfæri til að koma á framfæri og staðfesta ákveðnar skoðanir, tiltrú og hugmyndir þar á 

meðal hjá viðkomandi sjálfum.
11

 Með því að skoða handverkið og iðkun þess með þessum 

gleraugum má sjá skemmtilega mynd af því hvað það merkti og hvaða hlutverki það gegndi í 

hugum Íslendinga. Það er þó rétt að árétta hér merkingu hugtaksins sviðsetning. 

Þegar fjallað er um sviðsetningu er nauðsynlegt að skoða orðin sem notuð eru og þá 

margföldu merkingu sem getur falist í þeim. Óhætt er að fullyrða að orðið „sviðsetning“ 

tengist líklega hjá flestum einhvers konar leikhúsi og þar með myndast hugsanlega tengsl á 

milli notkunar orðsins og þess að í þessum umræðum sé verið að tala um þykjustu eða 

tvöfeldni af einhverju tagi. Mikilvægt er að átta sig á að ekki er um slíkt að ræða heldur er 

gengið út frá því að öll hegðun snúist um að „setja á svið“, hvort heldur er fyrir okkur sjálf 

eða þá sem við umgöngumst eða jafnvel þá sem við umgöngumst ekki en vita af okkur. Allt 

fas og hegðun felur í sér einhvers konar tákn sem móta og endurmóta sjálfsmynd, og ekki 

síður líkama okkar
12

 og allt felur þetta í sér ákveðna sögu sem við segjum með fasi okkar, 

hegðun og klæðnaði. Í þeim tilfellum sem hér voru til rannsóknar gat til dæmis það að vera í 

lopapeysu falið í sér heilmikla sögu sem hafði bæði áhrif á þann sem klæddist henni og þá 

sem umgengust viðkomandi. Þetta er í sviðslistafræðunum kallað „endurtekin hegðun“
13

 sem 

þýðir að einstaklingur endurtekur „hlutverk“ sitt fyrir framan ólíka áhorfendur, við ólíkar 

aðstæður og þannig hefur orðið til ákveðið félagslegt samband.
14

 Endurtekin hegðun getur til 

dæmis líka átt við hegðun sem okkur er kennd og styrkt í gegnum uppeldi og við iðkum svo 

áfram fram á fullorðinsár. Félagslega sambandið getur verið á milli ólíkra einstaklinga og 

hópa og mótað allt hversdagslíf okkar þar sem öll hegðun byggir á þessari æfðu hegðun. Í 

þessari sviðsetningu felst ákveðin gerð af samskiptum og sambandi til dæmis þjóða eða hópa 

                                                 
10

 Goffman, 1990. 
11

 Goffman, 2008. 
12

 Schechner, 2006.  
13

 „Restored behaviour“. 
14

 Goffman, 1990. 



16 

 

eins og áhangenda íþróttaliða.
15

 Þannig getur sviðsetning bæði farið fram hjá einstaklingum 

og stærri hópum. Hún hjálpar til við að skilgreina, móta og staðsetja hópa, en hópamyndun og 

skilgreiningar tengdar henni voru áberandi í þessari rannsókn. Í þessari rannsókn kom fram 

mjög greinileg hópamyndun, einn hópurinn var til dæmis Íslendingar og annar dreifbýlisfólk 

svo einhverjir séu nefndir. Það að tilheyra einhverjum hópi þýðir að meðlimir hópsins tengjast 

og eiga í samskiptum við aðra eftir forskriftum hópsins sem svo aftur mótar sjálfsmynd þeirra 

sem honum tilheyra.  

Eitt af markmiðum ritgerðarinnar er að kanna hvernig aukinn handverksáhugi eftir 

hrun tengdist breyttri sjálfsmynd. Því er rétt að kynna kenningar Alan Dundes bandarísks 

þjóðfræðings sem lengst af starfaði við Berkeley háskóla í Kaliforníu, um áhrif hópa á 

sjálfsmynd. Dundes rannsakaði og skrifaði um margskonar ólík viðfangsefni er snertu 

þjóðfræðina og var meðal þeirra sem sýndu fram á að þjóðfræðin væri ekki eingöngu bundin 

við gamla bændasamfélagið og að hópamyndun og menning hópa væri sífelld og síbreytileg 

og gæti átt sér ýmis konar birtingarmyndir.
16

 Í greininni „Defining Identity through Folklore“ 

sem birtist í Folklore Matters árið 1989 bendir Dundes á hvernig samskipti hópa við þá sem 

eru utan þeirra birtist í ævintýrum og þar megi glöggt sjá hvernig samþykki annarra, „hinna“, 

skiptir máli við viðurkenningu á þeirri sjálfsmynd sem við drögum upp. Við höfum ákveðnar 

hugmyndir um okkur sjálf og sjálfsmynd, en búum einnig yfir staðalmyndum sem umhverfið 

og samfélagið mótar og samþykkir. Sjálfsmyndir okkar sem einstaklinga og sem hluta af 

tilteknum hópi eru síðan samspyrtar á sama hátt og sjálfsmynd og staðalmyndir. Þess sjást 

greinileg merki að ákveðinn samruni verður á eigin sjálfsmynd og sjálfsmynd þjóðar og sá 

samruni hlýtur svo oft samþykki annarra, bæði einstaklinga og þjóða.
17

 Reyndist þetta ferli 

Íslendingum mikilvægt þegar þeir reyndu að ná áttum aftur eftir hrun, fóta sig og vita hvernig 

þeir ættu að kynna sig í samfélagi þjóða.  

Þegar sú mynd sem þjóðin hafði af sjálfri sér var allt í einu hrunin var nauðsynlegt að 

skapa og byggja upp nýja(r) myndir og sást það ferli greinilega í rannsókninni, meðal annars í 

ofangreindri hópamyndun. Við mótun og skilgreiningar slíkra hópa eru notuð ýmis verkfæri, 

t.d. hlutir og klæðnaður. Í því samhengi er vert að leita í smiðju Barbara Kirshenblatt-

Gimblett sem er prófessor í sviðslistafræðum (performance studies) við Tisch School of the 

Arts við New York University. Hún er meðal annars þekkt fyrir rannsóknir sínar á sviði 

                                                 
15

 Schechner, 1990.  
16

 Inmemoriam/alandundes, sjá slóð í heimildaskrá.  
17

 Dundes, 1989.  
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þjóðfræða, ekki síst efnismenningar. Á meðal þess sem hún hefur skrifað um er hvernig 

efnislegir hlutir eru notaðir til að móta og skapa þá mynd sem fólk vill hafa og gefa af sjálfu 

sér. Það er til dæmis gert í gegnum sköpun hluta, uppstillingu, lagfæringar eða endurgerðir 

svo eitthvað sé nefnt. Samkvæmt kenningu hennar gegna ólíkir hlutir mismunandi hlutverki í 

lífi okkar og hafa ólíkt eða misjafnt gildi í endurvarpi hlutanna út í umhverfið.
18

 Má tengja 

þetta mjög ákveðið við íslenska handverkið eftir hrun þar sem gerð þess og notkun höfðu 

mjög ákveðna merkingu í hugum fólks. Sást það á þeirri merkingu sem lögð var í 

lopapeysuna, hvernig íslenskur lopi varð eftirsóttur til að útbúa tískuvöru og hvernig fólk dró 

á þessum tíma aftur fram gamlar handgerðar gjafir og stillti upp eða notaði.
19

 Auk þess var í 

umræðunni um handverk þung áhersla á að undirstrika þátt menningararfs. Mikið var lagt upp 

úr að hann væri sýnilegur í handverkinu sjálfu, í ýmis konar mynstri sem og handbragðinu og 

efnisnotkuninni. Nokkuð bar á ótta við að margt af þessu væri að týnast niður, meðal annars 

vegna hraða góðærisins, og því nauðsynlegt að varðveita vel. Til að skýra hvernig og hvaða 

áhrif menningararfur getur haft í nútímanum og hvernig hann gegnir því hlutverki að 

undirstrika hvað er samþykkt í ákveðnu samfélagi er stuðst við kenningar Laurajane Smith, 

fornleifafræðings og höfundar bókarinnar Uses of heritage sem kom út árið 2006.  

Samkvæmt Smith er menningararfur ríkjandi orðræða sem ákvarðar hvað er 

viðurkennt og samþykkt sem athyglisvert og áhugavert. Heimildamenn lögðu mikla áherslu á 

þá breytingu sem varð á því samþykkta og viðurkennda við hrunið. Það felur í sér að um leið 

og ákveðnir hlutir eða atriði verða aðalatriði er annað jaðrað og ekki lengur eins viðurkennt og 

vinsælt. Að búa yfir kunnáttu um samþykktan hlut, getu til að gera hann og nota þýðir að 

viðkomandi býr nú yfir ákveðnu valdi sem hugsanlega var ekki til staðar áður. Sem dæmi um 

slíka tilfærslu má benda á muninn á útrásarvíkingnum og fullorðnu dreifbýliskonunni sem 

stundaði handavinnu en eins og sýnt verður fram á síðar varð sú kvenmynd í öllu falli virtari 

og opinberari eftir hrun þó óljóst sé hvort hún öðlaðist meiri völd. Einnig má draga fram 

mismuninn á þeim hlutum sem voru í hvað mestri tísku fyrir og eftir hrun. Fyrir hrun var það 

sögð vera sérhönnuð gæðavara
20

 en eftir hrun frekar heimagerðir, einstakir, oft þjóðlegir hlutir 

búnir til af alúð.
21

 Eins og Smith bendir á er þetta í raun og veru val á sjónarhorni eða val á 

ákveðnum pakka af gildum sem er samþykktur á tilteknum stað á tilteknum tíma. 

Menningararfur getur við ákveðnar aðstæður bæði nýst sem menningarlegt og pólitískt tæki til 

                                                 
18

 Kirshenblatt-Gimblett, 1989. 
19

 Gunnhildur, viðtal mars 2012.  
20

 Guðríður, viðtal mars 2011. 
21

 Gunnhildur, viðtal mars 2012. Kristín Sólveig, Aðalheiður, Guðný Björg viðtal júní 2012, Hrafnhildur, viðtal 

nóvember 2010. 
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stjórnunar en einnig til mótspyrnu sem mætti heimfæra upp á þau viðbrögð sem sýnd voru hér 

á landi eftir hrunið. Þó svo virðist sem þetta snúist um hluti þá er það í raun orðræðan um 

hlutina, gerð þeirra og uppruna sem gefur þeim gildi og merkingu. Hlutir geta samt orðið 

táknrænir fyrir bæði sjálfsmyndir og gildi sem orðræðan hefur lagt grunn að. Þessi gildi eða 

samþykkt hjálpa svo til við að móta sjálfsmynd hópsins sem deilir honum því arfinum fylgja 

yfirleitt hugmyndir um notkun sem og hugmyndir og sagnir um gildi.
22

 Þannig geta orðið til 

ákveðnar goðsagnir sem fela einnig í sér ákveðna merkingu sem einstaklingar ákveðins hóps 

eða samfélags nýta sér og eru læsir á. 

Óendanlega margar goðsagnir tengdust handverkinu og því rétt að kynna kenningar 

Roland Barthes um þær og virkni þeirra. Árið 1957 gaf Barthes út bókina Mythologies. Í 

henni talar hann um hvernig hversdagslegir hlutir sem notaðir eru dagsdaglega geti hjálpað til 

við að styðja og styrkja gildi borgaralegs samfélags. Með því að velja, samþykkja og nota 

ákveðna vöru er neytandinn um leið að samþykkja og viðhalda þeim ímyndum sem 

samfélagið hefur tengt við hlutinn eða fyrirbærið og með notkuninni er þeim táknum 

viðhaldið. Er þetta ekki síst athyglisvert í ljósi þess að hér var því lýst að öðruvísi hlutir hefðu 

öðlast vinsældir, hlutir með annars konar merkingu og tákn. Það sem aftur á móti gerist gæti 

hins vegar rímað við kenningar Barthes um að á yfirborðinu hafi hlutir eitthvert ákveðið gildi 

en önnur og dýpri merking geti falist í óyrtum táknum sem tengd eru viðkomandi hlut. Þessi 

undirliggjandi merking getur talist goðsagan um hlutinn og á hana er samfélagið læst og 

samþykkir um leið með notkun á hlutnum.
23

 Menningararfur og goðsagnirnar sem tengjast 

honum hafa því mikið félagslegt gildi því hvort tveggja hjálpar til við að móta hver við erum, 

þar sem menningararfur þarf ekki að vera staður eða bygging heldur getur allt eins snúist um 

minni hluti, verklag eða upplifun, eða notkun á arfinum. Það þykir mikilvægt að upplifa arfinn 

og upplifunin er í raun arfurinn sjálfur. Goðsagan öðlast svo gildi með notkun á hlutnum sem 

felur hana í sér. Í þessu samhengi koma glögglega í ljós mikilvægi minninga, minnis og 

sviðsetninga. Menningararfur þarf stundum að „vera settur á svið“ þannig að hægt sé að 

upplifa hann og skynja og gefa honum efnislega mynd. Um leið eru nýjar minningar, 

tengingar og goðsögur búnar til í tengslum við hann
24

 og á þann hátt nýtist hann í raun til 

sviðsetningar, þar sem fram fer sú þróun sem mótar arfinn og merkingu hans, í þessu tilfelli í 

tengslum við handverk á Íslandi eftir hrun.  
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 Smith, 2006.  
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 Barthes, 2009.  
24

 Smith, 2006.  
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Þegar búið var að fastsetja og sviðsetja menningararf og handverk sem táknrænar 

goðsögur fyrir ákveðin gildi sem Íslendingar vildu að einkenndu sig, varð ljós áhersla á annars 

konar auðmagn í þjóðfélaginu. Í því skyni eru kynntar kenningar franska félagsfræðingsins 

Pierre Bourdieu um auðmagn og veruhátt. Þær snúast um hvernig það er í raun alltaf félagsleg 

forskrift, oft ómeðvituð, sem stjórnar hegðun, mati og smekk og um leið því hvað nýtur 

virðingar, telst þess virði að stunda og skapar iðkandanum ákveðna stöðu í samfélaginu.
25

 

Samkvæmt kenningu Bourdieu er til nokkuð sem kallast félagslegt, menningarlegt og 

efnahagslegt auðmagn sem ákvarðar meðal annars stöðu hvers og eins í gegnum þau 

félagslegu tengsl og merkingar sem viðkomandi auðmagn felur í sér. Við hrunið varð breyting 

á því auðmagni sem var helst virt hér á landi. Fyrir hrun var áherslan mest á efnahagslegt 

auðmagn en eftir hrun og með aukinni áherslu á handverk og menningararf, varð félags- og 

menningarlegt auðmagn því tengt virtara og eftirsóttara. Það tengist ekki hvað síst öðru 

hugtaki úr smiðju Bourdieu, veruhætti (habitus) sem vísar til smekks, stöðu, væntinga og 

lífsstíls ákveðinna hópa sem mótast af daglegri reynslu og gerðum,
26

 en vissulega breyttist 

veruhátturinn á Íslandi töluvert við hrunið.  

Mikilvægt er að leggja áherslu á og skoða þetta jaðar- eða millibilstímabil sem kom í 

kjölfar hrunsins, þar sem reglur og siðir fóru á flot. Stofnanir sem álitnar höfðu verið traustar í 

samfélaginu féllu og aðrar virtust riða til falls. Í fjölmiðlum var mikil umræða sem benti til 

þess að sú mynd sem þjóðin hafði áður af sér sem þjóð og samfélagi hefði í besta falli verið 

skökk eða jafnvel röng. Slíkt hlýtur að hafa áhrif á alla hegðun og sú hegðun sem þá fer í gang 

einkennist af ýmsu, meðal annars því að af stað fer nýtt ferli við að reyna að móta nýja siði, 

venjur og reglur. Slíkt er nauðsynlegt til að þjóðin sem hópur hafi eitthvað að sameinast um, 

sem aftur verður til að skilgreina hópinn og hjálpa til við sjálfsmyndarmótunina. Slík 

hópamyndun reyndist vera lykilatriði í þessari rannsókn, enda kom ekki hvað síst fram mjög 

ákveðin aðgreining á milli „okkar“ og „hinna“ í máli viðmælenda minna sem og greinileg 

þörf fyrir að skapa nýja mynd af þjóðinni og þeim einstaklingum sem tilheyrðu henni með 

hegðun og iðkun handverks meðal annars enda það orðið viðurkennt sem „nýtt“ og 

virðingarvert auðmagn. 
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26
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1.3. Um viðtölin 

 

Fyrstu viðtölin tók ég síðla hausts 2010 og í upphafi árs 2011. Þegar komið var fram á árið 

2011 þurfti ég að taka mér hlé frá námi og skrifum af persónulegum ástæðum og hófst ekki 

aftur handa við verkið fyrr en árið 2012. Efnið var enn sem fyrr nokkuð vítt og opið, ekki síst 

vegna áðurnefndrar rannsóknaraðferðar, að taka hálfstöðluð viðtöl. Það þýðir að hvert þeirra 

stýrist óhjákvæmilega nokkuð af viðmælanda, þekkingu hans, áhuga og reynslu, sem og færni 

rannsakanda við að ná fram þeim upplýsingum sem á þarf að halda þegar slíkri aðferðafræði 

er beitt. Þrátt fyrir að ég væri alltaf með ákveðinn ramma og spurningar í huga, þá var það oft 

þannig að viðmælendur mínir tefldu fram skýringum, upplýsingum og þekkingu sem urðu til 

að opna augu mín fyrir nýjum vinklum í rannsókninni en voru um leið hugsanlega ekki í 

neinni líkingu við það sem komið hafði fram í öðrum viðtölum. Reyndist mér því á stundum 

þrautin þyngri að greina strauma þannig að nógu margir féllu saman svo hægt væri með vissu 

að nota það sem rökstuðning fyrir ákveðinni skoðun eða fullyrðingu. 

Rannsóknin var þannig unnin samkvæmt eigindlegri aðferðafræði, þ.e. gögn voru 

unnin upp úr opnum, hálfstöðluðum viðtölum. Með slíkum viðtölum er leitast við að skilja 

reynslu, sjónarmið, upplifun og túlkun viðmælenda frá þeirra sjónarhóli.
27

 Viðtölin byggðu á 

lauslegum spurningaramma en gátu þó borist um víðan völl eftir viðmælendum. Útbjó ég 

alltaf sérstakan lista yfir atriði sem mig langaði að spyrja eða fá vitneskju um fyrir hvert 

viðtal. 

Ég studdist við hugmyndafræði hins svokallaða Vancouver skóla í fyrirbærafræði við 

viðtölin og úrvinnslu á þeim. Sá skóli byggir á þeirri hugmynd að hver og einn sjái veröldina 

með sínum augum og að sú sýn mótist af túlkun og reynslu sem hafi áhrif á hvernig sá hinn 

sami upplifir heiminn. Því fer gagnasöfnun fram með viðtölum sem innan þessa skóla kallast 

gjarnan samræður. Áhersla þessarar aðferðar er á að skilja einstaklinginn í því samhengi sem 

hann stendur og reyna að byggja upp heildarmynd af því hvernig reynslan lítur út frá 

sjónarhóli viðkomandi. Síðan er sú heildarmynd borin saman við upplifun næsta viðmælanda. 

Þessi aðferð er ekki hvað síst notuð í heilbrigðisvísindum
28

 en ég ákvað að styðjast við hana 

þar sem ég var að velta fyrir mér upplifun og skynjun Íslendinga á eigin stöðu og líðan út frá 
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 Patton, M.Q., 2002. 
28
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21 

 

þeim þáttum sem áður hafa verið raktir. Þannig er hægt að spyrja spurninga og spinna áfram 

þræði út frá þekkingu hvers viðmælanda fyrir sig.  

Þessari viðtalsaðferð fylgja þeir kostir að hægt er að afla upplýsinga sem væri erfitt að 

ná með öðrum rannsóknaraðferðum, til dæmis skoðanakönnun eða spurningalistum, en á móti 

kemur að það getur reynst flóknara að ná fram ákveðnum upplýsingum eða tiltekinni upplifun 

sem rannsakandi vill fá upplýsingar um, þar sem viðtölin þróast alltaf að einhverju leyti út frá 

viðmælendum.Vegna þessa hafði ég alltaf með mér skrifaðar spurningar til að geta stýrt 

samræðunum aftur inn á þá braut sem ég æskti ef þannig stóð á. Við notkun á þessari aðferð 

getur úrvinnsla og greining viðtala orðið nokkuð tímafrekur þáttur í rannsókninni.
29

   

Greininguna vann ég í fyrstu samkvæmt Vancouver skólanum, las viðtölin nokkrum 

sinnum yfir eftir að hafa vélritað þau upp og byrjaði síðan að merkja við ákveðin orð og þemu 

sem komu ítrekað fram. Þeim raðaði ég síðan upp í megin- og undirþemu um leið og ég 

reyndi að átta mig á hver rauði þráðurinn væri í hverju viðtali og síðan aftur hver væri 

heildarmyndin af fyrirbærinu sem rannsaka átti, handverkinu.
30

 Þegar lengra leið á verkið 

fannst mér að ekki tækist að ná almennilega fram öllum þeim upplýsingum sem lægju í 

viðtölunum með þessari aðferð og settist því niður við að orðræðugreina viðtölin á annan hátt, 

til dæmis með því að athuga hvort einhverjar mótsagnir væru í textunum, og hvað þær gætu 

þá sagt mér, og að rannsaka hver undirtexti ákveðinna fullyrðinga virtist vera. Við slíkt ferli er 

leitað að þrástefum (þemum) en einnig farið yfir orðanotkun. Það er rýnt í þagnir og allt 

skoðað í senn, hvað er sagt og hvernig, hvað er ekki sagt og eðli málsins samkvæmt er leitað 

að mótsögnum.
31

 Að flestu leyti er þetta svipað ferli og á sér stað við úrvinnslu samkvæmt 

Vancouver skólanum, nema hugsanlega leitin að mótsögnum. Þetta hjálpaði mér að ná 

gagnrýnni fjarlægð á viðtölin.  

Eins og efnið ber með sér byggja viðtölin á niðurstöðu, upplifun, túlkun, samhengi og 

skilningi viðmælenda minna á því sem gerðist haustið 2008 og hefur gerst síðan, allt til þess 

tíma er viðtölin voru tekin. Það er atriði sem verður að hafa í huga vegna þess hvernig tíminn 

hefur áhrif á upplifun okkar, skilning og skynjun og ekki síður hvaða áhrif hann hefur á það 

samhengi sem við setjum hlutina í. Þar sem þó nokkur tími leið frá því að fyrstu viðtölin voru 

tekin þar til þau síðustu fóru fram mátti sjá greinanlegan mun á upplifun og svörum 

                                                 
29

 Patton, M. Q. 2002.  
30

 Sigríður Halldórsdóttir, 2003.  
31

 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006.  



22 

 

viðmælenda minna, enda þekkt breyta sem þarf að taka tillit til við svona rannsóknir að allt 

það sem fólk hefur upplifað mótar skoðanir þess og upplifun eftir á.
32

 Má þar til dæmis nefna 

að eftir því sem lengra leið á ferlið fóru viðmælendur oftar að koma inn á að hlutirnir stefndu í 

sama farið og fyrir hrun. Því var að nokkru leyti eins og hluti viðmælenda væri með sjálfum 

sér búinn að svara upphaflegu rannsóknarspurningunni minni þannig að þeim fyndist 

sjálfmynd Íslendinga í raun ekki hafa breyst. En þannig er menning; samfélög breytast og 

mótast, gamlar og nýjar hugmyndir blandast saman og þróast í sífellu þannig að þær 

rannsóknir sem félagsvísindamenn gera verða aðeins eins og ljósmynd af ákveðnu tímabili.
33

 Í 

rannsókn sem þessari er það þá mynd sem er dregin upp af rannsakanda og þeim 

viðmælendum sem hann átti í samræðum við um efnið. Hugsanlega væri þó betur við hæfi, 

ekki síst með tilliti til þess að rannsóknin snýst um handverk, að líkja henni við 

bútasaumsteppi þar sem bútarnir eru fengnir víða að, frá mismunandi tímum og fólki, og síðan 

er reynt að raða þeim saman og skapa úr heildstætt verk.  
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1.4. Val á viðmælendum 

 

Þegar valdir eru viðmælendur samkvæmt Vancouver skólanum er beitt svokölluðu 

tilgangsúrtaki, þ.e. „[þ]á eru valdir einstaklingar sem hafa bæði dæmigerða reynslu af 

fyrirbærinu og einnig það sem kalla mætti ódæmigerða reynslu af því og þannig er meðvitað 

reynt að koma í veg fyrir að úrtakið sé einsleitt. Valið er í úrtak út frá tilgangi 

rannsóknarinnar.“34 Við valið tók ég mið af því að viðmælendur störfuðu í handverks- eða 

hönnunargeiranum. Flestir unnu þeir handverk og voru jafnvel í einhvers konar framleiðslu. 

Sú framleiðsla var oft tengd íslensku þjóðerni eða arfi og þannig sögð unnin samkvæmt 

gömlum hefðum. Stundum var eingöngu um áhugamál að ræða en einnig var þetta gert til að 

skapa sér lífsviðurværi. Meirihluti viðmælenda minna er kvenkyns. Þar sem ein vinsælasta 

birtingarmynd handverksáhugans var um tíma prjónaáhuginn og sá geiri er mun ákveðnar 

tengdur konum en körlum var bæði auðveldara og eðlilegra að leita til þeirra um upplýsingar, 

ekki síst með það í huga að þegar leitað er heimildamanna um ákveðið efni eru alltaf 

einhverjir hópar í hverju samfélagi sem vita meira um málið en aðrir og þeir hópar geta 

markast af aldri, stöðu eða jafnvel kyni eins og hér á við.
35

 Þó var tveimur karlmönnum bætt í 

hópinn áður en yfir lauk, ekki síst með það fyrir augum að reyna að fá sem víðast sjónarhorn á 

málið og nálgast það sem Vancouver skólinn kallar „ódæmigerða“ reynslu. Annar þeirra 

vinnur eingöngu við handverk en hinn kom að því þegar hann rak hannyrðaverslun ásamt 

eiginkonu sinni.  

Áður en viðtölin hófust fengu viðmælendur mínir afhent bréf með skýringum á þessari 

rannsókn og skrifuðu undir samþykki fyrir þátttöku. Ýmist í upphafi viðtals eða í lokin var 

farið yfir bakgrunnsupplýsingar þeirra sem rætt var við og hvernig þeir kæmu að handverki. Í 

stórum dráttum reyndi ég síðan að fá fram hvort og hvað viðkomandi hefði upplifað í 

sambandi við aukinn handverksáhuga og hvort breytinga varð vart á gerð handverks eða 

hverjir ynnu það, hvernig og af hverju eða af hverju ekki. Samhliða reyndi ég að fá fram 

upplýsingar um samhengi og túlkun viðmælanda á því. Þannig komu fram skoðanir 

viðmælenda á hvernig þjóðfélagsástandið hafði verið fyrir hrun og hvernig þeir mætu það eftir 

bankahrunið, hvort handverksáhuginn í samfélaginu væri tengdur bankahruni, hvort þessi 

áhugi myndi lifa og af hverju eða af hverju ekki.  
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Suma viðmælendur þekkti ég fyrir en aðra var ég að hitta í fyrsta sinn, sem hvort 

tveggja hefur sína kosti og galla. Þegar ég þekkti viðmælendur fyrir treystu þeir mér betur 

fyrir ýmis konar frásögnum og upplifun en á móti kom að þegar ég ræddi við fólk sem ég var 

að hitta í fyrsta sinn var minni hætta á að persónuleg tengsl og fyrirfram mótaðar skoðanir 

hefðu áhrif. Að sama skapi urðu þau viðtöl eðlilega að einhverju leyti ópersónulegri og ekki 

alveg eins djúp og hin. Þegar ég hófst handa við greiningarvinnuna þurfti ég fljótt að horfast í 

augu við bæði kosti og ókosti þess að þekkja suma viðmælendurna. Eins og áður segir gáfu 

þeir mér oft miklar og góðar upplýsingar en á móti kom að það olli mér erfiðleikum við að ná 

fjarlægð á efnið. Ég fann mjög skýrt fyrir ákveðinni tilhneigingu hjá mér til að ritskoða efnið, 

þannig að stundum veigraði ég mér við að draga fram ákveðnar yfirlýsingar frá viðmælendum 

mínum þar sem ég óttaðist að þær gætu hugsanlega, í því samhengi sem hlutirnir voru í 

rannsókninni, varpað neikvæðu eða röngu ljósi á viðkomandi. Einnig var ég oft hugsi yfir 

hvort sumar upplýsingarnar hefðu verið gefnar vegna fyrri kynna en hefðu annars verið látnar 

liggja í láginni. Kom þetta ekki hvað síst til af því að í mörgum viðtalanna var komið inn á 

hluti sem ég var beðin um að vitna ekki í. Að sjálfsögðu virði ég það en um leið fann ég að 

ósjálfrátt var ég farin að lesa viðtölin meira og minna með tilliti til þess hvort viðkomandi 

myndi vilja láta hafa þetta eftir sér eða ekki. Að þessu leyti kom sá tími sem ritun 

ritgerðarinnar tók til góða, því eftir því sem á leið reyndist mér auðveldara að skoða viðtölin 

sem sjálfstæðar einingar og leyfa röddum þeirra sem treystu mér til að taka viðtöl við sig að 

hljóma. Einnig þótti mér gott að hafa í huga orð sem voru skrifuð í kennslubók um 

rannsóknaraðferðir í mannfræði þar sem sagt var að jafnvel þó verið væri að taka óstöðluð 

viðtöl sem hljómuðu líkt og samræður þá væri alveg ljóst að báðir aðilar vissu hvað væri í 

gangi og viðmælendur væru meðvitaðir um að um upplýsingaöflun væri að ræða.
36

 Því virti 

ég að sjálfsögðu trúnað þegar það átti við og eftir því sem ég hafði verið beðin um en nýtti 

mér annars allt sem fram kom í viðtölunum.  

Viðtölin voru hljóðrituð og síðan skrifuð upp orðrétt. Enginn þeirra sem rætt var við 

fór fram á nafnleynd. Við úrvinnsluna þemagreindi ég viðtölin og komu þá þeir þættir fram 

sem byggt er á í ritgerðinni. Meginþungi rannsóknarinnar hvílir á greiningu viðtalanna. Mig 

langaði þó að fá vitneskju víðar að, bæði til að bera saman við þá þætti sem komu fram í 

mínum viðtölum og athuga hvort heimildir annars staðar frá styddu það sem ég taldi mig 

finna. Leitaði ég því til Þjóðháttasafns Þjóðminjasafns og fékk aðgang að svörum við 

spurningaskrám sem safnað hafði verið um sama efni.  

                                                 
36

 Bernard, 1994. 
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1.5. Spurningaskrár 

 

Allt frá því um 1960 hefur Þjóðminjasafn Íslands safnað heimildum um lífshætti þjóðarinnar 

með því að senda út spurningaskrár. Snúast þessar skrár meðal annars um að safna heimildum 

um hversdagslíf Íslendinga, minningar eða upplifanir. Árið 1963, á aldarafmæli safnsins, var 

stofnuð sérstök þjóðháttadeild sem hélt utan um þessar heimildir en árið 2003 var henni breytt 

í þjóðháttasafn.
37

 Á þessum tíma hefur verið safnað fjölbreytilegu efni um hluti sem snerta 

lífshætti, kjör, siði og venjur, félagsmenningu, verklag og vinnubrögð. Spurningar skránna eru 

þrenns konar. Það eru spurningar um þjóðhætti, venjur og hefðir frá liðinni tíð. Aðrar lúta að 

sögulegu efni oft varðandi ákveðið svæði, atburði eða fyrirbæri. Þriðji flokkurinn er 

persónulegar spurningar sem lúta að upplifun einstaklinga á því sem gerist í samfélaginu og 

hjá honum sjálfum. Þarna er lögð áhersla á að spyrja beint út í persónulega reynslu og þannig 

verða þessi svör einna áreiðanlegust enda byggð á upplifun heimildamanns.
38

 Í þessari 

rannsókn eru það spurningar úr síðasta flokknum sem eru notaðar til að glöggva sig á því ferli 

og þeirri þróun sem um ræðir hér. Með þessari aðferð næst inn sjónarhorn alþýðunnar á 

tiltekna atburði og í leiðinni sést hvernig daglegt líf hefur áhrif á söguna og mótun 

samfélagsins. Það er nauðsynlegt sjónarhorn við rannsóknir á sögu hvers samfélags enda hægt 

að segja að hversdagsmenning sé félagslegur skjálftamælir. Með þessu móti er hægt að ná 

fram því markmiði eigindlegra rannsókna að skilja betur hvernig fólk upplifir sjálft sig og 

aðstæður sínar, sjá hvaða skilning það leggur í eigin breytni og fá upplýsingar um aðstæður 

þess og undirstrika um leið fjölbreytni mannlífsins. Það er síðan þeirra fræðimanna sem vinna 

með efnið að sýna fram á hvernig hægt er að tengja þessar heimildir við sögulega þróun.
39

 

Það hefur ákveðna kosti að nýta sér slíkar spurningaskrár. Með þeim fæst oft yfirlit 

yfir stærri hóp fólks, af víðfeðmara svæði og með minni tilkostnaði en næst með viðtölum.
40

 

Er það greinilegt í þessari rannsókn þar sem viðmælendur mínir í viðtölunum eru allir ýmist 

búsettir á Norðurlandi eða tengdir þeim landsfjórðungi á annan hátt. Með spurningaskránum 

fæst sjónarhorn heimildamanna af öllu landinu sem annars hefði ekki fylgt með. Aðrir kostir 

eru svipaðir þeim sem fylgja viðtölum, því þar er hægt að fá fólk til að rifja upp reynslu sína 

og fá fram alls kyns upplýsingar sem erfitt væri að ná fram á annan hátt.
41

 Form spurninganna 
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 Þjóðminjasafn Íslands-a (e.d.) 
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 Jón Jónsson og Sigurður G. Magnússon, 1998.  
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skiptir í því tilliti miklu máli. Ef sá sem semur þær vill ná fram upplýsingum um ákveðinn 

hlut eða fyrirbæri er líklegt að spurningarnar séu samdar með það í huga og séu mjög 

nákvæmar. Það hentar ákveðnum aðstæðum og rannsóknum vel en er einnig takmarkandi þar 

sem hið frjálsa flæði þess sem svarar opnari spurningum getur kallað fram nýjar, mikilvægar 

eða merkilegar upplýsingar.
42

 Með því að heimildamenn skrásetji sjálfir svör sín á sér stað 

ákveðin úrvinnsla sem getur bæði dýpkað skilning heimildamanns en um leið sett skoðanir í 

ákveðið samhengi. Að einhverju leyti er líklegt að heimildamenn hafi viðtakanda í huga þegar 

upplýsingar eru skráðar.
43

 Spurningaskrár Þjóðháttasafns eru þó undir nafnleynd sem þjónar 

því hlutverki að reyna að minnka þessi áhrif. Þær spurningaskrár sem hér var unnið með voru 

með frekar opnum spurningum sem þýddi að svarendur gátu sveigt svörin að nokkru leyti að 

því sem þeir vildu koma á framfæri. Kom það sér vel því þannig fylgdu oft með frásagnir af 

samhengi sem dýpkuðu skilning minn á svörunum. Þannig varð einnig auðveldara að átta sig 

á hvaða skilningur var lagður í hugtök og spurningar og um leið að varast það að misskilnings 

gætti, en það er þáttur sem ávallt er nauðsynlegt að hafa í huga við úrvinnslu slíkra skráa.
44

 En 

auk þess að vera opnar, voru spurningarnar nokkuð margar. Hentaði það mér sem 

rannsakanda prýðilega og var aðdáunarvert að sjá hve mikla vinnu margir lögðu í svörin. Hins 

vegar er bæði hætt við og skiljanlegt að lengri spurningaskrár verði til þess að viðtakendum 

finnist of yfirgripsmikið að svara þeim
45

 og sá ég einstaka sinnum merki þess í stuttaralegum 

svörum.  

Í þessari rannsókn vann ég upplýsingar upp úr tveimur spurningaskrám 

Þjóðminjasafnsins og notaði þær þá yfirleitt til stuðnings því sem komið hafði fram í þeim 

viðtölum sem ég tók. Annars vegar notaðist ég við skrá númer 112 sem ber heitið Kreppan, 

hrunið og búsáhaldabyltingin og hins vegar spurningaskrá númer 113, Heimatilbúið, viðgert 

og notað. Báðar skrárnar voru sendar út árið 2010. Svarendur fyrri skrárinnar voru 92 en svör 

sem bárust við þeirri seinni voru hátt í sjötíu. Voru þeir sem svöruðu á ýmsum aldri en þó 

fleiri af eldri kynslóðinni en þeirri yngri, sérstaklega í seinni skránni. Að sjálfsögðu leyndust 

upplýsingar um efnið í svörum við hinum ýmsu spurningum en þó voru nokkrar spurningar 

sem ég skoðaði öðrum fremur. Úr spurningaskrá 112 um kreppuna voru það þessar:  

Hvernig mundir þú lýsa andrúmsloftinu í þjóðfélaginu fyrir bankahrunið (lífsstíll, viðhorf, 

hugsunarháttur t.d.)?  
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Í hvaða mæli hefur þú tekið upp „þjóðleg“ gildi eða siði í kjölfar hrunsins (ísl. matur, vel íslenskt, 

ferðast innanlands t.d.)? 

 

Hefur lífsviðhorf þitt hugsanlega breyst á einhvern hátt eftir hrunið og þá hvernig?  

 

Hefur viðhorf þitt gagnvart því að búa á höfuðborgarsvæðinu eða úti á landi  breyst á undanförnu ári og 

hvers vegna? 

  

Hvaða nýsköpun er þér kunnugt um eða annað jákvætt sem gæti komið út úr kreppunni? 
46

 

 

Við úrvinnslu á skrá 113, Heimatilbúið, viðgert og notað, var hið sama upp á teningnum, 

upplýsingar gátu leynst í svörum við ýmsum spurningum enda hafði fólk ýmis konar hátt á að 

svara þeim, en þessar spurningar voru þó þær sem ég skoðaði helst:  

Prjónar þú eða einhver á heimilinu? Hvað er prjónað og á hverja? Er mikið/lítið um þetta?
 47

   

 

Úr þeirri skrá fór ég einnig yfir spurningar um ýmis konar heimagerðan varning, gjafir, 

grímubúninga, kort, alls kyns heimastörf og heimaframleiðslu, og spurningar um þýðingu 

þessara þátta og gildi. Þar sem þessi spurningaskrá hafði undirflokkana Viðgerðir og 

endurbætur, Búið til heima og Nýting má ljóst vera að þar dreifðust svörin mun víðar og hægt 

að lesa margskonar upplýsingar úr svörum um alla skrána.   

Að auki stóð hugur minn til þess að fá að skoða efni það sem safnað hafði verið hjá 

Miðstöð munnlegrar sögu um bankahrunið og efnahagskreppuna í kjölfarið en var tjáð að þar 

hefði ekkert verið minnst á handverk.
48
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 Þjóðminjasafn Íslands-b, (e.d.). 
47
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48
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1.6. Þátttökuathugun 

 

Mannfræðingurinn Bronislaw Malinowski innleiddi á fyrri hluta tuttugustu aldar aðferð við 

rannsóknir á þjóðfélagshópum sem fékk nafnið þátttökuathugun. Í því hugtaki fólst að ekki 

var eingöngu stuðst við það sem fólk sagði í viðtölum eða samræðum heldur einnig fylgst 

með því að störfum eða leik og athafnir þess skráðar. Aðaláhersla þessarar rannsóknaraðferðar 

er einfaldlega á að fylgjast með til dæmis hversdagslegum athöfnum. Við að fylgjast með 

vakna oft nýjar spurningar, en einnig geta komið fram skýringar eða tengingar sem skýra, 

staðfesta eða eru í algjörri mótsögn við það sem komið hefur fram í viðtölum. Þessi aðferð 

nýttist ekki hvað síst þegar mannfræðingar voru að rannsaka framandi samfélög og þá til að 

undirstrika nauðsyn þess að kynna sér hversdagslíf og þær óskráðu reglur og tengsl sem ekki 

endilega var talað um í viðtölum en sást ef fylgst var með hegðun fólks.
49

 Efni þessarar 

ritgerðar er reyndar þannig að ekki liggur alveg beint við hvers konar þátttökuathugun væri 

hægt að gera efni hennar til stuðnings. Einna helst mætti nefna að bara það að búa í 

samfélaginu, sem ég vissulega geri, hlusta á samræður og fylgjast með fjölmiðlaumræðu sé 

þátttökuathugun út af fyrir sig. En til að reyna að fá slíkt sjónarhorn á einhvern hátt inn í 

rannsóknina líka ákvað ég að mæta á tvo sérstaka atburði og fylgjast með því sem þar fór 

fram.  

Fyrsta athugunin fór fram á Handverkshátíðinni á Hrafnagili í Eyjafirði í ágúst 2011. 

Ég hef alla jafna sótt þessar hátíðir á hverju ári, oftast með fleirum, en þetta ár var ég ein á 

ferð og fór á hátíðina með gleraugu rannsakandans. Ég mætti vopnuð lítilli glósubók og 

myndavél, þess albúin að skrá hjá mér það sem vekti athygli mína og gæti hugsanlega stutt 

það sem fram kæmi í viðtölum, skýrt það eða varpað alveg nýju ljósi á einhver atriði. Í 

leiðinni gaf ég mig á tal við ýmsa sem voru að sýna þarna en þau samtöl voru óformleg og 

ekki hljóðrituð en ég punktaði niður athugasemdir eða upplýsingar úr þeim eftir því sem við 

átti. Svo illa vildi til að eftir að ég hafði myndað skamma hríð varð myndavélin rafmagnslaus.  

 Það var að venju ánægjuleg upplifun að ganga um salinn og skoða það úrval 

handverks og hönnununar sem þarna var í boði. Ekki var síður áhugavert að rýna í hverslags 

táknmyndir birtust í sumum þeirra hluta sem voru þarna til sölu. Það sem vakti þó mesta 

athygli hjá mér voru nokkurs konar íþróttaleikar sem fram fóru fyrir utan skólann sem 

sýningin sjálf var í og nefndust ungbændaleikar. Þar var keppt í ýmsum óhefðbundnum 
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„íþróttagreinum“ en sú tilfinning sat eftir að ákveðin upphafning á „gömlum gildum“ væri í 

gangi og virtist á einhvern hátt að hluta tengjast sveitinni og náttúrunni. Þátttakendur í 

leikunum voru af báðum kynjum en samt sat á einkennilegan hátt eftir sú tilfinning að þarna 

færi fram ákveðin staðfesting á gömlum staðalmyndum kynja þar sem karlkynsbændur voru 

mun fleiri meðal þátttakenda en þessi kynjahalli virtist ríma við allar þær handverkskonur (og 

nokkra karla) sem sátu inni með sitt handverk til sýnis og sölu á meðan karlarnir (og nokkrar 

konur) brugðu á leik fyrir utan.  

Seinni athugunin fólst í að hitta klúbb kvenna sem voru að gera handavinnu og skoða, 

spjalla við þær og fá að hlusta á samræðurnar. Kom sú ákvörðum mín ekki síst til af því að ég 

er sjálf ekki handverksmanneskja og er þar af leiðandi ekki meðlimur í neinum handavinnu- 

eða saumaklúbbi. Mig langaði því að sjá hvernig slíkir fundir færu fram og sjá og heyra í 

leiðinni hvað væri gert, hvernig umræður færu fram þegar slíkir hópar hittust og hvort 

hugsanlega væri hægt að lesa úr því eitthvað sem gæti stutt eða grafið undan því sem fram 

hafði komið í viðtölunum.  

Ég fékk því leyfi til fylgjast með hópi kvenna sem hittist reglulega og stundar 

bútasaum saman. Heimsóknin fór fram á laugardagsmorgni í mars 2013 í húsnæði Norðurorku 

á Akureyri. Tildrög þess voru að þegar ég tók viðtal við Gunnhildi Einarsdóttur hafði hún sagt 

mér frá því að hún væri í mörgum handverkshópum og einmitt um það leyti sem viðtalið fór 

fram væri hittingur í vændum. Þá hitti svo illa á að ég hafði ekki tök á að mæta til að fylgjast 

með og gaf ég þetta því frá mér. Þegar ég aftur síðar var að skipuleggja heimsókn í annan hóp 

sem varð því miður ekkert af, datt mér þessi hópur Gunnhildar í hug og hafði aftur samband 

við hana til að forvitnast um hvernig stæði á fundum hjá þeim. Þá vildi svo vel til að þær voru 

einmitt að fara að hittast og fékk ég leyfi til að koma og fylgjast með. Þegar ég mætti voru 12 

konur mættar á staðinn en þær urðu 15 í allt áður en yfir lauk. Þó voru ekki allar mættar. 

Gunnhildur kynnti mig og ég ávarpaði síðan hópinn og sagði þeim frá því hvað ég væri að 

gera og að ég vonaði að mér væri leyfilegt að ganga á milli þeirra, skoða og spyrja. Eins benti 

ég á lýsingu á rannsókninni sem ég hafði lagt á borðið ef einhver vildi kynna sér hana. Engin 

þeirra hreyfði mótmælum og tóku þær mér afskaplega vel. Ég ákvað að nota ekki 

upptökutækið, bæði af ótta við að þeim fyndist það óþægilegt og eins voru flestar konurnar 

með saumavélar og mikið suð frá vélunum. Að auki var stundum mikið skvaldur þar sem þær 

gengu á milli og spjölluðu saman, ráðlögðu hver annarri, gáfu álit og ræddu saman um 
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ýmislegt sem laut að handavinnunni. Því var ég með glósubók og skrifaði eins hratt upp eftir 

konunum og ég mögulega gat þegar mér þótti ástæða til. 

 

1.7. Aðrar heimildir 

 

Auk áðurnefndra heimilda kannaði ég tímarit og dagblöð til að átta mig á hvernig þau 

endurvörpuðu tíðaranda þessa tímabils. Alltaf má reikna með að efni fjölmiðla kallist á við 

það sem viðmælendur segja, þannig að hvor aðili um sig geti haft áhrif á hinn. Í nútíma 

þjóðfélögum er úr nægu slíku efni að moða sem getur gefið margskonar upplýsingar. Þær 

upplýsingar er hægt að nota til að styðja við rannsóknarniðurstöður, þar sem þær geta varpað 

ljósi á menningu ákveðinna hópa, hjálpað til við samanburð á milli þeirra eða komið að gagni 

þegar rekja þarf breytingar eða setja hluti í samhengi.
50

 Reyndar var það svo, og inn á það 

komu margir viðmælendur mínir, að eftir hrun varð umfjöllun um handverk og hönnun 

gífurlega fyrirferðarmikil í fjölmiðlum þannig að fjölmiðlarnir hafa líklega bæði brugðist við 

ríkjandi ástandi og um leið haft mótandi áhrif á það.  

Af því efni sem ég skoðaði sérstaklega voru til dæmis Bókatíðindi áranna 1998 – 2011 

til að átta mig á breytingum á útgáfu handverksbóka. Fylgikálf Fréttablaðsins, Veljum 

íslenskt, sem kom út frá hruni grandskoðaði ég, þar sem það var útgáfa sem má ætla að 

nokkuð stór hluti þjóðarinnar hafi séð enda Fréttablaðinu dreift sem fríblaði á stærstu 

þéttbýlisstöðum landsins. Tímaritið Hús og híbýli á árunum  2007 - 2011 skoðaði ég og rýndi 

í og reyndi að greina til dæmis skilaboð í myndbirtingum, einfaldlega til að reyna að koma 

auga á hvort og hvernig það sem var að gerast í þjóðfélaginu birtist í þessum blöðum. Valið á 

því tímariti stýrðist ekki hvað síst af því að margir viðmælenda minna komu inn á gífurleg 

áhrif bæði lífstílsþátta í sjónvarpi og tímarita eins og Húsa og híbýla í mótun á skoðun og 

smekk fólks. Ýmis fleiri blöð komu við sögu og naut ég þar ekki síst góðs af úrklippusafni 

bókasafns Verkmenntaskólans á Akureyri en þar mátti finna ýmislegt sem laut að efninu sem 

hafði farið framhjá mér, því betur sjá augu en auga. Að auki vitna ég í einkasamtöl og 

einkabréfaskipti um efnið, með leyfi þeirra sem ég talaði við og skrifaðist á við. Verður vísað 

til þeirra heimilda neðanmáls þegar við á.  
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1.8. Viðmælendur 

 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu frá september 2010 fram í mars 2011, á fyrri hluta árs 2012 

og þau síðustu fyrri hluta árs 2013. Viðmælendur mínir komu úr ýmsum áttum. Allir voru þeir 

annað hvort búsettir á Norðurlandi eða ættaðir þaðan og á aldursbilinu frá rúmlega tvítugu til 

rúmlega sjötugs. Ýmist fóru viðtölin fram á heimilum viðkomandi, vinnustofum eða á 

kaffihúsum, en eitt var tekið heima hjá mér. Vörðu þau frá hálfri klukkustund upp í rúmar 

tvær klukkustundir þó oft teygðist á spjalli mínu við viðkomandi eftir að slökkt var á 

upptökutækinu. Stundum komu gagnlegar eða athyglisverðar upplýsingar fram í þeim 

samræðum og fékk ég þá leyfi til að skrá þær hjá mér og nýta sem heimild. Yfirleitt var rætt 

einu sinni við hvern en eina konu ræddi ég við tvisvar.  

Viðtölin urðu samtals þrettán en viðmælendur sautján. Auk hefðbundinna viðtala átti 

ég í samskiptum við eina íslenska konu búsetta á Englandi í tölvupósti en ég hafði séð myndir 

á Facebook-síðu hennar af ýmis konar handverki sem bar með sér sterka skírskotun til Íslands. 

Ótaldir eru þá þeir viðmælendur sem ég hitti og ræddi við í þátttökuathugunum. Alla jafna var 

ég ein með viðmælendum mínum en þrisvar tók ég þó viðtöl við fleiri en einn í einu. Í tvö 

fyrri skiptin var um að ræða þrjár konur sem ég hitti á heimili einnar úr hópnum. Þrátt fyrir að 

þessi viðtöl hafi ekki verið hugsuð eða skipulögð sem rýnihópsviðtöl þá giltu að einhverju 

leyti um þau þær skilgreiningar sem gilda um viðtöl við rýnihópa. Þannig var umræðum í 

báðum hópunum stýrt að ákveðnu viðfangsefni og eins og oft gerist þegar fólk ræðir málin þá 

bregðast menn við áliti annarra í hópnum og hugrenningatengsl myndast þannig að margs 

konar skoðanir eru látnar í ljós.
51

 Síðasta viðtalið átti ég svo við hjón sem stofnað höfðu og 

rekið kaffihús og hannyrðaverslun saman.  

Viðmælendur mínir nýta flestir menntun sína, menningararf og handverk í mjög víðri 

merkingu til að skapa sér störf til lífsviðurværis. Sem dæmi um þessa notkun má nefna 

hvernig laufabrauðsmynstur er notað sem alhliða mynstur á servéttur, jólaskraut, diskaþurrkur 

og dúka, notkun á íslenskum jurtum og fitu til sápu- og kremgerðar, auk þess að nota 

táknmyndir og minni úr menningararfi og náttúru Íslands við framleiðslu eða sölu. Um leið og 

ég tók viðtölin heimsótti ég vinnustofur sumra þeirra sem ég ræddi við og skoðaði 

framleiðsluna. Stundum var þó um að ræða konur sem stunduðu handavinnu aðallega sem 

áhugamál þó þær notuðu hana einnig til að skapa sér tekjur. Í þeim hópi voru konur sem 
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meðal annars blogga reglulega um handverk sitt. Þegar vitnað er beint í heimildamenn mína 

eru tveir punktar (..) notaðir til að sýna hik eða stutta þögn í tali þeirra en þrír punktar innan 

hornklofa tákna að orð eða setningar (oft hikorð eða endurtekningar) hafa verið felld(ar) úr 

textanum.  

Starfsvettvangur viðmælenda minna var ólíkur; í hópnum voru námsmaður, arkítekt, 

útstillingahönnuður, grafískur hönnuður, bændur, skógfræðingur, hjúkrunarfræðingur, 

kennarar, stuðningsfulltrúi, öryrkjar, afleysingakona, heimavinnandi húsmæður, ritstjóri, 

byggingaverkamaður og sjálfstæðir atvinnurekendur. Viðmælendur eru kynntir í þeirri röð 

sem rætt var við þá en allir samþykktu að svör þeirra væru nýtt undir nafni í rannsókninni.  

 

1.9. Viðmælendur kynntir 

 

Margrét Ingibjörg Lindquist er útskrifuð af myndlistar- og handíðabraut Verkmenntaskólans á 

Akureyri, og lauk námi í textílhönnun frá Myndlista- og handíðaskólanum í Reykjavík en 

hluta af því námi tók hún í Danmörku. Árið 2008 útskrifaðist hún síðan sem grafískur 

hönnuður frá Myndlistaskólanum á Akureyri og það ár varð hún einnig fyrir valinu sem 

nemandi ársins í Evrópu 2008 hjá ADC*E, samtökum fagfélags grafískra hönnuða.
52

 Margrét 

er mikil handavinnukona og hefur m.a. komið að skipulagningu hinnar árlegu 

Handverkshátíðar sem haldin er á Hrafnagili í Eyjafirði. Hún er sjálfstætt starfandi hönnuður 

en framleiðir og selur einnig eigið handverk. Á meðal þess sem hún hefur unnið mikið með er 

áttblaðarósin en það form hefur hún notað sem prjónamynstur, í tauþrykk og skorið út í 

plexígler og málm. Margrét kynnir hönnun sína undir nafninu Just M design
53

 og er einnig 

virk í starfi og situr í stjórn samtakanna Grasrót-Iðngarðar og nýsköpun á Akureyri. Markmið 

þeirra samtaka er að stuðla að því að áhugasamt handverksfólk geti fengið aðstöðu til að þróa 

og vinna að hugmyndum sínum án mikilla fjárútláta, að styðja við staðbundna framleiðslu, 

skapandi samfélag, atvinnusköpun og frumkvöðlastarf og í leiðinni að styðja við þá sem 

standa höllum fæti til dæmis með námskeiðahaldi.
54

 Þegar viðtalið fór fram hafði ég nýlega 

kynnst Margréti á öðrum vettvangi og vissi þar af leiðandi af störfum hennar bæði á sviði 
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hönnunar og handverks. Viðtalið fór fram á heimili hennar í október 2010 og stóð í rúmar 

tvær klukkustundir.  

Gígju Kvam Kjartansdóttur ræddi ég við 2. nóvember 2010. Hún er fyrrum 

tónlistarkennari og eigandi Urtasmiðjunnar Sólu á Svalbarðsströnd. Gígja hefur framleitt og 

selt alls kyns lífrænar húðvörur úr íslenskum jurtum til fjölda ára. Hún leggur mikið upp úr 

umhverfisvænni framleiðslu, tínir mest af sínum jurtum sjálf á sem óspilltustum svæðum og 

undirbýr þær síðan fyrir notkun. Aðspurð sagðist hún muna eftir að amma hennar og frænka 

hefðu tínt jurtir og búið til áburð og hún hefði alist upp við þetta sem eðlilegan hlut. Á 

fullorðinsárum óx svo áhugi hennar og hún byrjaði að prófa sig áfram, allt þar til umfang 

framleiðslunnar var orðið svo mikið að hún varð að velja á milli tónlistarkennslunnar og 

Urtasmiðjunnar. 
55

 Gígja var tónlistarkennari minn í æsku sem og nágranni. Af þeim orsökum 

hef ég fylgst með rekstri Urtasmiðjunnar frá byrjun. Vörur hennar voru búnar að vera í 

framleiðslu og sölu í langan tíma fyrir bankahrun en eftir hrunið varð mikil söluaukning.
56

  

Eðlilega má rekja slíkt til gæða vörunnar og góðrar kynningar en mér lék einnig forvitni á að 

vita hvort það tengdist hugsanlega þeim hugrenningatengslum og táknmyndum sem íslenskar 

jurtir og íslensk framleiðsla höfðu á þessum tíma eftir hrun. Viðtalið fór fram á heimili Gígju 

en vörur sínar framleiðir hún í hluta hússins sem búið er að útbúa sérstaklega til þess. Samtal 

okkar varði í rúmlega tvær klukkustundir.  

Hrafnhildur A. Jónsdóttir er arkítekt og var annar eigenda og stofnenda 

hönnunarverslunarinnar Hríms á Akureyri. Þá verslun stofnuðu hún og meðeigandi hennar, í 

maí 2010, til að skapa sér atvinnu eftir bankahrun. Þegar viðtalið var tekið, þann 9. nóvember 

2010, voru tvær verslanir reknar undir þessu nafni á Akureyri, ein í Menningarhúsinu Hofi þar 

sem áhersla var lögð á að selja íslenskar vörur og önnur í Listagilinu þar sem blanda af 

íslenskri og erlendri hönnun var til sölu. Rekstrarform verslunarinnar breyttist á ritunartíma 

ritgerðarinnar. Í fyrstu var öðru útibúinu lokað og síðan var verslunin flutt til Reykjavíkur en 

önnur kom í hennar stað á Akureyri. Ég hafði veitt uppgangi og miklum vinsældum 

verslunarinnar athygli þetta fyrsta sumar sem hún starfaði. Mér lék forvitni á að vita hvort það 

væri söluvaran sem stýrði því og hvort það tengdist þá aftur þeim vinsældum sem handverk 

og hönnun virtist njóta á þessum tíma. Ég hafði því samband við Hrafnhildi og falaðist eftir 

viðtali sem reyndist auðsótt. Viðtalið var u.þ.b. hálfrar klukkustundar langt og fór fram í 
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anddyri Menningarhússins Hofs fyrir framan verslunina en þar var hægt að fá sér sæti og 

kaupa veitingar.  

Næst ræddi ég við Hugrúnu Ívarsdóttur sem er útstillingahönnuður frá Dupont 

Danmarks Dekoratørfagskole í Kaupmannahöfn
57

 og eigandi Laufabrauðssetursins á 

Akureyri. Hún hefur unnið mikið með hina íslensku laufabrauðshefð, notað 

laufabrauðsmunstrin á servéttur, jólaskraut og í ýmis konar vefnað. Í tengslum við þá vinnu 

efndi hún til svokallaðs Laufabrauðsdags árið 2001 þar sem ætlunin var að safna munstrum til 

að nota í hönnun. Svo vel tókst til að laufabrauðsdagurinn varð að árlegri hefð. Á 

Laufabrauðssetrinu eru einnig framleiddar „jólagersemar“, jólaskraut með laufabrauðslagi. 

Hugrún hefur nú einnig hafið framleiðslu á værðarvoðum með mynstri sem hún kallar „blóm 

lífsins“ og er byggt á þróun hennar á mynstri sem kemur fyrir á veggteppum, á 

þjóðbúningnum og víðar. Upphaflega hugmyndin er sótt í söðuláklæði kvenna fyrr á öldum í 

bland við blómateikningar Sölva Helgasonar.
58

  

Viðtalið við Hugrúnu fór fram á Laufabrauðssetrinu sem er á neðstu hæð heimilis 

hennar. Þar hittumst við að kvöldlagi í fyrri hluta nóvember 2010 og ræddum saman í rúma 

klukkustund. Hugrúnu þekki ég eftir að hafa búið í sama þorpi í æsku og unnið með henni 

fyrir mörgum árum. Laufabrauðssetur hennar er einnig vel þekkt á Akureyri, þar sem við 

búum núna báðar,  og hafði ég því fylgst með starfi hennar þar undanfarin ár. Ástæða þess að 

ég vildi ræða við hana í tengslum við þessa rannsókn liggur í því að hún notar það sem kalla 

mætti þjóðar- eða menningararf mjög ákveðið við þróun á vöru sinni og mætti segja að með 

því hjálpaði hún einnig til við að halda ákveðnum hefðum lifandi.  

Guðríður Baldvinsdóttir er menntaður skógfræðingur, en hún er bóndi og eigandi 

Sælusápa á Kópaskeri. Ég hafði veitt stofnun og uppgangi fyrirtækis hennar athygli í 

fjölmiðlum og verslunum eftir hrun, en Gígja K. Kjartansdóttir í Urtasmiðjunni benti mér 

einnig á hana. Ég hafði því samband við Guðríði og bað um viðtal sem var auðsótt. Við 

ákváðum að hittast þegar Guðríður kæmi til Akureyrar stuttu eftir símtalið og fór viðtalið 

fram á kaffihúsinu Bláu könnuninni 19. mars 2011.   

Guðríður stofnaði Sælusápur til að skapa sér atvinnu sem hægt væri að sinna á tíma 

sem væri rólegur í búskapnum. Fyrirtæki hennar var nýstofnað er bankahrunið varð og fékk 
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því, að hennar sögn, „fljúgandi start“ á þeim tíma vegna hins mikla áhuga sem skapaðist á 

íslenskum vörum. Í sápurnar notar Guðríður tólg frá Stóruvöllum í Bárðardal og íslenskar 

jurtir þegar það er hægt. Í viðtalinu sem var um það bil fjörutíu mínútna langt, kom fram að 

hún væri einnig að þróa ilmkerta-vörulínu.
59

 

Þórdís Þórólfsdóttir er útskrifuð af listnámsbraut Verkmenntaskólans á Akureyri og 

leiðbeinir í sjálfboðastarfi við vefnað hjá handverks- og tómstundamiðstöðinni Punktinum á 

Akureyri og í tómstundastarfi aldraðra á Dvalarheimilinu Hlíð á Akureyri. Hún hefur alla tíð 

stundað margskonar handavinnu, svo sem hekl, prjón, útsaum og vefnað svo eitthvað sé nefnt. 

Þórdísi hef ég þekkt frá æsku, við áttum heima skammt hvor frá annarri og hún er eldri systir 

góðrar vinkonu minnar. Þar af leiddi að mér var vel kunnugt um þekkingu hennar, áhuga og 

færni á sviði handverks og fannst óhugsandi að skrifa ritgerð um efnið án þess að ræða við 

hana. Því hagaði reyndar svo til að ég ræddi tvívegis við Þórdísi. Í fyrra sinnið á heimili 

hennar 31. janúar 2012 þar sem við ræddumst við í eina klukkustund og svo aftur síðar er hún 

var hluti af þriggja kvenna hópi sem ég hitti í mars sama ár á heimili annarrar konu úr 

hópnum. Það viðtal varði í tvær klukkustundir. Þórdís benti mér á annan viðmælanda, Helgu 

Margréti Jóhannesdóttur, sem væri gott dæmi um unga konu sem væri tiltölulega nýbyrjuð að 

stunda handavinnu af krafti. Áður en ég náði tali af Helgu Margréti lá þó leið mín austur í 

Fnjóskadal.  

Sigríður Ívarsdóttir er bóndi á Vatnsleysu II í Fnjóskadal. Hún hefur verið í hópnum 

Handverkskonur milli heiða frá árinu 1992. Það er hópur sem stofnaður var og hugsaður í 

atvinnubótaskyni fyrir konur á svæðinu. Í honum eru að sögn Sigríðar í kringum hundrað 

konur og nær starfssvæði hópsins yfir Bárðardal, Köldukinn og Fnjóskadal, auk þess sem 

einnig starfa í honum konur úr Reykjadal, Aðaldal og frá Grenivík. Þessi hópur rekur verslun 

með margskonar handverk, svokallaðan Goðafossmarkað, á Fosshóli við Goðafoss yfir 

sumarið og hefur gert allar götur síðan 1992. Sigríður framleiðir sjálf ýmis konar hluti úr 

horni og beinum sem falla til við slátrun á hennar eigin fé. Þá framleiðslu selur hún á 

markaðnum, auk þess sem hún hefur verið í stjórn handverkshópsins og setið í gæða- og 

verðlagsnefnd hans. Þegar ég spurðist fyrir um konur sem þekktu til í áðurnefndum 

handverkshópi benti einn meðlima hans, Guðný Björg Bjarnadóttir kunningjakona mín sem 

ég átti svo síðar eftir að taka viðtal við, mér á Sigríði. Ég hringdi því í hana 8. febrúar 2012 og 
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svo stóð á hjá okkur báðum að hún gat tekið á móti mér samdægurs. Ég ók því sem leið lá 

austur í Fnjóskadal og tók eins og hálfs tíma viðtal við hana á heimili hennar.  

Helga Margrét Jóhannesdóttir var yngsti viðmælandi minn, 22 ára framhaldsskólanemi 

á Akureyri og dóttir æskuvinkonu minnar. Hún prjónar af miklum móð, mest peysur, og selur 

afraksturinn þrátt fyrir að hafa einungis stundað handavinnu í tvö ár áður en viðtalið fór fram. 

Hún byrjaði fyrir áhrif frá umhverfinu, sagði að vinkonur sínar hefðu margar prjónað mikið en 

einnig samstarfsfólk. Á þeim tíma sem hún lærði listina vann hún á heilbrigðisstofnun og 

kvað prjónið vera fyrirtaks aðferð til að drepa tímann á löngum vöktum fyrir utan að hægt 

væri að hafa smávegis tekjur af því. Helga Margrét kom heim til mín í viðtal 9. febrúar 2012 

og varði samtal okkar í rúma hálfa klukkustund.  

Kristín Linda Jónsdóttir stundaði kandídatsnám í sálfræði við Háskóla Íslands þegar 

viðtalið fór fram auk þess sem hún var og er ritstjóri tímaritsins Húsfreyjunnar. Hún er einnig 

fyrrum bóndi og fyrrverandi formaður Félags kúabænda. Kristín hefur sem ritstjóri 

Húsfreyjunnar víðfeðma reynslu og þekkingu á handverki, hefur tekið viðtöl við margan 

handverksmanninn og birt uppskriftir, auk þess sem hún stundar handavinnu sjálf.   

 Ég hitti Kristínu Lindu á förnum vegi í nóvember 2011 og þar sem hún er ættingi 

minn tókum við tal saman. Ég sagði henni frá efni ritgerðarinnar og spurðist fyrir um 

viðmælendur. Kom hún með margar góðar athugasemdir sem ég velti lengi fyrir mér eftir 

þetta óformlega samtal okkar og ákvað ég því á endanum að biðja hana um formlegt viðtal. 

Varð úr að við hittumst í matsölunni Hámu í Háskóla Íslands 20. febrúar 2012. Þar ræddum 

við saman hátt í tvær klukkustundir.  

Gunnhildur Einarsdóttir er heimavinnandi og afleysingastarfsmaður í blómaverslun. 

Hún stundaði nám við listnámsbraut Verkmenntaskólans á Akureyri, er mikil handavinnukona 

og meðlimur í mörgum handavinnuhópum. Til að geta tekið þátt í starfi þessara hópa þarf hún 

stundum að aka yfir í önnur sveitarfélög. Í samtali okkar kom fram að hún sækir iðulega 

handverksnámskeið bæði innanlands og utan. Gunnhildi ræddi ég við á heimili hennar 9. mars 

2012. Þetta var eitt hópviðtalanna sem ég tók og viðstaddar voru, auk Gunnhildar, Þórdís 

Þórólfsdóttir sem áður var kynnt og Ingibjörg Stefánsdóttir. Gunnhildi bentu þessar tvær 

konur mér á sem mikla handavinnukonu en þær kynntust við nám í Verkmenntaskólanum á 

Akureyri og hafa starfað mikið saman að alls kyns handverki eftir það.  
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Í sama hópviðtali á heimili Gunnhildar ræddi ég einnig við Ingibjörgu Stefánsdóttur 

nágrannakonu mína. Hún stundaði nám við listnámsbraut Verkmenntaskólans á Akureyri og 

hefur unnið handavinnu mikinn hluta ævi sinnar. Hennar handverk nær allt frá vefnaði til 

hekls og útsaums. Ingibjörg leiðbeinir, ásamt Þórdísi,  í sjálfboðastarfi við handverks- og 

tómstundamiðstöðina Punktinn á Akureyri, þar sem hún segir fólki til við vefnað. Þetta 

hópviðtal varði í rúmar tvær klukkustundir og fór, eins og áður sagði, fram á heimili 

Gunnhildar.  

Í öðru hópviðtalinu sem ég tók voru einnig þrjár konur. Ein þeirra er Aðalheiður 

Hreiðarsdóttir, leikskóla- og sérkennari og eigandi bloggsíðunnar Heima (stofnuð 2009). 

Myndirnar á bloggsíðunni urðu til þess að grein var birt um heimili Aðalheiðar í Húsum og 

híbýlum snemma árs 2012. Á bloggsíðunni sýnir hún handverk sitt sem er margskonar; 

skartgripir, saumuð hjörtu og fleira, sýnir breytingar á húsgögnum, segir frá listamanni 

mánaðarins og tekur fyrir ýmis þemu. Að hennar sögn hefur þó dregið úr birtingum á 

ákveðnum þemum eftir að söfnunarsíðan Pinterest kom fram. Hún selur handverk sitt í 

gegnum verslunina Sirku á Akureyri en einnig í gegnum Facebook síðu sína Festar og fallegt 

skart. Aðalheiður hefur alla tíð unnið handavinnu.
60

 Henni kynntist ég í gegnum æskuvinkonu 

mína, Kristínu S. Bjarnadóttur, sem einnig var með í hópnum. Við hittumst á heimili 

Guðnýjar Bjargar Bjarnadóttur, þriðju konunnar í hópnum, að Hrísgerði í Fnjóskadal í júní 

2012 þar sem fram fór rúmlega tveggja tíma viðtal.  

Kristín Sólveig Bjarnadóttir er hjúkrunarfræðingur með meistarapróf í líknandi 

hjúkrun og eigandi bloggsíðunnar Blúndur og blóm (stofnuð í byrjun árs 2012). Þar birtir hún 

það sem hún er að föndra og skapa hverju sinni. Myndir eftir Kristínu af handverki hennar 

hafa meðal annars birst í tímaritunum Húsfreyjunni og Húsum og híbýlum, auk þess sem hún 

hefur gefið út dagatöl með ljósmyndum sínum. Kristín hefur lagt stund á handavinnu eða 

föndur í skorpum frá unga aldri og hefur sérstakan áhuga á að tengja saman endurvinnslu eða 

endurnýtingu og handverk.
61

 Hún er, eins og áður hefur komið fram, æskuvinkona mín og fór 

ég fram á að fá að taka viðtal við hana, Aðalheiði og Guðnýju eftir að hafa orðið vitni að þeim 

gífurlega áhuga og athygli sem bloggskrif þeirra um handverk vöktu. Kristín situr nú við 

skriftir á bók um alls kyns sköpun, endurnýtingu og handverk.  
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Guðný Björg Bjarnadóttir er leikskólaliði og stuðningsfulltrúi í Fnjóskadal og 

félagsmaður í Handverkskonum milli heiða. Hún er eigandi bloggsíðunnar Hvítt og sveitó 

(stofnuð 2009 en læst þar til nýverið) þar sem hún bloggar og sýnir myndir af föndri, 

listsköpun og breytingum ýmiss konar. Guðný er einnig með síðuna Handverk frú Hrísó á 

Facebook.
62

 Guðný hefur, eins og hinar konurnar tvær sem voru í þessu viðtali, unnið alls 

kyns handavinnu og handverk frá unga aldri. Hún hefur einnig mikinn áhuga á að nýta það 

sem til er eða gera upp gamla hluti.
63

 Eins og áður hefur komið fram fór þetta hópviðtal fram 

á heimili Guðnýjar í Fnjóskadal að sumarlagi árið 2012.  

Þegar líða fór að lokum skrifa minna á ritgerðinni fannst mér vanta sjónarhorn þeirra 

sem sinna einhverju sem kalla mætti „karlahandverk“ eða, svo notuð séu orð næsta 

viðmælenda míns, „eru í hörðu efnunum“
64

. Ég hafði því samband við Margréti Ingibjörgu og 

hún kom mér í samband við Guðmund Örn Ólafsson. Guðmundur Örn stundar eldsmíði, 

smíðar úr hornum og beinum og saumar úr leðri, til dæmis hulstur utan um hnífa. Handverk 

sitt selur hann undir nafninu Horny Viking.
65

 Guðmundur Örn er einnig stjórnarmaður og 

virkur í starfi Grasrótar eins og Margrét Ingibjörg. Guðmundur flutti norður í land í kjölfar 

mikilla breytinga á persónulegum högum. Hann hafði starfað í byggingavinnu og var 

þjónustu- og verkefnastjóri hjá dótturfyrirtæki Íslenskra aðalverktaka. Þegar norður kom fékk 

hann svipaða vinnu en missti hana árið 2009. Fram að því hafði hann alltaf unnið einhvers 

konar handverk sér til ánægju meðfram hefðbundinni vinnu, smíðað, skorið út og fleira, en 

ákvað þegar þarna var komið að gera eitthvað meira úr því. Hann sótti námskeið og aðstöðu í 

handverksmiðstöðina Punktinn á Akureyri og hóf að smíða og skera út, til dæmis úr hornum 

og beinum sem hugsanlega var nærtækt þar sem Guðmundur er einnig mikill veiðimaður.  

 Hann byrjaði á að búa til hnífskefti en þegar á leið langaði hann líka að útbúa hnífana 

og aflaði sér kunnáttu og menntunar í eldsmíði. Síðar sótti hann um einkaleyfi á nafninu 

Horny Viking og starfar nú eingöngu við verkefni sem til falla í tengslum við það. Auk smíða 

ýmiss konar sem fela meðal annars oft á tíðum í sér sérsmíði, þá hefur hann einnig haldið 

námskeið á vegum Vinnumálastofnunar fyrir ungt atvinnulaust fólk, til dæmis í eldsmíði og 

einnig hefur hann haldið námskeið fyrir fólk sem hefur dottið út af vinnumarkaði sökum 

veikinda eða sjúkdóma og er í starfsendurhæfingu. Þegar við hittumst, 6. mars 2013, var hann 
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að undirbúa námskeið bæði í eldsmíði og hnífagerð. Við hittumst á vinnustofu Guðmundar 

sem er í húsnæði Grasrótar á Akureyri, en þar er til húsa fjöldinn allur af handverks- og 

listafólki á ýmsum sviðum. Það var einmitt á vegum Grasrótar sem Guðmundur Örn hélt 

námskeið sín en eins og hann sagði þá var þetta á árunum 2009-2010 þegar hvað mest var gert 

til að reyna að finna úrræði fyrir þá atvinnulausu. Viðtalið varði um það bil eina klukkustund.  

Að lokum tók ég viðtal við hjónin Bergþóru St. Stefánsdóttur og Magnús Þór 

Eggertsson á heimili þeirra 7. mars 2013. Bergþóra vann við verslunarstörf, nánar tiltekið við 

sölu heimilistækja, þegar hrunið varð. Við bankahrunið varð einnig algjört hrun í þeirri sölu 

og missti hún í kjölfarið vinnuna. Í stað þess að vinna út uppsagnarfrestinn upp á von og óvon 

hvort úr myndi rætast fékk hún þá hugmynd að stofna hannyrðaverslun og var búðin Hjá 

Beggu komin á legg um það bil mánuði síðar. Bergþóra þekkti vel til slíks rekstrar enda hafði 

móðir hennar rekið slíka verslun í áratug á Akureyri og Bergþóra unnið þar, auk þess að hafa 

stundað handavinnu frá barnsaldri. Magnús vann einnig við verslunarstörf og sinnti meðfram 

því málaralistinni en hann er frístundamálari. 

Verslunin Hjá Beggu var fyrst um sinn til húsa á Glerártorgi á Akureyri en flutti síðar í 

gamalt hús í miðbæ bæjarins. Þar juku þau hjón við reksturinn og bættu við prjónakaffihúsi, 

Kaffi Költ, þar sem húsnæðið var mun stærra og rýmra en þau höfðu áður verið í. Þá ákvað 

Magnús einnig að flytja sig til og starfaði þar ásamt eiginkonu sinni. Að sögn sneri kaffihúsið 

meira að honum þó hann gripi í afgreiðslu í hannyrðabúðinni. Eitt af hlutverkum hans var 

m.a. að „kallgera“
66

 prjónakaffiðhúsið svo karlmenn hættu sér þar inn. Hann sá einnig um 

tölvumál beggja staða og sagðist í leiðinni hafa aflað sér „vandræðalega mikillar þekkingar á 

garni“.
67

 Það að reka hannyrðaverslun og kaffihús saman bauð líka upp á að hægt var að gera 

margt skemmtilegt eins og að halda prjónakvöld fyrir stóra hópa þar sem bæði veitingar og 

efni til handavinnunnar fékkst á sama stað. Á einu slíku sló til dæmis í gegn kona sem sýndi 

hvernig ullin hafði verið unnin með gömlum aðferðum.  

 Kaffihúsið og verslunin voru rekin saman allt þar til í nóvember 2011 en þá ákváðu 

hjónin að söðla um, loka báðum stöðum og snúa sér að öðru. Viðtalið við þau hjón var um 

það bil einnar og hálfrar klukkustundar langt.  
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Að auki átti ég í tölvusamskiptum í október 2010 við Katrínu Snædal Húnsdóttur
68

, 

gamla skólasystur mína frá Akureyri sem nú er búsett á Englandi. Hún var á þessum tíma í 

námi við Hull Collage Art and Design School. Samskipti okkar fóru fram í gegnum netpóst 

sem eðlilega varð til þess að ekki myndaðist flæði eins og frekar gerist í samtölum augliti til 

auglitis. Ég sendi henni spurningu sem hún svaraði, stundum í fleiri en einum hluta. Ég sendi 

síðan aðra spurningu og fékk svar. Með leyfi Katrínar, ákvað ég að nota þessi svör 

viðtölunum til frekari stuðnings. Katrín er mikil handverkskona og selur framleiðslu sína 

undir nafninu æRdesign. Hún sagðist auðvitað verða fyrir ákveðnum áhrifum af umhverfi sínu 

en uppruninn hefði sitt að segja, t.d. hefði hún á fyrra ári sínu við skólann tekið fyrir 

víkingatímabilið. Haustið 2008, þegar bankahrunið varð, byrjaði hún að nota íslensku krónuna 

sem skraut, prjónaði til dæmis það sem hún kallaði „krónu-kreppu-vettlinga“. Síðar vann hún 

verkefni sem hét „Rúnasteinn“ og var úr íslenskri ull og að lokum verkefni unnið úr pundum 

og íslenskum krónum þar sem útlínur Íslands voru mótaðar.
69

 

 

1.10. Rannsóknartíminn 

 

Eðli málsins samkvæmt liggur mestur þunginn í rannsókninni á tímabilinu eftir hrunið. En 

alltaf stóð eftir spurningin hvar ætti að draga mörkin, hvar ætti að hætta. Það var svo 

Rannsóknarsetur verslunarinnar sem lagði óvænt til þann ramma. Rannsóknasetur 

verslunarinnar er starfrækt á Bifröst sem samvinnuverkefni á milli Háskólans, Efnahags-og 

viðskiptaráðuneytis, Samtaka verslunar og þjónustu, Bílgreinasambandsins og 

Kaupmannasamtaka Íslands. Þar er sinnt rannsóknum og tölfræðivinnslu fyrir verslun og 

tengdar atvinnugreinar.
70

 Á meðal verkefna setursins er að gefa út fyrir jólin yfirlit yfir 

jólaverslun og spá fyrir um jólagjöf ársins. Samkvæmt Rannsóknasetrinu var jólagjöf ársins 

2010 íslensk lopapeysa. Í greinargerð var sagt:  

Rökstuðningur dómnefndarinnar er að lopapeysa er vara sem hefur gengið í endurnýjun lífdaga og er í 

raun orðin meiri tískuvara en nokkru sinni fyrr. Lopapeysa er ekki aðeins algeng hversdagsflík heldur 

er sífellt algengara að fólk mæti í lopapeysum á mannamótum. Lopi og lopapeysur seljast sem aldrei 

fyrr. Þannig er oftast þröng á þingi í hannyrðabúðum og þar sem prjónaflíkur eru seldar og prjónablöð 

og bækur eru ofarlega á metsölulistum bókaverslana. 
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Þá er það mat jólagjafanefndar að lopapeysa falli vel að tíðarandanum. Prjónaskapur er 

stundaður sem aldrei fyrr, bæði af konum og körlum. Víða hafa orðið til prjónaklúbbar þar sem ekki er 

aðeins setið og prjónað heldur skipst á mynstrum og uppskriftum af lopapeysum, hnepptum og heilum, í 

mismunandi litum og sniðum. Hvar sem fólk kemur saman er prjónað. 

Þá er algengt að hefðbundið lopapeysumynstur sé notað í hönnun á öðrum fötum eins og 

stuttermabolum og ullarjökkum. Mynstrið er einnig notað á sérvéttum [svo] og íslenskum skrautmunum 

af ýmsum gerðum.
71

 

 

Samkvæmt dómnefndum fyrri ára var jólagjöf ársins 2009 „jákvæð upplifun“ en árið þar á 

undan, hrunárið 2008, var hún „íslensk hönnun“. Fyrir þann tíma höfðu jólagjafir hvers árs 

verið á nokkuð öðrum nótum eða ávaxta-og grænmetispressa og GPS tæki.
72

 Þegar leið að 

jólum árið 2011 gaf þessi sama stofnun út að jólagjöf ársins á Íslandi væri spjaldtölva. Má því 

líta á tímann frá 2008 til 2011 sem ákveðið tímabil þar sem hin svokallaða jólagjöf ársins 

virtist af allt öðrum toga en árin á undan. Árið 2012 naut þó menningartengd vara enn 

vinsælda en þá var „íslensk tónlist“ sögð jólagjöf ársins. Í pistli sem fylgdi var aftur á móti 

sagt að útlitið væri bjart fyrir seljendur farsíma, tölvutækja og símtækja.
73

 Athyglisvert er að 

skoða það sem var valið jólagjöf ársins árið 2013 en það var svokölluð „lífsstílsbók“. Í skýrslu 

Rannsóknaseturs verslunarinnar frá því árinu segir að lífsstílsbækur hjálpi fólki við að tileinka 

sér og viðhalda góðum og fornum dyggðum.
74

 Það kallast skemmtilega á við þá áherslu sem 

varð á gömul gildi og rakið er í fjórða kafla. Meðal þeirra tegunda bóka sem falla undir 

áðurnefndar bækur að mati þeirrar nefndar sem valdi jólagjöf ársins 2013 eru hannyrðabækur 

auk sjálfsstyrkingarbóka.
75

 Sala á sjálfshjálparbókum hrundi hins vegar í upphafi 

kreppunnar.
76

 Þetta er ákveðin vísbending um að hægt og rólega séu sömu siðir og áður að 

vakna í samfélaginu.  

Þrátt fyrir að þetta sé ekki byggt á hávísindalegum rannsóknum má nýta sér þetta sem 

áttavita sem vísar á hvernig andinn í þjóðfélaginu er hverju sinni eða hvernig háskólafólk og 

hagsmunaaðilar mátu ástandið og hverju þeir töldu boðlegt að tefla fram á hverjum tíma sem 

gjöf ársins. Í inngangi skýrslunnar fyrir spjaldtölvuárið 2011 segir:  

 

Í kjölfar hrunsins var því iðulega haldið fram að gildismat Íslendinga hefði breyst í þá átt að 

efnishyggjan hefði minnkað og samfélagsábyrgð aukist. Hér verður ekkert fullyrt um 

                                                 
71

 Emil B. Karlsson, Kári Joensen, 2010, án bls. tals.  
72

 Emil B. Karlsson, Kári Joensen, 2010.  
73

 Emil B. Karlsson, 2012. 
74

 Pálmar Þorsteinsson, Emil B. Karlsson, 2013. 
75

 Pálmar Þorsteinsson, Emil B. Karlsson, 2013.  
76

 „Bóksala breytist“ , 2009.  



42 

 

áreiðanleika þessa viðhorfsmats en samkvæmt nýrri bandarískri könnun virðist slík 

viðhorfsbreyting vera að ganga til baka þar í landi [...] en í ár hefur neysluhyggjan tekið yfirhöndina.
77

 

Hugsanlega fór svipað ferli í gang hér á landi en í þessu samhengi er rétt að hafa í huga að 

meðal þeirra sem standa að Rannsóknarsetrinu og hluti þeirra sem sitja í dómnefndinni eru 

aðilar sem gætu haft beinan hag af aukinni verslun. Eftir valið á spjaldtölvu sem jólagjöf 

ársins 2011 skapaðist til dæmis umræða í fjölmiðlum um að einn dómnefndarmanna væri í 

sambúð með innflytjenda slíkra spjaldtölva.
78

 

Þarna má því segja að sé kominn afmarkaður tímarammi, að tíminn frá bankahruni í 

október 2008 og að vetrinum 2011-2012 sé ákveðið skeið sem mótaðist af áfalli og fyrstu 

viðbrögðum við hruninu en að því loknu taki við annar tími og þá megi fyrst sjá hvort og 

hversu varanleg áhrif bankahrunsins urðu. Jólagjafatillögurnar gefa vísbendingu um að svo sé, 

að um afmarkað tímabil væri að ræða, sem virtist hafa runnið sitt skeið í jólavertíðinni 2011.  

Í framhaldi af afmörkun þessa tíma er rétt að nefna kenningar Arnold van Gennep um 

millibilsástand. Þær fjalla um tímamót, þegar eitt er kvatt og öðru heilsað án þess endilega að 

vita hvað hið nýja er og hvaða áhrif það hefur. Van Gennep byggði kenningu sína á rannsókn 

á ýmsum ólíkum helgisiðum víða í heiminum. Greining hans leiddi í ljós að hvar sem borið 

væri niður byggðu helgisiðir og athafnir á ferli sem mætti skipta í þrjú stig, hvort sem um 

ræðir ólíka siði sem marka tímamót á mannsævinni eða siði sem mörkuðust af gangi árstíða 

og himintungla. Hið fyrsta stig snýst um aðskilnað þar sem fyrra ástand, staða eða árstíð er 

skilið að baki, því næst tekur við umrót, og að lokum aðlögun að nýju ástandi og einstaklingar 

sem gengið hafa í gegnum umbreytingu eru teknir inn í samfélagið á ný í nýrri stöðu.
79

 

Mannfræðingurinn Victor Turner útfærði svo nánar hugmyndir van Genneps um umrótsstigið. 

Á því stigi segir hann að allar reglur séu á floti, allt í lausu lofti, sambönd og tengsl og þær 

venjur, siðir og reglur, sem fólk reiðir sig venjulega á séu ekki lengur þekktur fasti.
80

 Sé notast 

við hugtök úr smiðju van Genneps og Turners má því skoða bankahrunið sem aðskilnaðartíma 

og lýsa árunum eftir það sem umrótstímabili, þar sem staðið var á mörkunum og allt hékk í 

lausu lofti. Þriðja tímabilið felur svo í sér aðlögun að nýju samfélagi, þar sem nýjar reglur eru 

settar og siðir skapaðir. Með hliðsjón af fyrrnefndum tímaramma mætti ætla að tími aðlögunar 

sé nú upp runninn.  
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Með þetta í huga er rétt að huga að niðurstöðum rannsóknarinnar. Í næsta kafla er í 

fyrstu leitað svara við því hvort aukins handverksáhuga hafi orðið vart eftir hrun og þá af 

hverju. Því næst verður skoðað hvernig sá áhugi birtist og hvað hann táknaði í huga 

viðmælenda minna og heimildamanna Þjóðháttasafnsins.  
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2. Handverk eftir hrun 
 

Í þessari rannsókn er lagt upp með að handverksáhugi hafi aukist í landinu eftir bankahrunið í 

október 2008. Fyrir liggur að skoða og skilgreina ástæður þess en fyrst er rétt að skoða hvort í 

gögnum mínum finnist staðfesting á því að aukins handverksáhuga hafi í raun gætt hér á landi 

á umræddum tíma. Byrjað verður á að skoða gögnin og rökstyðja hvort og hvernig hans varð 

vart í kjölfar hrunsins. Því næst verður skoðað af hverju þátttakendur í þessari rannsókn töldu 

að svo væri og hvaða skýringar þeir gáfu á því. 

 

2.1. Aukinn handverksáhugi 

 

Þó nokkur þemu mátti greina í þeim sögum sem sagðar voru í íslensku samfélagi á tímanum 

frá hruni og á rannsóknartímanum. Eitt þeirra, sem var áberandi og eitt helsta viðfangsefnið 

hér, er þemað um handverkið og aukinn áhuga á því. Í þeim svörum sem hér er unnið með úr 

viðtölum frá árunum 2010 til 2013 heyrðust mjög oft setningar eins og sjást hér að neðan 

þegar fólk var beðið um að lýsa því ástandi sem myndaðist fljótlega eftir hrun og varði að 

einhverju leyti enn þegar viðtölin voru tekin. Eftirfarandi dæmi eru öll frá árinu 2012.   

Mér fannst líka alveg ótrúlegasta fólk að gera handavinnu sem hafði ekki gert það áður.
81

 

Það eru allir að prjóna og gera alls konar handverk.
82

 

Já, mér fannst þetta einmitt koma með kreppunni, fólk fór að búa meira til sjálft [...].
83

 

Fólk fór að læra að prjóna og [...] það var bara hellingur í gangi [...].
84

 

Þarna sést greinilega hver upplifun margra viðmælenda minna var.  
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Almennt virtist bera á mikilli aukningu á alls kyns handverki við upphaf þess tímabils 

sem rannsóknin nær yfir og könnuðust til dæmis þeir sem svöruðu spurningaskrá 

Þjóðháttasafnsins margir við eitthvað sem kallað var prjónaæði eða prjónavakning.
85

 Nokkrir 

heimildamenn komu inn á prjónaskap, handverk og hönnun í svörum sínum við spurningaskrá 

112, Kreppan, hrunið og búsáhaldabyltingin. Telst mér til að um það bil 20 af 92 hafi nefnt 

áðurgreind atriði í svörum sínum. Enn fleiri tala um slíkt í skrá 113, Heimatilbúið, viðgert og 

notað, enda snýst hún að mestu leyti um þessháttar hluti eins og nafnið gefur til kynna. Þar er 

þó meira talað um handverk almennt, en tilviljanakenndara hvort þeir heimildamenn sögðu 

sérstaklega frá tímanum eftir hrun. Svörin við spurningaskrám Þjóðminjasafnsins gefa til 

kynna þá útbreiddu upplifun að einhvers konar vakning hafi átt sér stað varðandi handavinnu 

á umræddum tíma. Það má meðal annars sjá á eftirfarandi tilvitnun þar sem heimildamaður 

safnsins bendir sérstaklega á aukinn áhuga í þjóðfélaginu sem ástæðu þess að prjónarnir hafi 

verið teknir fram aftur eftir langt hlé: „Á árum áður, þá prjónaði ég sokka, húfur og peysur á 

fjölskyldumeðlimi en hef ekki snert prjóna í um 15 ár en mun ef til vill grípa til þeirra á 

næstunni vegna áhugaverðra bóka sem nýlega hafa komið á markaðinn og vegna þeirrar 

athygli sem prjónaskapur hefur fengið undanfarið.“
86

 Í svörum skránna var fullyrt að hrunið 

hefði haft þau áhrif að fólk tæki til við að gera heimatilbúinn mat í auknum mæli, gerði ýmis 

konar handverk og stundaði prjónaskap.87 Svipaða upplifun má svo lesa úr orðum Sigrúnar 

Davíðsdóttur, pistlahöfundar á RÚV, þegar hún lýsir heimsókn sinni til landsins fljótlega eftir 

hrun, en þessi pistill var fluttur í útvarpi í janúar 2009. „Ég byrjaði á að bregða mér í sund og 

hlera almannaróm í heita pottinum. Þar sat maður um þrítugt og fræddi vin sinn á að kona sín 

og mágkonur væru farnar að prjóna í kreppunni. Reyndar ekki ódýrt að prjóna úr góðu garni 

en sjálfsbjargarviðleitni er alltaf af hinu góða.“
88

 Kemur þarna í ljós að hluti af ástæðunni fyrir 

prjónaskapnum virðist vera að spara en einnig er þetta spurning um sjálfsbjargarviðleitni, að 

gera eitthvað til að bregðast við ástandinu. Altént er ljóst að pottverjar urðu, eins og margir 

aðrir í landinu, varir við aukinn handverksáhuga.  

Auðvelt er að finna önnur hlutlæg gögn sem sýna hið sama hvað varðar handavinnu. 

Sem dæmi mátti sjá að samkvæmt skýrslu sem var kynnt á aðalfundi Landssamtaka 

sauðfjárbænda í apríl 2009, þá jókst sala á lopa það mikið að regluleg starfsemi skilaði 

hagnaði upp á 38,5 milljónir miðað við tap upp á 7,4 milljónir árið 2007. Þar sagði að tekjur 
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vegna aukinnar sölu innanlands hefðu hækkað um 23% á þessum tíma.
89

 Svipaðar fréttir af 

söluaukningu voru í Bændablaðinu í september 2009. Þar kemur fram að á þeim tíma hafi sala 

á lopa verið fjórfalt meiri en árið á undan. Sala á prjónabókum var sömuleiðis mun meiri en 

áður, en þegar þarna var komið höfðu selst fjörutíu og tvö þúsund eintök af prjónabókum 

undangengið ár á móti ellefu þúsund eintökum 12 mánuðina þar á undan, sem þó þótti góð 

sala og mikil aukning.
90

 Í Bændablaðinu segir einnig að söluauking hafi orðið mest á þessum 

bókaflokki, en einnig varð auking á sölu á matreiðslubókum og bókum um gróður og garða. 

Þar er aftur á móti tekið fram að sala á sjálfshjálparbókum hafi hrunið.
91

 Samskonar fréttir 

mátti og lesa á mbl.is en þar sagði að sala prjónabóka hefði aukist um 600% árið 2009.
92

  

Starfsfólk hannyrðaverslana varð að sjálfsögðu áþreifanlega vart við þennan aukna 

áhuga. Bergþóra, sem um árabil hefur ýmist starfað í hannyrðabúðum eða verið viðloðandi 

slíkar verslanir, sagði að bæði hefði borið á nýju handverksfólki sem og að þeir sem eldri voru 

hefðu ákveðið að rifja upp gömul kynni af handavinnunni.  

[V]ið vorum að fá til okkar nýja kúnna, sem voru á öllum aldri. [...] [É]g man alveg eftir nokkrum 

konum sem voru komnar vel yfir sextugt og voru ekki búnar að prjóna í tuttugu ár og voru að byrja 

aftur. Og það voru að koma konur milli tvítugs og þrítugs og þær höfðu aldrei prjónað og þær voru að fá 

fyrstu skrefin hjá mér. Þannig að maður fann þetta alveg, að þetta var á öllum aldri og það hefur aldrei 

verið jafnmikið, til dæmis eins og í skólum, í valfagi. Þar blossaði þetta alveg svoleiðis, bara alltaf fullt í 

öllu valfagi [svo]. Í grunnskólunum og í menntaskólunum sem að hefur ekki verið svo mikið sko. Það 

fór allt á fullt þegar hrunið var.
93

 

Viðmælendur mínir töluðu margir um aukningu, jákvæðara viðhorf, meiri útbreiðslu, 

fjölbreytilegra úrval af alls kyns handavinnuvörum og fleira handverksfólk: „[Þ]arna um 

hrunið þá hefur það orðið svolítið vinsælt að gera það. Þá kannski breytist mitt viðhorf eftir 

því. Að aðrir fóru líka að prjóna mikið og þetta var mikið í kringum mig og þannig að, þess 

vegna fór ég að læra það.“94 Þannig metur Helga Margrét það svo að hrunið hafi beinlínis 

verið einn orsakaþáttur þess að hún lærði að prjóna.  

Hér á eftir fer tilvitnun í margreynda handverkskonu sem staðfestir að breyting hafi 

orðið á andrúmsloftinu í kringum handverk á árunum eftir hrun. Hún segir þarna frá því 
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 Helga Margrét, viðtal 2012, bls. 2. 



47 

 

hvernig áhuginn og umfangið jukust en um leið undirstrikar hún hvað handverkið hjálpaði til 

við að sýna.  

[M]unurinn er náttúrlega að maður er ekki furðufugl, ekki eins mikið alla vega, nú er alla vega [svo] að 

ég get farið næstum hvert sem er með prjónana mína, nánast án þess að velta fyrir mér hvort það sé 

óhætt að taka þá upp, skilurðu? Og þetta er allt miklu opnara og viðurkenndara og aðgengi að þessu .. 

það er svo mikið úrval af efni og bókum. [...] [O]g munurinn er líka bara áhuginn. Svo margar ungar 

konur [...] sem maður sér aðallega prjóna. Jú, líka svolítið að sauma. Og oft já eins og að þrykkja [...] en 

það er ótrúlegasta fólk sem er farið að gera sjálft. Það er svona munurinn sem ég sé. [...] Já. Já. Það var 

byrjað. Það jókst bara, það bara margfaldaðist. En aðalmunurinn sem ég sá var hvernig þetta opnaðist.
95

  

Bókasafnsfræðingur á Amtsbókasafninu á Akureyri staðfesti einnig aukinn áhuga á handverki 

er ég ráðgaðist við hana um heimildaleit. Samkvæmt henni „mokuðu“ þau handverksbókum 

og blöðum út í fyrstu eftir hrun enda fylltist bókasafnið af konum sem ætluðu sér að fara að 

prjóna.
96

 Sama mynstur sást í bókaútgáfu. Heiðar Ingi Svansson, sem starfaði áður sem 

dreifingarstjóri Forlagsins, sagði að yfirleitt reyndu menn í þeim bransa að stinga fingrinum út 

og finna hvaðan vindar blésu og því hefði orðið aukning á útgáfu handavinnubóka eftir hrun.
97

  

Ef Bókatíðindum frá árinu 1998 til 2011 er flett kemur fram greinileg sprenging í 

útgáfu alls kyns handavinnu-, handverks- og föndurbóka árið 2009. Aftur er mikil útgáfa árið 

2010 en aldan er í rénun árið 2011. Árin á undan hafði lítið sem ekkert verið um slíkar bækur 

í Bókatíðindum, helst auglýstar tvær bækur eftir Elsu E. Guðjónsson. Árin 2009 og 2010 eru 

hins vegar á annan tug bóka gefnar út um ýmis konar handverk, auk þess sem auglýsingar sem 

stíla inn á þetta svið hafa margfaldast að fjölda.
98

 Ef litið er í fjölmiðla frá október 2008, 

kemur greinilega í ljós að fólk var á þessum sama tíma hvatt til að gera meira sjálft, til dæmis 

að útbúa jólagjafir. Í viðtali við Einar Skúlason í Morgunblaðinu 12. október, sést þetta 

ljóslega:  

Ég óska mér þess að fá sem flestar heimatilbúnar jólagjafir [...]. Ég hef oft sagt að mér þyki vænna um 

hluti, sem fólk leggur vinnu í, en hluti sem kosta peninga. Nú hrópar umhverfið beinlínis á það að fólk 

gefi hvert öðru af sjálfu sér, í stað þess að eyða ótal þúsundköllum í pakkana. Þannig að ég kalla eftir 
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í bókaútgáfu það árið.  



48 

 

því að fjölmiðlar, félagsmiðstöðvar og aðrir bjóði upp á námskeið fyrir almenning í að búa til 

skemmtilegar jólagjafir.
99

 

Að því gefnu að þessi aukni áhugi á handavinnubókum og sú hálfgerða herhvöt sem birtist í 

fjölmiðlum að fólk skapaði sjálft hafi að einhverju leyti skilað sér í aukinni framleiðslu á 

handverki á heimilum landsins, má um leið hugsanlega skýra af hverju það mátti merkja 

minnkandi sölu á skipulögðum handverksmörkuðum, en konurnar í hópnum Handverkskonur 

milli heiða urðu varar við samdrátt: „Við höfum náttúrlega orðið varar við að það hefur 

minnkað salan [...]. Hún var í hámarki, hvað, tvö þúsund og hvað, átta. Sjö-átta. [...] En síðan 

hefur dregið úr henni á hverju ári. [...] ætli fólk hafi ekki bara minna á milli handanna. [...] Og 

kannski er að hluta til minni sala fyrir hvað þetta er orðið víða.“100 Þarna veltir Sigríður, 

félagskona í hópnum, því upp hvort minnkandi sölu megi ekki líka skýra með því að fleiri 

voru nú um hituna. Slíkt mátti heyra og skilja á mörgum þeirra ummæla sem féllu í 

viðtölunum eins og eftirfarandi orð Helgu Margrétar bera með sér.  

 En núna er ég svona að reyna að búa til eitthvað sjálf. [...] [Þ]að eru allir .. þú veist, ég prjóna eitthvað 

og svo sé ég þessa peysu alls staðar [...]. Það er náttúrlega í tísku að vera í lopapeysu, kannski er það 

aðeins að minnka núna [...] en þetta var alla vega alveg rosalega í tísku að vera í lopapeysu, bara í fyrra 

og hitteðfyrra [...] þá var það kannski um hrunið sem það byrjar allt að vera svona rosalega mikið í 

lopapeysum og þetta Farmer‘s Market að byrja og flytja brjálað inní Bókval eða þú veist að búa þetta til 

og svona. Og það eru allir, ef maður labbar niður í bæ, þá er liggur við önnur hver manneskja í 

lopapeysu.
101

 

Þarna kemur greinilega fram það útbreidda viðhorf sem birtist víða eftir hrun að hrunið sjálft 

hefði markað upphaf handverksáhugans sem hefði birst meðal annars í mikilli (of)notkun 

lopapeysunnar. Rétt er að undirstrika að slíkt er ekki fullkomlega nákvæmt því eins og sýnt 

var fram á í BA ritgerð Soffíu Valdimarsdóttur, Ull er gull, voru komin fram merki um aukinn 

handverksáhuga mörgum árum fyrr og endurreisn lopapeysunnar byrjuð þó nokkru fyrir hrun 

eða í kringum árið 2003.
102

 Að sama skapi má benda á að fyrirtækið Farmer‘s Market var 

stofnað árið 2005
103

 og því búið að skapa sér nafn þegar kom að hruni. En vert er að veita 

upplifun viðmælanda míns athygli. Úr þessum orðum og öðrum heimildum sem hér að ofan 

eru raktar, má í það minnsta lesa að margir upplifðu að aukinn áhugi hefði byrjað við hrun og 

að þá hefðu margir farið að prjóna og séð möguleika í að nýta sér þennan handverksáhuga. Í 
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framhaldi af þessu má benda á athugasemd Gunnhildar þar sem hún lýsir miklum vinsældum 

lopans og að hún teldi þessa miklu notkun byggja á því hve lopinn var ódýr eftir hrunið. 

„Þetta var bara þegar kreppan kom, það var ódýrt að kaupa lopa og bara allir fóru að prjóna úr 

lopa þetta og lopa hitt og allt og það var bara jólagjöfin tvö ár í röð sem allir fengu lopapeysur 

eða lopasokka eða lopaskó eða lopahúfu eða lopatrefil eða lopasjal eða þú veist. Við erum 

svolítið mikið þannig Íslendingar.“104
 Fleiri sögðu frá svipuðu ástandi. Magnús, sem rak 

hannyrðaverslun ásamt eiginkonu sinni Bergþóru, lýsti því þegar þau hjónin voru með 

kynningar- og sölubás á Handverkssýningunni á Hrafnagili fyrsta árið sem þau ráku 

hannyrðabúð sína á Glerártorgi. Þá rauk lopinn svo út að þau réðu ekki neitt við neitt. 

Bergþóra sagðist aldrei hafa upplifað annað eins og Magnús sagðist hafa eytt helginni í að 

keyra á milli hátíðarinnar á Hrafnagili og Akureyrar þar sem hann þurfti í sífellu að sækja 

nýjar birgðir af lopa.
105

 Að auki varð lopinn sjálfur og ull af ýmsu tagi mjög vinsæl ásamt 

ýmis konar vörum og fatnaði úr ull og lopa. Var þar til dæmis um að ræða vettlinga og sokka 

eins og viðbúið var og allt yfir í lopabindi og lopasundskýlur.
106

  

Greinilegt er að margir „uppgötvuðu“ eða tóku til við handverk á nýjan leik fljótlega 

eftir hrun. Hins vegar sögðu vönu handverkskonurnar sem ég ræddi við að handavinna þeirra 

hefði ekkert endilega aukist né breyst með tilkomu kreppunnar, það væri sköpunarþörf sem 

réði því að þær væru að brasa í þessu, eftir sem áður. „Það hefur ekkert breyst“ sagði Þórdís 

„nema þetta, að ég er ekki lengur furðufugl.“107 Samfélagið tók hins vegar við sér. 

Maður sér alls staðar fólk með prjóna og það er allt í lagi. Það var ekki svo mikið áður. Ég var yfirleitt 

ein að prjóna á biðstofum og bara hvar sem var en ég er það ekki endilega og það er ekki horft eins 

mikið á mann. [...] Sko það var meðan það þurfti bara að vera merkjavara og .. það er breytt, það er flott 

að vera í lopa og bara heimatilbúnu. Og krakkar, maður sér meira krakka, og maður sér meira orðið 

gömlu ullarvettlingana, með tveimur þumlum og svona og fólki finnst það bara flott.
108

  

Kom þetta einnig fram í spurningaskrám Þjóðháttasafnsins en þar nefndi fólk á öllum aldri 

aukna handavinnu og áherslu á innlendar vörur sem dæmi um þær breytingar sem urðu á 

högum þeirra eftir hrun
109

 auk ýmissa annarra viðbragða. 

Til að bjarga mér út úr kreppunni hef ég losað mig við bílinn. Matarvenjur hafa ekki breyst mikið því ég 

kann að fara vel með mat og hef alla tíð búið við það að þurfa að vera hagsýn í innkaupum. Ég hef 
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reyndar alltaf unnið aukavinnu og þýtt prjónauppskriftir yfir á íslensku og nú hefur verið gósentíð hjá 

mér. Nóg að gera þar. En ég hef alltaf kunnað að gera mikið úr litlu og þar sem ég er kvennaskólagengin 

kann ég að prjóna og sauma og gera við fatnað og hef alltaf nýtt mér þá kunnáttu. Í raun og veru finnst 

mér þetta ekki mikil kreppa.
110

 

 

Svipuð áhersla birtist hjá öðrum heimildamanni Þjóðháttasafns þar sem sést hvers konar 

breyting virtist verða á hversdagslífi fólks. Hraðinn fór minnkandi og takturinn í þjóðlífinu 

breyttist um leið og handverk var iðkað af meiri krafti en áður. Talað var um breytta 

forgangsröðun, minnkandi innflutning og meiri nægjusemi.
111

 Allar neysluvenjur breyttust og 

handverkið varð almennara. „Kreppan hefur haft mikil áhrif á neysluvenjur á okkar heimili, 

hver króna og hver útgjöld eru skoðuð og rædd, ýmislegt er hætt við, það er gert við og 

prjónað í stað þess að kaupa bara föt [...].“112 

Um leið urðu viðbrögð umhverfisins við handverki allt önnur sem um leið sýnir og staðfestir 

breytt viðhorf til þess.  

 

Ég held það sé bara núna búið að vera inn [svo] handverk. Ég man fyrst þegar ég var að gera svona þá 

sá ég að það sem ég var að búa til var ekkert sett upp á vegg og það var ekki notað og eitthvað svona. Þá 

hætti ég bara að gefa því fólki því ég vissi að það hafði ekki smekk fyrir svona. En svo allt í einu þá eru 

þessir hlutir komnir í notkun núna, það var eins og þetta, þetta væri komið meira í tísku.
113

 

Þarna sést að um leið og heimatilbúið handverk virtist verða viðurkenndara og vinsælla, þá 

hafði fólk meira að segja fyrir því að grafa upp gamlar handgerðar gjafir til að geta stillt fram 

og notað sem tískuvöru. Og fleiri höfðu orð á því að viðbrögð viðtakenda væru breytt. Guðný 

sagði meðal annars að „þegar maður var að gefa allar jólagjafir heimagerðar og eitthvað svona 

að [svo], manni finnst miklu frekar að fólki finnist það flott í dag.“
114

 Af þessum orðum má 

merkja að einhvers konar virðisauki hafi hlaupið í handverkið. Það birtist meðal annars í því 

að fleiri fóru að stunda það og fólk virtist kunna betur en áður að meta það sem gert var heima 

við, heimagert komst í tísku og þótti flott. Þarna var komið nýtt viðurkennt auðmagn, í anda 

Bourdieus, sem fólk vildi sýna og hampa.  

Handverkið þótti einnig vera til marks um vitund um hag Íslands, sem og tákn um stolt 

en líka auðmýkt eins og nánar verður rakið síðar. Einnig þótti það borga sig fjárhagslega að 
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geta skapað eitthvað á þennan hátt og má sjá það á tilvitnuninni hér fyrir neðan í 

heimildamann í spurningakönnun Þjóðháttasafnsins þar sem auk annars er bent á efnahagslega 

kosti þess að stunda handverk: „Handavinna og listsköpun er aftur komin í öndvegi [...] ég 

dáist að allri þeirri sköpun sem nú kemur fram í samfélaginu. Þetta sést í gegnum alla þá [svo] 

frumlegu handverksdæmi sem alls staðar eru sýnileg og markaðssetningu þessarar nýju 

listsköpunar þar sem fólk í alvöru skapar sín eigin verðmæti.“115 Og annar heimildamaður 

Þjóðháttasafnsins vonaði að kreppan og allt það heimagerða sem blómstraði í kjölfar hennar 

hefði margháttuð jákvæð áhrif og spyrti um leið saman heimilisiðnað og iðngreinar, en 

nokkuð bar á því í orðum viðmælenda: „Hvers konar heimilisiðnaður blómstrar á ný sem 

sparar gjaldeyri og eykur gleði. Vonandi verður líka aukning í iðngreinum almennt.“116 Hjá 

viðmælendum mínum og heimildamönnum Þjóðháttasafnsins, sem og í fjölmiðlum, bar á því 

að búin væri til tenging á milli smáiðnaðar og handverks eða einhvers konar 

heimaframleiðslu. Mátti til dæmis sjá þetta viðhorf endurspeglast mjög glögglega í umfjöllun 

um íslensk krem, smyrsl, sápur og slíkt sem unnið var úr íslenskum jurtum og oft fjallað um í 

fylgiblaðinu Veljum íslenskt sem fylgdi Fréttablaðinu. Dæmi um slíka frétt var að sjá í 

desember 2008 þar sem segir frá sápugerðinni Sælusápum þar sem búin sé til þjóðleg sápa 

með gamaldags aðferðum og jurtirnar í hana tíndar „í vel grónum heiðum Kelduhverfis“.
117

 

Sömu áherslur má sjá í frétt af tólgarframleiðslunni á Stóruvöllum, sem er lítið iðnfyrirtæki 

sem framleiðir kerti auk tólgar. Mikil áhersla er á að framleiðslan sé í sveitinni, hafi byrjað 

heima við í eldhúsinu en síðan færst yfir í mjólkurhúsið þar sem komið var upp tólgarsmiðju. 

Á þessum tíma unnu fjórir til fimm hjá fyrirtækinu yfir vetrartímann en áherslan sást kannski 

hvað best í fyrirsögn greinarinnar sem var: „Vildi hafa tólgina eins og hjá mömmu“.
118

 Þessi 

tenging milli smáiðnaðar og handverks og einhvers konar heimilisiðnaðar er hreint ekki ný af 

nálinni heldur bar mjög sterkt á henni á Norðurlöndum og Íslandi undir lok nítjándu aldar og 

við upphaf þeirra tuttugustu
119

 þó þar hafi þróunin líklega verið í hina áttina, frá vinnu heima 

við til meiri og stærri iðnaðar. Undirliggjandi ástæður fyrir áherslunni á handverk á þeim tíma 

voru meðal annars að það fékk siðferði- og þjóðernislegt yfirbragð á tímum mikilla og örra 

breytinga þar sem óttast var um þann menningararf sem fólst í handverkinu. Að auki bar á því 

sums staðar að handverkið væri hugsað til atvinnusköpunar fyrir konur.
120

 Eins og nánar 

verður rakið í þessari rannsókn kallast þetta á við margt það sem fór í gang hér á landi eftir 
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hrun ekki síst hvernig svona heimaframleiðsla var sögð tengjast gömlum gildum og 

menningararfi og ekki síður notuð til að afmarka hópa. Allt voru þetta þættir sem léku stórt 

hlutverk í þeirri sviðsetningu á nýju samfélagi sem fór í gang eftir hrunið. 

Almennt var sama hvar borið var niður, merki um aukinn áhuga á alls kyns handverki 

mátti greina mjög víða. Í kjölfarið á þessum aukna áhuga og virðisauka sem handverks, er 

forvitnilegt að skoða hverju hann sætti í huga viðmælenda. Hér á eftir skal því rýnt nánar í 

ástæður sem gefnar voru fyrir honum. 

 

2.2. Af hverju handverk?  

 

Í raun má segja að öll þessi rannsókn snúist um að svara spurningunni sem er yfirskrift þessa 

kafla. Af hverju varð handverksáhuginn meiri eftir hrun og fyrir hvað stóð sú aukning í huga 

fólks? Þó nokkrar skýringar voru gefnar á þessum aukna áhuga. Hér verður fjallað um það 

sem heimildamenn sögðu um handavinnuáhuga sinn eða það sem þeir upplifðu í umhverfinu 

og tengdu við bankahrunið. Mörg atriði voru tínd til af viðmælendum mínum og 

heimildamönnum Þjóðháttasafnsins þegar þeir leituðu skýringa á ofangreindu en þó var mjög 

greinilegt að flestir töldu um samtvinnun margra þátta að ræða.  

Í þeim gögnum sem hér er unnið úr mátti finna ýmis konar skýringar á auknum 

vinsældum handverks almennt. Þegar þeirri spurningu var varpað fram hverju þetta sætti 

komu fram ýmis svör. Talað var um nýtni og nægjusemi og um leið sparnað, til dæmis með 

vísun í að lopinn væri ódýr og nú væri ýmislegt nýtt til sköpunar sem áður var hent. Sagt var 

frá því að fötum væri breytt og gert við ef þau skemmdust. Slíkt hafði ekki tíðkast á mestu 

þensluárunum.
121

 Talað var um handverkið sem leið til að skapa sér aukatekjur
122

 fyrir utan 

auðvitað þá sem nýttu ýmis konar handverk og vaxandi áhuga á því til að skapa sér atvinnu á 

þessum tíma.
123

 Að auki mátti sjá glitta í að þjóðerniskennd væri miðlað í gegnum 

handverkið. Munu þessir þættir nú verða skoðaðir nánar. 

 Eins og komið er inná hér að framan var farið að bera á auknum handverksáhuga 

nokkru fyrir hrun, þó hann ykist markvert eftir hrunið sjálft. Einn viðmælenda minna spurði 
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hvort það hefði kannski einfaldlega verið kominn tími á þessa tísku því hún færi jú alltaf í 

hringi.
124

 Og fleiri vildu meina að hluti af þessu væri tíska. „Núna er til dæmis svolítið í tísku 

að prjóna svolítið meira og lopi [er] búinn að vera rosalega mikið í tísku“125 sagði Guðný 

Björg og staðfesti þar með að hluti af þessu væri einfaldlega tískusveifla. Þórdís tók í sama 

streng: „Og svo kemur kannski tímabil þar sem það er töff að vera í heimagerðu. [...] Ég held 

þetta sé líka tíska.“126 Spurningin sem vaknar í kjölfarið er þá af hverju þessi tíska varð svona 

áberandi á þessum tíma. Hugsanlega er skýringarinnar að leita í sparnaði sem var sú ástæða 

sem margir heimildamenn nefndu.  

 

2.3. Sparnaður 

 

Sparnaður var mjög áberandi þáttur, sem margir tiltóku þegar spurt var um tilgang og 

merkingu handverks. „Fólk er að bjarga sér og er að prjóna í staðinn fyrir að kaupa“,127 fullyrti 

Gunnhildur, og undirstrikaði þar með fjárhagslega ávinninginn af því að geta búið til hluti 

sjálf. Einnig var bent á að slíkur sparnaður krefðist þess að viðkomandi hefði tíma til að sinna 

honum. Og tími var eitt af því sem fólk „græddi“ við hrunið. Það bendir Bergþóra á hér: 

„[F]ólk líka hafði meiri tíma [...] fólk missti vinnuna, kannski alveg eða að hluta, hefur 

minnkað við sig eða eitthvað út af kreppunni, og þá kom bara meiri tími. Þannig að þá gastu 

farið að gera meiri handavinnu, þú gast farið að taka slátur og gast farið að gera þessa hluti til 

að spara þér pening, því þú áttir minna af honum. Þannig að ég held þetta hjálpist allt að.“128 

Tíminn sem fólk „græddi“ á minnkandi atvinnu nýttist þannig á jákvæðan hátt. 

Að auki var nauðsyn sparnaðar ítrekuð af mörgum viðmælendum sem nefna hér dæmi 

um þær aðferðir sem hluti landsmanna beitti til að draga saman seglin.  

Við sáum það held ég flestöll að svona einfaldir hlutir sem að spöruðu peninga þeir voru teknir í gagnið 

aftur, bara sem menn voru búnir að leggja og hættir að gera. Konur fóru að prjóna og fólk fór að taka 

slátur og gera svona hluti af því náttúrlega að margir bara höfðu minnir aur. [...] [Við] eigum rosalega 

auðvelt með að aðlaga okkur að breyttum aðstæðum og þarna breyttust aðstæður og margir aðlöguðu sig 
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að því og þurftu bara að herða sultarólina og taka upp gamla hluti sem að nýttust, tína ber og búa til 

sultu, prjóna og sauma og taka slátur og smíða sjálfur og svona. Maður sá það alveg.
129

 

Og skýringar á orsökum sparnaðar flutu einnig með, til dæmis var bent á að innflutt 

vara varð dýrari sem hugsanlega gat skýrt breytt mynstur í framleiðslu og kaupum almennt. 

Aðalheiður lýsti því hverju þetta gat skipt þegar kom að verslun og viðskipum. „Svo 

náttúrlega er það ódýrara, erlendu, innfluttu fötin eru orðin svo dýr að þú getur alveg keypt af 

einhverjum Íslendingi, það er ekkert dýrara, sem er samt sérsaumað alveg á þig. Þetta er bara 

eins og í Hofi [Menningarhúsið Hof, Akureyri], að stólarnir inní salinn hefðu aldrei verið 

keyptir á Íslandi af íslenskum hönnuði nema af því að það var kreppa.“130 Svipað viðhorf kom 

fram í máli Gunnhildar, þ. e. hvernig sjálfbærni eða endurnýting hafði áhrif á handverkið, 

vegna þess að þær aðstæður komu upp að það gat til dæmis verið kostnaðarsamt að sauma sér 

eitthvað sjálfur. „Nú er fólk að taka gömul föt og sauma og breyta þeim og selja. Það er 

náttúrlega örugglega út frá kreppunni [...] af því efni er sko brjálæðislega dýrt [með 

áherslu].“131 Í þessari umræðu kom einnig mjög skýrt fram hvað handverkið og það að nýta 

heimafengið hráefni var fasttengt í hugum viðmælenda minna eins og sjá má á lýsingu 

Kristínar Sólveigar þegar verið var að ræða handverksmarkaði víða um land og hvernig hægt 

væri að endurnýta hluti: „Af því það er líka partur af þessu handverki og þessu, að fara 

þangað, finna sér efnivið og vinna úr honum.“
132

 Endurnýting og áhersla á framleiðslu í 

nærumhverfi fékk þar með aukið vægi, að mati margra.
133

 Allt hafði þetta áhrif í sömu átt; til 

að ná fram sparnaði varð að nýta betur það sem til var eða hægt að nálgast auðveldlega og 

einnig að búa sem mest til sjálfur. Þannig varð áherslan á það að nýta heimafengið og 

endurnýta skiljanleg.  

Sparnaðurinn gat þó haft á sér neikvætt yfirbragð. Oft bar á því að fólk vildi ekki 

greiða mikið fyrir handavinnu þannig að um leið og færni handverksfólksins var viðurkennd, 

þá var um leið gefið skýrt í skyn að ekki væri ástæða til að greiða fyrir þá vinnu eða sköpun 

sem inna þyrfti af hendi eins og Þórdís lýsir hér:   

Mér finnst það voða mikið, ef maður setur eitthvað svona raunhæft að þá hverfur fólk bara. Og hérna, 

þá er þetta ekkert eins spennandi. Ég held að sumir ætli, einmitt sko, að þeir eru jú að biðja mann að 

gera sambærilegan hlut við það sem þeir geta keypt og láta það svo fylgja að þetta sé til einhvers staðar 

og kosti svo brjálæðislega mikið [Allir að spara, skýtur Ingibjörg inní] og, já, og hérna finnst kannski 
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fáránlegt að lopapeysa sem kostar tuttugu þúsund og það kemur og vill láta gera hana [...] er þá ekki 

verið að segja manni að maður eigi að gera þetta ódýrara eða fyrir minna? 
134

 

Slíkt hið sama sagði ung kona mér í einkasamtali þar sem hún lýsti því að hún væri búin að 

gefast upp á að rukka fólk fyrir vinnuna við að prjóna og hekla, það eina sem hún færi fram á 

væri að það borgaði efniskostnaðinn.
135

 Vekja þessar athugasemdir þeirra spurningar um 

hvort eðlilegt þyki að gera slíkar kröfur til kvenna eða hvort það sé einfaldlega litið þannig á 

handverkið að það eigi að vera ódýrt. Í þessu samhengi þótti mér athyglisvert hvernig 

handverkskarlinn Guðmundur Örn tók til orða þegar talað var um kostnað og greiðslur fyrir 

handverkið hans. „Þetta kostar auðvitað svolítið. En þetta er handverk og það er eitt sem ég 

geri líka, sko, ég gef ekki vinnuna mína. Bara sko, ef ég þarf að gera það þá get ég bara hætt 

þessu.“136 Og Magnús Þór sagði að það hefði verið hann sem benti eiginkonu sinni á að það 

gengi ekki að hún léti fólki, sem verslaði ekki við þau, í té ókeypis ráðgjöf og þjónustu.
137

 

Virtist sem viðhorf þessara tveggja karlmanna væri mun ákveðnara í sambandi við greiðslur, 

heldur en kvennanna. 

 

2.4. Andleg gildi 

 

Áberandi þáttur í máli bæði viðmælenda minna og hjá heimildamönnum Þjóðháttasafnins, 

voru frásagnir af því hve mikill hraði hefði verið á lífinu á góðæristímanum. Þá var og mikilli 

neyslu, efnishyggju og nýjungagirni lýst, sem verður farið nánar yfir síðar, en einnig 

áhyggjum af lygum, spillingu, ógegnsæi, ósjálfbærni og fleiru slíku.
138

 Mjög margir nefndu 

hvernig handverkið væri á einhvern hátt andstæða þess og hve hollt og gott það væri fyrir fólk 

að skapa, það skapaði ró og öllum liði betur þegar þeir byggju eitthvað til. Þannig var gildi 

handverksins á þessum umbrotatíma undirstrikað. Sést þetta meðal annars í máli eins 

heimildamanns Þjóðháttasafnsins: „Mér finnst ekki að hér sé raunveruleg kreppa nema þá 

tilfinningaleg. Þjóðinni finnst hún hafa verið svikin. [...] Það sem helst er jákvætt við 

„kreppuna“ að fólk er farið að verða nýtnara, fólk hendir ekki öllu hugsunarlaust heldur lagar 

og gerir við hluti, saumar og prjónar flíkur.“139 Annar heimildamaður safnsins sagði þetta um 
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notagildi handverks til að vega upp á móti neikvæðri umræðu og fréttum í samfélaginu: „Mér 

finnst meira atriði að halda sálarró minni og sökkva mér ekki í endalausa neikvæðni. [...] Tek 

mér heldur bók í hönd eða handavinnu.“140 Þetta viðhorf kom einnig fram hjá viðmælendum 

mínum. Þórdís lýsir því svo: „Ég held að kannski sumar fari í handavinnu af því þetta er 

róandi og þetta er þægilegt. [...] Að þá fara þær kannski að sækja í eitthvað sem þær geta gert 

heima. Þannig að ég held að þetta hafi líka jákvæð áhrif á þann hátt.“141 

Kristín Sólveig, Guðný Björg og Aðalheiður töluðu mjög ákveðið um að handverkið 

væri einn hluti þess að rækta garðinn sinn, en slíkt hefðu Íslendingar gert í auknum mæli bæði 

í óeiginlegri og eiginlegri merkingu eftir hrun.
142

 Áberandi var hve margir lögðu áherslu á 

vægi handverks fyrir andlegu hliðina. Aðalheiður orðaði þessa hugsun um hlutverk 

handverksins svo: „En ég held að við megum ekki gleyma líka því að þetta, handverkið og 

þetta, hafi bjargað mörgum sem að kannski misstu vinnuna eða áttu erfitt í kreppunni svona 

sálarlega séð. Að hafa eitthvað til þess að gera, vera við, að sjá einhverja framvindu, sjá 

eitthvað verða til, það er þetta sem er svo mikilvægt, ég held að þetta sé líka stór þáttur í 

þessu.“143  

Þetta var almennt viðhorf í þeim viðtölum sem ég tók og það var einnig mikið kynnt 

og stutt í fjölmiðlum. Þá mátti sjá fjölda greina í dagblöðum þar sem áhersla var lögð á 

nauðsyn þess að hafa eitthvað fyrir stafni og huga að öðrum gildum en efnahagslegum. Mátti 

meðal annars oft sjá fyrir- og millifyrirsagnir eins og „Kreppan í sálarlífinu“
144

, „Endurskoða 

lífsgildin“
145

 og „Lífið meira en markaðurinn“
.146

 Nokkrum dögum eftir ávarp 

forsætisráðherra í október 2008 var birt langt viðtal við forsetafrú landsins, Dorrit Moussaieff, 

þar sem hún leggur áherslu á aðdáun sína á íslensku lopapeysunni, íslenskri menningu og 

íslensku handverki, auk þess sem hún bendir á að þetta eigi meðal annars að nota til 

markaðssetningar þannig að útlendingar flykkist til landsins.
147

 Að öllu samanlögðu skapaði 

þetta mjög ákveðið það andrúmsloft í þjóðfélaginu að nú væri rétt að snúa sér inná við, nýta 

það sem innlent væri og skapa sér verðmæti úr því. Þar kom fram greinileg áhersla á að 

aukning á handverki og um leið alls kyns heimaframleiðslu annarri snerist ekki hvað síst um 

að skapa sér tekjur, sjá sér farborða, hafa eitthvað fyrir stafni og útbúa það sem vantaði og 
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fólk óttaðist að ekki fengist með öðru móti. Á bloggsíðum mátti sjá þesskonar vangaveltur 

sem rötuðu jafnvel inn í fjölmiðla. Hér er dæmi um slíka tilvitnun af bloggsíðu konu sem talar 

um að ef skortur verði á Íslandi þá séu samt möguleikar í stöðunni: „Ef við getum ekki keypt 

vörur sem framleiddar eru í útlöndum þá verðum við bara án þeirra. Íslenskir bændur geta 

framleitt mat ofan í okkur og þeir geta framleitt föt utan á okkur [...].“148 Þannig er ljóst að 

farið var af stað ferli og styrking hópamyndunar, þarna er lögð áhersla á hvað „við“ getum 

gert okkur til bjargar. 

Það er því ljóst að þátttakendur í þessari rannsókn töldu sig finna fyrir auknum áhuga 

og áherslu á handverk eftir hrun. Var þetta viðhorf einnig kynnt og stutt dyggilega í 

fjölmiðlum. Bæði bar á að nýir iðkendur tækju til við það en einnig rifjuðu margir upp gamla 

kunnáttu. Mátti sjá þetta á aukinni útgáfu handverksbóka og auknum útlánum á efni um 

handverk, auk þess sem þeir viðmælendur sem þekktu vel til handverks sögðust hafa fundið 

mikla breytingu á öllu andrúmsloftinu í kringum þessa iðkun, hvernig hún varð allt í einu 

viðurkenndari og vinsælli, ekki síst þegar farið var að draga fram og sýna eldri hluti sem áður 

höfðu ekki fallið í kramið hjá þiggjendum sem styður það að þeir hlutir tilheyrðu nú nýjum 

flokki auðmagns sem var virt, þótti flott og þess virði að sýna. 

Viðmælendum mínum og heimildamönnum Þjóðháttasafnsins þótti gildi og hlutverk 

handverks vera margþætt eftir hrun. Áhersla var lögð á andlega þáttinn, hve mikilvægt það 

væri að skapa eitthvað og hve róandi það væri, bæði með tilliti til þess hraða sem var lýst á 

góðæristímanum og ekki síður vegna þess óróleika sem gætti í þjóðfélaginu á þessum tíma. 

Það var litið á það sem hluta af tískusveiflu, sem hugsanlega skapaðist af fjárþörf en einnig 

var nefnt að aukinn tími gæti skipt þar máli þegar breytingar urðu á atvinnu svo margra, að 

loks fékk fólk tíma til að gera eitthvað svona. Einnig var handverkið oft nefnt sem dæmi um 

hvernig mætti afla fjár eða spara með því að nýta eða endurnýta það sem til væri í 

nærumhverfinu. Það kom ítrekað upp hvað handverkið þótti stór þáttur í að skapa sér atvinnu, 

tekjur eða á einhvern hátt til leita leiða til að bjarga sér í þeim erfiðleikum sem stóðu yfir. Er 

því vert að skoða þann þátt nánar í næsta kafla.  
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3. Notagildi handverks 
 

Í Morgunblaðinu í september 2009 sagði Bryndís Loftsdóttir bóksali hjá Eymundsson að hún 

væri hálfsnortin því „[þ]jóðin situr ekki með hendur í skauti, heldur ræktar hún og framleiðir 

sjálf.“149
  Árið 2010 sést þetta mat á ástandinu hjá þeim sem svöruðu spurningaskrám 

Þjóðháttasafnsins við því hvað viðkomandi sæi jákvætt við kreppuna og hvort einhver 

nýsköpun hefði orðið: „Prjónabrjálæðið. Öll sprotafyrirtækin sem einbeita sér að sköpun og 

eflingu þess er íslensk [svo].“150 Þarna er sett samasem merki á milli handverks annars vegar 

og nýsköpunar hins vegar og kom það viðhorf fram hjá fleiri heimildamönnum 

Þjóðháttasafnsins en annar slíkur mat ástandið svona: „Nýsköpun í kreppu er t.d. alls konar 

hönnun og gamaldags handverk orðið vinsælt á ný sem mér finnst mjög jákvætt.“151 Þarna má 

sjá hvernig þessir tveir þættir voru spyrtir saman, annars vegar handverk, oft byggt á gömlum 

arfi, og hins vegar nýsköpun sem stuðlaði að nýjum atvinnutækifærum og tekjumöguleikum.  

 

3.1. Atvinna, tekjur og sjálfsbjargarviðleitni 

 

Í þeim gögnum sem hér eru lögð til grundvallar kemur fram mikil áhersla á 

sjálfsbjargarviðleitni. Að búa sér til eitthvað úr litlu og skapa sér tekjur þegar illa árar og nýta 

þá handverkið til þess. Hér er gripið niður í hópviðtalið við Kristínu Sólveigu, Aðalheiði og 

Guðnýju Björgu þar sem þetta kemur fram: „Já, og það misstu bara margir vinnuna og þurftu 

að finna sér eitthvað annað og fóru að, alveg ótrúlegasta fólk fór út í svona alls konar, svona, 

að finna upp hluti eða föndra [...].“152 Þórdís lýsti þessu meðal annars þannig: 

En kannski er ástandið, hefur þetta hrun gert það að, ég veit það ekki, að fleiri koma .. reyna að skapa 

sér atvinnu með handverki, það getur verið. Jú, sennilega er það, fólk er að reyna að bjarga sér. [...] En 

það getur nú spilað inn í að konur misstu líka fyrr atvinnuna [...].Það held ég hafi spilað inn í. Það var 
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kannski fullt af konum sem ekki hafði haft tíma áður sem að hefur farið að stunda handavinnu, bara 

fengið tíma þegar þær urðu atvinnulausar og líka bara til að drepa tímann og eins og konur sem hafa 

komið á Punktinn [handverksmiðstöð á Akureyri] og eitthvað. Auðvitað smitast þetta. Þannig að, eflaust 

hafa sumar líka þurft að gera það, nú þarf fólk kannski að prjóna vettlinga og svona [...], ég veit það eru 

mjög margir sem nota þetta í gjafir. Prjóna fallega vettlinga og sokka fyrir lítinn pening, það er mjög 

mikið svoleiðis. Og ég held það spili, atvinnuþátttaka spili, það sé svolítið stór þáttur.
153

  

Þarna spila saman aukinn tími til að búa til hluti og að hægt var að spara pening með því að 

útbúa eitthvað sjálfur. En handverkið kom einnig sterkt inn vegna annarra þátta. Eins og sjá 

má á eftirfarandi athugasemd frá heimildamanni spurningaskrár Þjóðháttasafnsins kom það 

viðhorf skýrt fram hvernig hægt væri að nota handverkið á ýmsan hátt til að bjarga sér og 

skapa sér atvinnu og tekjur.  

 

Mér dettur nú bara fyrst í hug að dóttir mín missti vinnuna vorið 2009, hún var ófrísk þá og fékk ekki 

aðra vinnu. Hún gat ekki setið aðgerðarlaus og fór í það stóra verkefni að gefa út prjónabók með frænku 

sinni. Prjónabókin kom út í lok nóv. 2009 og sló í gegn. Þetta gerði hún án þess að eiga nokkurn einasta 

pening til að byrja með. Þetta gerði svo mikla lukku að hún gaf út prjónabók nr. 2 núna fyrir jólin. Í stað 

þess að detta í þunglyndi blómstraði hún og hafði nóg við að vera.
154

 

 

Þarna má sjá hvernig kunnátta og geta í handverki leiddi af sér nokkuð sem mætti kalla 

óvænta atvinnu. Þetta sást víðar enda leitaði fólk ýmissa leiða til að komast af og bjarga sér í 

kjölfar atvinnuleysis og kom það einnig í ljós hjá nokkrum viðmælenda minna. Bergþóra og 

Magnús Þór stofnuðu til dæmis bæði hannyrðaverslun og prjónakaffihús í beinu framhaldi af 

atvinnuleysi sem orsakaðist af hruninu: „[Þ]etta var í raun visst tækifæri að missa vinnuna. Að 

þá fór maður að spá í, hvað vill maður gera og þetta er náttúrlega bara þvílíkur draumur að fá 

að prófa að vinna við áhugamál.“155 Hið sama gerðist í tilfelli Hrafnhildar en hún stofnaði 

verslun með handverk og hönnun þar sem ekkert gekk að fá vinnu í hennar geira á þessum 

tíma. Taldi hún í samtali okkar að í sínu fagi, arkítektúr, væri allt að 40% atvinnuleysi þegar 

þarna var komið.
156 Guðmundur Örn hafði þetta að segja um ástæður þess að fyrirtæki hans, 

Horny Viking, var stofnað þegar nokkuð var liðið frá hruni: 

[É]g fékk vinnu hérna fyrir norðan [...]. Svo eiginlega lognaðist það fyrirtæki svona hálfpartinn út af, 

eða það brotnaði upp í margar smáar einingar, þannig að ég missti þá vinnu og var atvinnulaus og ég er 

þannig gerður að ég get ekki setið heima hjá mér og ekki gert neitt. Þannig að ég fór að fara [...] upp í 

                                                 
153

 Þórdís, viðtal janúar 2012, bls. 4-5.  
154

 ÞÞ: Tnr: 2010-1-52. 
155

 Bergþóra, viðtal 2013, bls. 2.  
156

 Hrafnhildur, viðtal 2010.  



60 

 

Rósenborg á Punktinn, bara eiginlega að eyða tímanum á meðan þetta millibilsástand var. Og þá fór ég 

að gera hluti sem mig hafði alltaf langað til að gera en aldrei haft tíma til, að smíða úr hornum og 

svoleiðis. Sökkti mér í það og það eiginlega leiddi bara svona eitt af öðru, að ég eiginlega er á þessum 

stað sem ég er núna. Sem sagt að nú er ég bara í handverki eingöngu alla daga og geri ekkert annað.
157

 

Einnig kom skýrt fram hjá viðmælendum vitund um nauðsyn þess að hafa nóg fyrir stafni 

þrátt fyrir atvinnuleysi og greinilegt að fólk sá handverk sem leið til að virkja kunnáttu, getu 

og starfsvilja til jákvæðra hluta.  

[F]ólk hefur meiri tíma. Fólk er ekki í þessari brjáluðu yfirvinnu, sumir eru orðnir atvinnulausir og þú 

hefur meiri tíma og þar af leiðandi hafa sumir farið í það að fara á námskeið. [...] [Þ]að að fá einhverja 

þekkingu og möguleika á að gera eitthvað er alveg rosalega mikils virði [...] þú kannski lærir að prjóna 

vettlingana [...] eða peysuna sem þig hefur langað í. Þú hefur ekki efni á að kaupa hana en þú hefur 

möguleika á að kaupa garn og þú færð þekkinguna til þess [...] og það veitir fólki alveg ofboðslega 

mikla gleði að finna að það sé einhvers megnugt. Og handverkið á Íslandi býður bara upp á það.
158

 

Þarna er viðhorfið greinilega að fólk hafi séð í handverkinu leið til að nýta kunnáttu og áhuga 

til að útbúa það sem það langaði í eða til að skapa sér tekjur og lífsviðurværi við þær óvæntu 

aðstæður sem sköpuðust í kjölfar bankahrunsins. Það fóru þó ekki allir þá leið að stofna 

fyrirtæki þó handverkið væri nýtt til að auka tekjur á ýmsa vegu. Helga Margrét er hér að 

segja mér frá peysum sem hún prjónar og bætir síðan við: „[Þ]ví ég er svona líka að reyna að 

selja. Ég væri ekkert að því, ég væri bara að þessu til gamans ef ég þyrfti ekki að fá aðeins 

meiri pening og þá reynir maður að selja þetta. Og það er rosalega mikið um að konur séu að 

selja [...]. En þess vegna er reyndar mjög erfitt fyrir mig að selja því það þekkir yfirleitt 

einhver annar einhvern sem er að selja [...].“159 Þannig mátti sjá að handverk var notað sem 

vinnutækifæri og til tekjuöflunar þó mikið framboð skapaði ákveðið vandamál.  

Vinsældir lopans urðu svo að einhverju leyti vegna verðsins. Það sást þegar nokkrum 

sinnum var vikið að lopapeysunni, þá var alveg ljóst að lopinn varð fyrir valinu hjá mörgum 

sökum þess hve ódýr hann var sem þýddi að hann hjálpaði til við að drýgja tekjurnar. 

Verslunareigandinn Bergþóra lýsti ástandinu árið 2009 svona: „[Þ]að var bara ótrúlegt. 

Vakningin sem varð þá í rauninni, sérstaklega í lopa, því lopinn er svo ódýr, [...] íslenska ullin 

okkar er bara mjög einkennilega verðlögð. Hún er alveg ofboðslega ódýr. Og það eiginlega 

bara gerði, ég veit ekki hvað gerðist, það bara fór allt á fullt. Það voru allir að prjóna úr 
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íslensku ullinni af því hún var svo ódýr.“
160

 Kristín Linda hafði það sama að segja. Samkvæmt 

henni var verðið eitt af því sem gerði lopann vinsælan enda væri hann oft helmingi ódýrari en 

annað hráefni. Að auki undirstrikaði hún hve mikils virði það væri fyrir alla að geta skapað 

eitthvað fallegt án þess að það væri mjög dýrt.161  

En það var ekki bara bein sala eða gjafir sem fólk notaði afurðir handverksins í heldur 

fóru gamaldags vöruskipti líka að tíðkast. Gunnhildur lýsti því hvernig hún varð vitni að slíku 

á hárgreiðslustofu þar sem hún var viðskiptavinur: „Sko, ég veit um mikið af fólki sem er að 

prjóna alls konar og er að selja. Ég var í klippingu hérna um daginn og hún er að klippa mig 

og þá kemur kona inn með svona lopaskóleista, ógeðslega flotta, [...] hún var augsýnilega að 

borga klippingu sem hún hafði farið í, klippingu og litun, þú veist, svona vöruskipti.“162 Að 

auki varð aukinn þungi á að styðja við íslenska framleiðslu og þá oft með þeim rökum að 

skilja tekjur eftir í eigin nágrenni og skapa atvinnu: „[F]ólk er að sækjast eftir að við nýtum 

heimabyggð [...] ekki að hringja í eitthvað fyrirtæki og fjöldaframleiða eitthvað heldur í 

rauninni að skapa störf, eða tímabundnar tekjur eða tímabundna vinnu.“163 Þarna kemur skýrt í 

ljós áherslan á nærumhverfið og hvernig litið var svo á að handverk gæti orðið hluti af því að 

styrkja það. Í framhaldi af þessu er vert að benda á að félagsskapurinn Handverkskonur milli 

heiða var stofnaður beinlínis til að auka tekju- og atvinnumöguleika dreifbýliskvenna,
164

 þó 

það hafi verið löngu fyrir hrun. Þar verður handverkið fyrir valinu og virðist staðfesta hve 

rótgróin tengsl þykja á milli þessara þátta, þannig er treyst á handavinnu og handverk til að 

skapa atvinnu fyrir konur í dreifbýli. Þegar talið barst að atvinnuúrræðum kvenna almennt í 

þessum viðtölum mínum um handverk var bent á nýsköpunarmiðstöðvar sem og eftirfarandi: 

„Ég held að margar þessar [handverksbúðir] úti á landi hafi svolítið orðið til bara út af 

atvinnuleysi og kvótinn farinn og það standa einhver auð húsnæði og þá koma konur og segja 

„hvað getum við gert?“ og byrja með samtök, skiptast á að afgreiða, eru að selja fyrir hvor 

aðra og svona.“165 Samkvæmt þessu var þarna einhver þekking til staðar sem hægt var að 

virkja þegar þrengdi að, eins og gerðist vissulega við bankahrunið er menn óttuðust bæði 

fjárhagslegt gjaldþrot, vöruþurrð og fæðuskort og fyrirsagnir á borð við „Bjarga því sem 
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bjargað verður“
166

 og „Raunveruleg hætta á vöruskorti í búðum“
167

 blöstu við dag eftir dag. 

Og því var lýst hvernig konur gætu og hefðu brugðist við þessu ástandi:  

[F]ólk [...] var í svo mörgu sem kostaði mikinn pening. Svo kemur kreppan og það fyrsta sem konur 

gera, þær til dæmis fara að lita á sér hárið heima og sleppa að fara í þetta og þetta og þetta af því það er 

svo dýrt. Þá fara þær að mynda hópa og gera eins og í gamla daga, hittast heima hjá hver annarri yfir 

handverki. Og jafnvel kannski ein kann að gera eitthvað og hún er að segja hinum til og svo styðja þær 

hver aðra.
168

 

Athyglisvert er hvernig áhersla er lögð á hlutverk kvennanna við að draga saman í neyslu 

heimilanna. Eins og hér hefur verið rakið bar mjög á atvinnuumræðu í viðtölunum og yfirleitt 

vildu viðmælendur mínir meina að konur hefðu frekar misst vinnu en karlar. Kristín Linda 

velti upp þessum þætti. Hún sagðist telja að þar sem hrunið hafði í för með sér versnandi 

efnahag og bágara atvinnuástand hefði íslenska þjóðin brugðist við á svipaðan hátt og þekkt er 

að gerst hafi víða á Vesturlöndum eftir seinna stríð þegar karlar sneru heim af vígvellinum og 

skiluðu sér í atvinnulífið. Þá var ætlast til að konur færu aftur inn á heimilin og í tísku komst, 

að hennar sögn, rjómatertubakstur og ýmis konar tímafrek iðja sem kallaði á heimavinnandi 

konur. Að hennar mati fór svipað ferli í gang hér á landi eftir hrun. Áhersla á heimatilbúinn, 

tímafrekan mat, gífurlegar vinsældir heimagerðra fata og alls kyns handverks sem kostaði 

tíma að gera og fleira slíkt hafi verið einhvers konar viðbragð til að rýma til fyrir körlum á 

vinnumarkaði.169
  

En ef við lítum aðeins á söguna aftur í tímann í þjóðfélögunum bara almennt þá höfum við séð [...] að 

þegar kreppir að á vinnumarkaði [...] þá er eins og þjóðfélagið hafi sjálfkrafa [...] leið til þess að ýta 

konum svolítið til hliðar út af vinnumarkaði. Og þegar það fer að verða eftirsóknarvert og róandi og 

dásamlegt og konum er klappað á öxlina fyrir það að sitja heima og prjóna hverja peysuna af annarri, þá 

eru þær ekki á meðan að nýta orkuna sína til þess að stjórna landinu og leggja sitt af mörkum í 

stefnumótun og stjórnun mikilvægra stofnana eins og bara til dæmis skólanna eða atvinnufyrirtækja eða 

bankanna eða eitthvað svona. Þær gera það ekki á meðan þær eru að prjóna lopapeysur [...] það má ekki 

vera þannig að annar helmingur þjóðarinnar, konur, fari allt í einu að nota segjum tíu klukkutíma á viku 

af tíma sínum í þetta en karlmenn núll. Það mun ekki auka jafnrétti til lengri tíma litið.
170

  

Eins og flestir viðmælendur mínir talaði Kristín Linda um að það væru ekki hvað síst konur 

sem sinntu handverki. Hún benti á að þrátt fyrir að handverkið væri gott áhugamál og 
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gífurlega vinsælt þá yrði að varast að falla í þá gryfju að nota það sem afsökun fyrir því að ýta 

konum til hliðar.  

[V]ið þurfum að passa það að það skapist ekki einhver svona aðdáun og of mikil dýrkun á þessum 

lífsstíl sem verður til þess að ýta þeim svolítið til hliðar, af því ekki getur maður verið á tveimur stöðum 

í einu. [...] Er þjóðhagslega hagkvæmt að hafa hundrað konur, sitjandi akkúrat núna á Íslandi, við að 

prjóna á launum sem eru þrjúhundruð kall á tímann?  [...] [H]ver er arðurinn, og er hann eðlilegur og 

hver eru skilin á milli áhugamáls og framleiðslu og atvinnu?
171

 

Í þessu samhengi er vert að hafa í huga að þekkt er í kenningum kvenna- og kynjafræða að 

konum sé fremur beint inn á það sem kallað er einkasvið, einkum inni á heimilinu, en 

karlmenn sinni fremur hinu opinbera sviði.
172

 Heimildamenn Þjóðháttasafnsins sáu einnig 

ástæðu til að hafa orð á þessu. Yfirleitt virtist fólk jákvætt í garð hugmyndarinnar um það sem 

kallað var gömul gildi, sem handverkið var gjarna tengt við og nánar verður rætt síðar, en þó 

heyrðust viðvörunarorð hjá einum heimildamanna Þjóðháttasafns sem sagði: „Of mikil 

einhliða áhersla á gömul gildi getur leitt til þröngsýni og afturhalds, til dæmis varðandi 

hlutverk kynjanna.“
173

 Má þarna sjá ítrekaðar áhyggjur af því að þessi ofuráhersla á handverk 

gæti í raun þýtt bakslag fyrir stöðu kynjanna hér á landi þar sem handverkið virtist jafnvel á 

stundum til að fela minnkandi jafnrétti, til dæmis á vinnumarkaði. Aðrir viðmælendur vildu 

þó meina að skýringin væri einfaldari og þetta hefði einfaldlega með eðlismun kynjanna að 

gera og mjög fastheldna félagsmótun. „Ég held að konur séu bara duglegri að bjarga sér [...]. 

Ég held þetta snúist ekki um að skapa körlum rými, ég held þetta sé bara [...] þetta er svo fast í 

okkur að konur séu í handverki.“174 Samkvæmt fréttum fjölmiðla höfðu í það minnsta sumar 

konur nóg að gera eftir hrun. Í viðtali við Morgunblaðið árið 2009 segir Edda Bára 

Róbertsdóttir verslunarstjóri hjá Vogue frá mikilli breytingu á kauphegðun kvenna eftir hrun. 

Aukinn prjónaskapur væri ekki það eina heldur saumuðu fleiri föt frá grunni og bættu föt sem 

lítillega sæi á.
175

   

Handverk kvenna var þó ekki bara nýtilegt til að skapa tekjur og atvinnu heldur virtist 

sem það fæli einnig í sér táknræna vísun sem hafði að gera með hvernig þyrfti að hreinsa til 

eftir hrunið. Áherslan á hinn kvenlega þátt „hreinsunarinnar“ sást skýrt þegar einn 

heimildamanna Þjóðháttasafns útskýrði ástæður þess: „Þetta er svo karllægt samfélag, það 
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hefði engin húsfreyja hagað sér svona.“176 Þarna er því haldið fram að það hefðu frekar verið 

karlmennirnir sem misstu sig um of í góðærisveislunni og nú þyrfti nýjar aðferðir til að vinna 

sig út úr vandanum, aðferðir sem byggðu á kvenlegri nálgun. Sama viðhorf mátti einnig sjá í 

frásögnum erlendra fjölmiðla af ástandinu á Íslandi. Í Financial Times sagði til dæmis í 

október 2008 að íslenskar konur myndu nú hreinsa upp alla óreiðuna eftir ungu karlana.
177

 

Mikil áhersla var lögð á það í blogg- og greinaskrifum að konur ættu að taka við 

stjórnartaumunum, að rétt væri að karlar drægju sig í hlé í nokkurn tíma á meðan konur 

sópuðu upp eftir þá brotin. Fyrst eftir bankahrun var mikið fjallað um Auði Capital, 

fjárfestingarfyrirtæki í eigu og undir stjórn kvenna. M.a. voru fluttar fréttir af fyrirtækinu í 

íslenskum og útlendum fjölmiðlum, þar sem hamrað var á að kvenleg gildi, til dæmis 

áhættumeðvitund, hefðu orðið þeim til bjargar.
178

 Í tímaritinu Management Today var haft 

eftir Tryggva Þór Herbertssyni, þingmanni Sjálfstæðisflokksins og hagfræðingi, að konur 

væru mun varkárari þegar kæmi að viðskiptum og ættu því að taka við keflinu um þessar 

mundir enda hefði ástandið verið allt annað ef þær hefðu verið við stjórnvölinn.
179

   

Ljóst er að handverkið gegndi ýmis konar hlutverkum eftir hrunið. Þar á meðal var 

tekjuöflun og atvinnusköpun, ásamt því að skapa ró í miklu umrótsástandi. Kom það fram 

með ýmsum hætti, hvort heldur fólk stofnaði fyrirtæki utan um handverkið sitt, seldi það, 

stundaði vöruskipti eða settist við handverk til að öðlast innri ró. Það voru því ekki eingöngu 

beinar tekjur, atvinna og sparnaður sem fólk sóttist eftir heldur virtist sem áherslan á 

handverkið væri líka nokkurs konar tákn um viðnám við of mikilli neyslu og firringu fyrir 

hrun og með því væri sýndur, svart á hvítu, viðsnúningur og upptaka kvenlegra gilda og með 

því annars konar veruleiki. Í því samhengi voru oft dregnar upp myndir af þeirri veröld sem 

var til að undirstrika andstæðuna við yfirstandandi tíma. Varð handverkið meðal annars tákn 

fyrir þá andstæðu og í leiðinni var dregin upp enn ein andstæðumyndin. 
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3.2. Neyslan og nýtnin  

 

Til að átta sig betur á hvernig handverkið og gerð þess varð að táknrænni andstæðu við 

ástandið fyrir hrun er nauðsynlegt að skoða fyrst þá mynd af góðæristímanum sem dregin var 

upp af þátttakendum í þessari rannsókn. Sú mynd gefur nefnilega hugmynd um hvaða ástandi 

viðkomandi töldu sig vera að hafna, meðal annars með handverkinu. Þetta viðhorf kom ekki 

bara fram í viðtölunum heldur sást það oft í fjölmiðlum, jafnvel svo snemma sem í fyrri hluta 

október 2008. Þannig sagði Mikael M. Karlsson, heimspekingur, í viðtali í Morgunblaðinu 

þann 12. október að  

[...] við höfum verið svo upptekin af eigingirni og lífsþægindagræðgi [...]. Við höfum litið á hvert annað 

sem vörur eða bráð, en áður var sterkt í Íslendingum að líta svo á að hver einstaklingur væri verðmæti út 

af fyrir sig. [...] Ég held að þjóðin hafi upp á síðkastið búið við óheilindi og fengið samviskubit út af 

þessari græðgiskenndu einstaklingshyggju sem hefur ríkt um tíma. [...] Við höfum verið á rangri leið, 

vísvitandi í einhverjum skilningi, en á sama tíma í afneitun.
180

  

Samskonar viðhorf birtist hjá Gunnari Hersveini heimspekingi í aðsendri grein í Lesbók 

Morgunblaðsins þar sem hann segir að öll gildi séu nú til endurskoðunar, nú sé tími minna 

taumleysis og meiri nægjusemi.
181

 Á þessum tíma var ákallið eftir breytingum víða áberandi, 

ekki síst vegna þeirrar myndar sem dregin var upp í fjölmiðlum heima og erlendis af 

ástandinu fyrir hrun. Voru Íslendingar allmeðvitaðir um að augnaráð hluta umheimsins hvíldi 

á þeim í kjölfar þessara atburða. Mátti enda sjá endurvarp af þeirri umfjöllun í fjölmiðlum hér 

heima, bæði í endursögn frétta og í umfjöllun fjölmiðla um rannsóknir á þeirri sömu 

umfjöllun.
182

   

Árið 1975 gaf franski póststrúktúralistinn Michel Foucault út á bók
183

 hugmyndir sínar 

um „hvernig refsikerfið hefur breyst frá 17. öld til nútímans og hvernig vald og þekking eru 

notuð í vestrænum samfélögum til að láta þegnana sjálfa um að halda uppi aga innan 

heildarinnar.“184 Í því samhengi fer hann yfir valdavensl og hvernig ákveðin fangelsisbygging, 

hönnuð af Jeremy Bentham á fyrri hluta 19. aldar sækir vald sitt í sjónina sem alsætt 

valdatæki.
185

 Í kafla sem kallast „Alsæishyggja“ lýsir Foucault því hvernig byggingin var 

hönnuð þannig að fangarnir sem þar dveldu kæmu aldrei auga hver á annan og gætu aldrei 
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vitað hvenær fangaverðirnir væru að fylgjast með þeim. Þetta þýddi að hegðun fanganna 

miðaðist við að fangaverðir gætu alltaf verið að fylgjast með sem ætti að hafa áhrif á hegðun 

þeirra.
186

 Er þetta dæmi nefnt til að undirstrika hvernig vitneskjan um að aðrir fylgist með 

hefur áhrif á hegðun. Ef gengið er út frá því að nútímafjölmiðlar og aukin netvæðing séu á 

einhvern hátt hið alsjáandi auga þá væru Íslendingar eins og fangarnir í byggingunni, 

meðvitaðir um að hugsanlega væri verið að fylgjast með hverju því sem þeir tækju sér fyrir 

hendur, fylgst yrði með því hvað yrði gert og sagt og hvernig hlutirnir yrðu framkvæmdir, til 

dæmis eftir bankahrun sem vakti heimsathygli. Má í því samhengi benda á að í fleiri en einu 

viðtali var haft á orði að við Íslendingar hefðum bara ætlað að standa okkur og hvernig sífellt 

var undirstrikað að nú hefðu menn snúið baki við neyslufylleríi undanfarinna ára
187

 en 

viðmælendum og heimildamönnum fannst greinilega nauðsynlegt að hafa orð á því. Viðtölin 

og heimildamenn Þjóðháttasafnsins gáfu og skýr svör við því hverju þurfti að afneita og 

fjarlægja sig frá eftir hrun. Þessar hugmyndir Foucault eru í samræmi við þær kenningar í 

sviðslistafræðum sem áður hefur verið vikið að og snúast um hvernig félagsleg staða er meðal 

þess sem hægt er að sviðsetja, meðal annars með hegðun. Þannig er gengið út frá því að öll 

hegðun og fas feli í sér einhvers konar tákn sem móti sjálfsmynd okkar og endurmóti eftir 

atvikum.
188

 Þessi sama hegðun getur haft það markmið, jafnvel ómeðvitað, að sannfæra 

þátttakendur sjálfa eða einhverja aðra um eitthvað ákveðið.
189

 Þannig endurtekur einstaklingur 

„hlutverk“ sitt við mismunandi aðstæður, fyrir framan ólíka áhorfendur og skapar um leið 

félagslegt samband.
190

 Hversdagslíf okkar er uppbyggt af þessari endurteknu eða æfðu 

hegðun, við lærum að haga okkur á ákveðinn hátt, aðlögum okkur að félagslegum 

hlutverkum, aðstæðum og öðru fólki. Sem dæmi má nefna að uppvöxtur okkar og uppeldi 

felst í þjálfun á þessu sviði og yfirleitt fylgir flutningi yfir á nýtt svið einhvers konar „útskrift“ 

eða helgiathöfn til að marka nýtt upphaf. Jafnvel hegðun sem okkur finnst við aðeins gera 

einu sinni er byggð upp á einhverri fyrirfram mótaðri þekkingu sem við notum til að setja 

saman þetta eina atvik. Engar tvennar aðstæður eru eins þannig að upplifun og viðbrögð geta 

verið mismunandi á milli atvika. Þannig gera viðtökur hvert atvik sérstakt. Sviðsetning felur í 

sér einhvers konar gerð eða hegðun, samskipti og samband.
191

 Sviðsetning getur bæði verið 

verk einstaklinga og stærri hópa, hvort heldur sem er til dæmis íþróttaliða, áhangenda þeirra 

eða jafnvel heilla þjóða. Með iðkun og í leiðinni sviðsetningu handverksins gat þjóðin því 
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sýnt og sannað, bæði fyrir sjálfri sér og öðrum að hér væru breyttir tímar, að lærdómur hefði 

verið dreginn af hruninu.  

Samkvæmt þátttakendum í þessari rannsókn var ein af táknmyndum tímans fyrir hrun 

gífurleg og gegndarlaus neysla. Sú neysla þótti bera með sér einkenni óhófs á mörgum 

sviðum, jafnvel þannig að gefið var til kynna að ef ekki hefði verið um þetta óhóf að ræða 

stæðu mál allt öðruvísi en þau gerðu á þessum tímapunkti eins og hér sést í einu svara við 

spurningaskrá Þjóðháttasafnsins: „Ef nýtni og hagsýni hefðu verið höfð að leiðarljósi á Íslandi 

værum við í góðum málum.“
192

 Í viðtölunum kom einnig skýrt fram sú skoðun að ástandið í 

þjóðfélaginu fyrir hrun hefði á einhvern hátt verið yfirkeyrt og ýkt: „Og mér fannst orðið 

ógeðfellt þarna fyrir hrun, ég gleymi aldrei [...] „rejúníon“ hjá okkur 2008, ég var með 

gubbuna hvernig var látið þar. Taxtarnir í, það var eytt svo svakalega [...] það var rosalega 

borist á og ég fór heim eitt kvöldið, ég hugsaði bara „ég tilheyri ekki þessari veröld, ég finn 

mig ekki þarna“.193 

Heimildamenn Þjóðháttasafnsins tóku líka margir sterkt til orða þegar góðærisárunum 

var lýst. Hér má sjá örfá dæmi frá árinu 2010, úr svörum í spurningaskrá 112 um kreppuna. 

 Andrúmsloftið var að mínu mati veruleikafirrt, siðlaust og ábyrgðarlaust.
194  

 Þjóðin gekk af göflunum í neyslu, eyðslu og græðgi. Allir vildu meira og meira og meira.
195

 

 

 Við þurftum á þessari kreppu að halda. Við vorum orðin siðblind, frek og kröfuhörð.
196

 

 

Í einu viðtalanna var sagt „[þ]etta er í 2007 keyrslunni [...]“
197

 og var notað sem samþykkt og 

skiljanleg lýsing á ákveðnu ástandi og hugarheimi sem einkenndi þjóðina á ákveðnu tímabili 

fyrir hrun. Í þessu samhengi mætti nota hugtakið veruháttur (habitus) sem franski félags- og 

mannfræðingurinn Pierre Bourdieu setti fram. Samkvæmt kenningu hans er veruháttur 

ákveðin, ómeðvituð formgerð „sem einkennir hugsun, skynjun, hegðun og mat viðkomandi 

einstaklings [...] hver og einn [hefur] að einhverju leyti einstakan habitus [...]sem er [...] um 

leið ópersónulegur og félagslegur. Fólk [...] holdtekur sömu samfélagsgerðina.“198
  Þannig 

hefur hver einasti hópur fólks, samfélag og menning sínar kenningar eða sýn á heiminn og 

eigin stað í honum, hvernig heimurinn er og hvernig hann ætti að vera. Þetta viðhorf er síðan 
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það sem birtist „opinberlega“ sem almenn skoðun um hvað er eðlilegt og hvað ekki, hvað það 

er sem mótar viðhorf okkar til okkar sjálfra og hefur áhrif á hvernig við hegðum okkur og 

keppum um völd og stöður. Önnur vinsæl kenning úr smiðju Bourdieu er um auðmagnið. 

Samkvæmt henni eru eignir til í ýmis konar formi, bæði eiginlegu og óeiginlegu, og þessar 

eignir er oft hægt að nota sér til framdráttar í tilteknum veruhætti. Óeiginleg eign getur þá 

virkað þannig að merking er lögð í opinberan eða samþykktan smekk, neyslu ýmis konar, 

hæfileika, viðurkenningar, einkenni og tákn.
199

 Auðmagnið getur verið á ýmsum sviðum, 

efnahagslegt, táknrænt og menningarlegt og með því að tileinka sér smekk og bera skynbragð 

á það sem hefur gildi í augum ríkjandi valdhafa megi ætla að einstaklingi vegni vel.
200

 Fyrir 

bankahrun má segja að jeppar, dýr tæki, erlend hönnun og fleira hafi verið táknrænt fyrir það 

efnahagslega auðmagn sem var virt og viðurkennt. Af því má ráða að neyslan og efnishyggjan 

hafi upp að vissu marki verið ráðandi veruháttur á landinu um þó nokkurt skeið. Eftir hrun 

varð áherslan á annars konar veruhátt og um leið varð öðruvísi auðmagn virt.  

Viðtölin lýsa veru- og lífsháttum fyrir hrun sem yfirkeyrðu ástandi sem einkenndist af 

miklum hraða og neyslu. Á máli margra mátti skilja að áherslan á neysluna og græðgina á 

þeim tíma þótti of mikil og viðurkenndum veruhætti mætti lýsa eins og hér er gert: „Kaupa 

fyrst og hugsa svo var dálítið mottó Íslendinga [...].“201
 Aftur og aftur mátti lesa í gögnum 

mínum skýrar og skilmerkilegar lýsingar á þessari upplifun; að neyslumenning hefði einkennt 

Íslendinga, við keyptum og neyttum og gerðum jafnvel ráð fyrir að þurfa að losa okkur 

fljótlega við hlutina. Hér má sjá önnur tvö stutt dæmi um það, annað frá Margréti Ingibjörgu 

og hitt frá heimildamanni Þjóðháttasafnsins. 

 [K]aupa, kaupa, kaupa og allt þetta [...]. Gæðin voru í raun ekki aðalissjúið á þessum tíma. Fólk var 

tilbúið til þess að kaupa [...] hluti sem voru ekkert sérstaklega vel framleiddir því það vissi að eftir tvo 

mánuði þá var þetta komið inn í skáp og það var komið með eitthvað annað.
202

 

Neyslukapphlaup var, geigvænleg eyðsla og samfara henni sóun á verðmætum.
203

 

Við hrunið breyttist þetta að einhverju leyti og annars konar auðmagn öðlaðist virðingu. Það 

hvernig handverk var notað eða sýnt táknrænt sem andstæða þessara neyslulýsinga var mjög 

lýsandi í frétt frá mótmælum við Stjórnarráð Íslands í desember 2008. Þar var í fyrstu talað 

við Vilborgu Dagbjartsdóttur kennara og skáld sem sat og stagaði í sokka til að „kenna réttu 
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handtökin“ og síðan var rætt við fullorðin hjón þar sem konan sat við mótmælin og prjónaði 

en karlinn sagðist einfaldlega fylgja henni eftir. Þarna var strax greinilega leikið með 

margskonar táknrænar myndir handverksins, til dæmis hvernig konurnar, ekki síst hinar 

fullorðnu, stunduðu það og kunnu, og hvernig það sýndi skilin á milli yfirvaldsins og 

alþýðunnar. Hvernig hinir háu herrar yrðu nú að snúa sér að því að iðka gömul gildi eins og 

að búa til sjálfur, endurnýta og lagfæra það sem úrskeiðis hafði farið („staga í sokka“), að 

breyta frá því sem áður hafði tíðkast.
204

  

Í rannsóknargögnunum kom yfirleitt fram, samhliða lýsingu á neyslunni, lýsing á 

hvernig hlutirnir hefðu breyst og hvernig fólk væri farið að tileinka sér aðrar leiðir til að 

útvega sér það sem það langaði í. Þar kom greinilega fram að fólk gerði hlutina sjálft og nýtti 

sér kunnáttu í handverki til að búa til hluti eins og Gunnhildur lýsir hér: „[E]in vinkona mín 

kom hérna í fyrradag, hún var með svona heklaðan [svo] um hálsinn og var nýbúin að fá þetta 

frá frænku sinni sem er á fullu að prjóna núna. En fyrir kreppu hefði hún farið og keypt svona 

trefil. [...] Það eru allir að prjóna og gera alls konar handverk.“ 
205

 Þannig varð handavinnan 

og nýting íslensks hráefnis að tákni um breytta lífshætti, útsjónarsemi og meiri nægjusemi. 

Aðrir viðmælendur bentu á ýmislegt svipað í sambandi við lopann og einnig það að viðgerðir, 

endurvinnsla og endurnýting hefðu færst æ meira inn í umræðuna á sama tíma. Því var 

eðlilegt að fólk sýndi því sem gert var í höndum og heima við meiri áhuga, eins og sjá mátti 

bæði á ummælum viðmælenda
206

 og heimildamanna Þjóðháttasafns en þau má sjá kristallast í 

eftirfarandi athugasemd: „[F]ólk er farið að verða nýtnara, fólk hendir ekki öllu hugsunarlaust 

heldur lagar og gerir við.“207 Og líklega skapaðist þessi nýtni meðal annars af þörf. Þetta kom 

líka fram í viðtölum þar sem verslunarfólk segir frá því að a.m.k. konur, virðist meta tíma sinn 

öðruvísi en áður. „Þær hrökkva í kút þegar þær fara niður í bæ og sjá verðið á einföldum 

flíkum. Núna finnst þeim allt í lagi að taka alla helgina í að sauma flík. Áður hugsuðu þær 

sem svo að þær myndu bara vinna yfirvinnu og kaupa sér það sem þær langaði í.“208 

Handverkið var líka áberandi þegar kom að því að sýna hagsýni við gjafakaup og/eða -gerð. 

Fyrir því fundu verslunareigendur, ekki síst þeir sem störfuðu í hannyrðaverslunum: „[F]ólk 

gerði jólagjafirnar 2009 og 2010 [...] jólagjafirnar voru bara handgerðar. Þú veist, alveg 

svakalega mikið. [...] [Þ]að eru alltaf gerðar þú veist, það er alltaf heilmikið gert í handavinnu. 
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En maður fann bara sérstaklega mikið fyrir því að það var bara afmælisgjafir, jólagjafir, allt 

saman prjónað og heklað og saumað út [...]“209 Áherslan var þar á það heima- og handgerða.  

Eftir hrun virtist því verða einhvers konar hugarfarsbreyting hvað varðaði neyslu. Fólk 

fór sér hægar og íhugaði meira hvað það var með í höndunum samkvæmt viðmælendum 

mínum og þá gátu einstakir hlutir, gæði, ending og uppruni skipt meira máli en áður. Þeir sem 

þurftu að koma vörum á framfæri þurftu að íhuga vel hvaða skilaboð fólust í vörunum og 

framleiðslu þeirra: „[Þ]ú getur sem hönnuður farið í þessa massívu fjöldaframleiðslu [...]. Það 

virkar ekki í dag, sko. En það er líka þá bara út af því að fólk vill þá meiri gæði, [...] þar 

kemur náttúrlega handverkið og þekkingin á hvernig maður býr til hluti sem endast rosalega 

sterkt inn.“210 Þarna lýsir hönnuðurinn og handverkskonan Margrét Ingibjörg því meðal annars 

hvaða skilaboð fólust í því sem tengt var handverki. En einnig kom aukin áhersla á sérstæði 

og gæði þess sem gert var á Íslandi: „Nú leggur fólk kannski meira upp úr einhverju sem er 

einstakt, eitthvað sem er öðruvísi heldur en að gefa eitthvað sem kostar rosalega mikinn 

pening. Ég held að þetta hafi svolítið breyst hjá okkur. Og bara svona hugarfar fólks hefur 

svolítið breyst, til þess að meta það sem að er gert hérna heima og handgert og íslenskt.“211
 

Þetta var viðsnúningur frá góðærinu þar sem sagt var viðtekið viðhorf að endurnýja, fá sér 

nýtt, kaupa sér eitthvað sérstakt og helst sérhannað, en þá átti maður þó ekki að gera það 

sjálfur. Á góðæristímanum var einfaldlega ekki í tísku að eyða tíma í að búa til það sem hægt 

var að kaupa, að sögn heimildamanna minna.  

Þó það hafi auðvitað aldrei þurft að skammast sín fyrir það, þá fannst sumum það bara asnalegt, [...] 

[fólk sagði] það er bara asnalegt að vera að prjóna sjálfur einhverja vettlinga, þú bara kaupir þá, vertu 

ekki að þessu eða að búa til slátur eða hvað sem þú ert að gera. Þetta átti sko ekkert að vera svoleiðis, þú 

áttir bara að kaupa alla hluti, enda er þarna sko, það er þarna alveg kynslóð eða partur úr kynslóð sem að 

var rosalega mikið komin úr tengslum við raunveruleikann. Bara að vita til dæmis hvaðan hlutirnir 

koma og hvernig þeir verða til. Það skipti engu máli.
212

 

Þessar lýsingar þarf að hafa í huga þegar upplifun fólks á fyrstu árunum eftir hrun er skoðuð. 

Guðmundur Andri rithöfundur lýsti tímanum fyrir hrun þannig að hér „voru haldnir 

ólympíuleikarnir í dauðasyndunum sjö.“
213

 Lýsingarnar benda til þess að fólk hafi upplifað 

samfélagið þannig að það hafi verið gegnsýrt af hugmyndum sem byggðu á neyslu og sóun á 

verðmætum. Á máli Aðalheiðar mátti skilja að eftir því sem þjóðin varð ríkari hefði dregið úr 
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því að fólk nýtti hluti og gerði sjálft, þ.e. að með auknum tekjum þjóðarinnar minnkaði gerð 

handverks.
214

 Þegar svo neyslan minnkaði, jókst handverkið. Sama viðhorf birtist hjá þessum 

heimildamanni Þjóðháttasafnsins og síðan Þórdísi en hjá þeim báðum virðist sett samasem 

merki á milli þess að minnka neysluna og stunda sköpun eða handverk í meira mæli.  

Það er nú svo að fátt er svo með öllu illt að ei boði gott. Margir staldra eflaust við, hugsa sinn gang og 

endurskoða líf sitt, fara sér ögn hægar en áður. Mér finnst líka vera mikil sköpun í gangi og ég vona að 

þessi óhemju græðgi sé á undanhaldi þó betur megi ef duga skal.
 215

 

Þetta var náttúrlega komið út í þvílíka dellu að ég held að fólk hafi bara þurft að fara til baka og þá 

kemur þetta, handverkið og að skapa eitthvað sjálfur. Ekki fara og kaupa alltaf og kaupa helst eitthvað 

nógu dýrt og henda. Ég held að hugsunin hafi breyst [...].
216 

 

Þegar tíminn fyrir hrun er skoðaður með þessum augum verður skiljanlegra af hverju 

handverkið varð svona sterk táknmynd eftir hrun. Nú varð í lagi að vera nýtinn og 

nægjusamur. Með því var að finna aðgerð, hegðun og viðhorf sem var í algerri andstöðu við 

það sem hér er lýst að ofan. Í stað gegndarlausrar neyslu var lögð alúð í að búa til einstök 

verk. Áhersla var lögð á að nú þyrfti engan hraða heldur hægð og kom það skýrt fram víða, 

meðal annars hjá fullorðinni konu á Suðurlandi. 

Mín lífssýn og og lífsviðhorf er aftur komin í „tísku“. Það er ekki skammarlegt lengur að fara vel með 

hluti og endurnýta. Ég þarf ekki að pukrast með að endurvinna hluti sem maður talaði ekki um á 

þensluárunum. Samfélagið er orðið líkara því sem ég kann vel við. Handavinna og listsköpun er aftur 

komin í öndvegi og ég kann því mjög vel.
217

 

 

Þegar þarna er komið er greinilegt að virðing fyrir veruhætti sem felur í sér endurvinnslu og 

nýtni hefur aukist í þjóðfélaginu á ný. Talað var um nýtni sem dyggð frá fyrri tímum og þarna 

sést líka glögglega hvernig þetta breytta hugarfar hafði í för með sér meiri 

umhverfisverndarhyggju, þar sem ein röksemdin sem heyrðist var að ekki mætti ganga á 

auðlindir náttúrunnar.
218

 Tengingin þarna á milli sést vel í máli konu sem sendi Þjóðháttasafni 

svar sitt.  

 Gaman að sjá og heyra hve margir eru að uppgötva hvað þeir búa á frábæru og fallegu landi. Ég er  
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alveg jafn löt að fara að heiman eftir vinnu og áður en samverustundir  stórfjölskyldunnar eru þær sömu 

og áður sem betur fer. Svo finnst mér prjónavakningin mjög góð, prjónaði meira að segja jólakortin í ár! 

Já hrunið hefur haft ýmsar jákvæðar afleiðingar þó þær neikvæðu séu auðvitað skelfilegri. Fólk vakir 

betur yfir auðlegðum landsins, sér hvað virkjanir hafa skemmt og vill stoppa það. Það hugsar meira inn 

á við, vill rækta sjálft sig og sína sem betur fer. Íslenskt hugvit, hönnun og bara allt sem íslenskt er nýtur  

forréttinda. Fólk vill aukna framleiðslu, íslenskt grænmeti, finnur hvað það skarar fram úr því innflutta. 

Ég get t.d. ekki hugsað mér að bíta í innfluttan tómat í dag!
219

 

 

Þessi tengsl við umhverfisvernd og það hvernig svokölluð græðgisvæðing, sem handverkið 

þótti andstæða við, hafði birst í umgengni við náttúruna mátti einnig sjá í fjölmiðlum skömmu 

eftir hrun þegar hópur fólks settist á rökstóla í Fréttablaðinu og velti fyrir sér undangengnum 

atburðum og framtíðinni.  

Ef við erum að hugsa um lausnir þá myndi ég frekar óska eftir hugarfarsbreytingu [...]. Ég vona að þetta 

áfall sem við höfum orðið fyrir núna verði til þess að við látum af þessum jarðýtuhroka. Við höfum 

nefnilega farið offari á jarðýtunni, rutt öllu frá sem varð á leið okkar til að verða best og mest. Við 

skelltum líka skollaeyrum við hverju því sem minnti okkur á það að okkur gætu orðið á mistök. Í 

staðinn fyrir þennan hroka vildi ég að kæmi stolt; stolt yfir því hver við erum með öllu sem því fylgir.
220

 

Það má velta því upp hvort árunum fyrir hrun hafi verið stillt upp með svona afgerandi hætti 

til að undirstrika gildi handverksins eftir hrun og sýna siðferðilega skírskotun þess. Að iðrun 

og yfirbót eftir hrun sé túlkuð með táknrænum hætti og þannig sýnt hvernig reynt var að bæta 

fyrir oflátungshátt og syndir góðærisins. Í glærum af fyrirlestrinum „Höfuðgildi Íslendinga 

fyrir og eftir hrun“ sem Gunnar Hersveinn heimspekingur hélt á vegum svokallaðs 

Hugmyndaráðuneytis í febrúar 2009 má glögglega sjá þessa siðferðilegu skírskotun þegar 

kemur að upptalningu á hvaða gildi það væru sem Íslendingar vildu að einkenndu þá fyrir og 

eftir hrun. Þar fullyrðir hann að ýmsar „kvenlegar dyggðir“ hefðu einkennt þjóðina til forna 

eins og til dæmis iðni, æra, siðsemi, lítillæti og auðmýkt auk þess sem orðstír hefði alltaf skipt 

Íslendinga miklu máli. Þar er einnig hnykkt á því að græðgi teldist sá höfuðlöstur sem 

einkenndi þjóðina fyrir hrun og andstæða hennar væri nægjusemi sem væri meðal þeirra gilda 

sem skoðanakönnun segði að Íslendingar vildu nú tileinka sér, ásamt þeim aga sem henni 

fylgdi.
221

 Allt styður þetta vel við þá táknrænu hugmynd sem handverkið fól í sér og gat sýnt. 

Með handverki mátti segja að Íslendingum fyndist þeir færast nær þessum fornu dyggðum á 

ný.    
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Á máli Þórdísar mátti greinilega heyra að henni fannst handverkið geta virkað eins og 

einhvers konar viðbragð við þeirri firringu sem viðgengist hafði fyrir hrun, að það virkaði 

róandi og fæli í sér önnur gildi en höfðu verið virt þá enda hafði það verið lítilsmetið í 

góðærinu: „[O]g þetta er róandi, þessi hraði og [...] já þessi firring .. þessi firring sem var. 

Þetta slær á. Og ég held það sé, já, þetta er róandi.“222 Greinilegt var að mörgum fannst 

Íslendingar á einhvern hátt vera að reyna að takast á við góðæristímabilið með þessum hætti. 

Kristín Linda benti á að hugsanlega hefði handverkið verið tákn um viðnám hjá þeim sem 

hafði ekki hugnast þróun mála á góðæristímanum: „[E]itthvað svona viðnám og ráð hjá fólki 

sem að einhvern veginn vildi ekki þetta kapphlaup og var ekki til í það. Eða bara gekk ekki 

vel í því.“223
 Talað var um hvað mætti læra af því að stunda handverk, hvaða duldi lærdómur 

fælist í slíku. Með handverkinu kæmu fram gildi eins og nægjusemi, nýtni og sparnaður og 

þannig var hægt að finna til stolts í stað skammar eins og fjallað verður um hér að neðan. „Það 

er heldur ekki hollt að henda bara og kaupa nýtt, eða kaupa allt, hvort sem litið er á uppeldis- 

eða þjóðhagslegt gildi. Góð tilfinning að hafa búið til eitthvað sjálfur, geta verið stoltur af 

eigin verki.“224 Þarna birtast margskonar myndir og tákn handverksins. Það virkaði róandi en 

var einnig táknrænt viðnám og birtingarmynd nægjusemi og minni neyslu sem samkvæmt 

heimildamanni Þjóðháttasafnsins sem hér er vitnað í hefur bæði gildi fyrir þjóðfélagið og í 

sjálfu sér. Handverkið virtist fá á sig goðsagnablæ sem fól í sér ákveðin tákn sem vísuðu í 

margar áttir.  

Hlutverk handverksins í samfélaginu eftir hrun má skoða í ljósi hugmynda Roland 

Barthes. Í bók sinni Mythologies frá árinu 1957 notar hann ýmis atvik, auglýsingar eða 

uppákomur úr daglegu lífi til að lýsa því hvernig goðsagnir ýmis konar búi yfir sínu eigin 

tungumáli sem í raun segi sögu um viðhorf og skoðanir ákveðins samfélags. Ákveðinn hlutur 

getur til dæmis haft allt aðra merkingu þegar goðsögnin tekur við. Bara með því að nota, 

kaupa eða neyta ákveðinna hluta erum við að senda ákveðin skilaboð út í umhverfið og til 

okkar sjálfra. Þannig fékk handverkið táknræna merkingu eftir hrunið, merkingu sem var lögð 

í afurðir, efni, vinnulag, uppruna og fleira. Það þótti segja sögu eða senda skilaboð um breytt 

samfélag, lærdóm sem dreginn hefði verið af alvarlegum atburði, sýna ný valdahlutföll og 

endurnýjaða áherslu á gömul gildi, svo eitthvað sé nefnt. Barthes sagði ótækt að láta sem um 

náttúrulögmál væri að ræða þegar ákveðin merking væri lögð í og lesin út úr táknmyndum. 

Slíkt væri í raun ekki það sem væri í gangi heldur að borgaralegt samfélag mótaði og staðfesti 
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hugmyndir sínar um samfélagið í gegnum þær goðsögur sem fælust í og væru lesnar úr 

hlutum eins og táknmyndum þess sem við neyttum. Þegar við tölum um og notum handverk 

þá lærist þetta tungumál og stýrist af uppeldi, lærðum skoðunum og almennri félagsmótun. 

Þannig skiljast táknmyndir á ákveðinn hátt, vegna þess að lesendurnir eru afurðir ákveðins 

samfélags þar sem búið er að kenna þeim ákveðna leið til að lesa úr og skilja þessar 

táknmyndir.
225

 Hægt er að leggja merkingu í hvað sem er, þetta ferli er ekki bundið 

tungumálinu. Langlífi goðsagna stýrist síðan ævinlega af samfélaginu og þeim sögulegu 

rótum sem tengjast þeim. Á ákveðnum tíma verður setning, mynd, hlutur, eða eitthvað enn 

annað táknmynd sem vísar út fyrir sig, á dýpri merkingu. Vissulega er hægt að skoða eða 

skilja hlutinn bókstaflega en hann býr líka yfir þessari tilvísun í aðra eða dýpri merkingu sem 

væri þá goðsagan um hann, goðsaga sem fólk er læst á við ákveðnar aðstæður, og í þeim lestri 

felst þekking á „[...] heilu kerfi af gildum [...].“226 Eins og sjá má á upptalningunni hér fyrir 

framan urðu birtingarmyndir þessa, kerfin sem fólk þurfti að vera læst á, ansi margþætt eftir 

hrun. Þarna gat verið um að ræða rómantískar vísanir í náttúruna, hugmyndir um hagnýtni og 

hagsýni, táknmyndir úr fortíðinni, umhverfisvernd, nýtni og höfnun á neyslutímabilinu svo 

eitthvað sé nefnt. Handverkið eitt og sér táknaði eitthvað ákveðið, hlutirnir sem notaðir voru 

við sköpun og framleiðslu eitt, hverjir, hvernig og hvar það var unnið fól í sér ósögð skilaboð, 

vísun ýmist til fortíðar og framtíðar var áberandi í sumum tilfellum og svona mætti lengi telja. 

Síðast en ekki síst má þó líklega undirstrika að handverkið varð að einhvers konar tákni fyrir 

breytinguna og umsnúninginn sem íslenska þjóðin vildi sýna eftir hrunið. Ekki síður átti það 

að undirstrika að það væru fjarri því allir sem tóku þátt, samþykktu eða teldu sig ábyrga fyrir 

því sem gerðist. Á þeim lýsingum sem er að finna á neyslunni framar í þessa kafla má 

glögglega sjá að ekki leist öllum á ástandið eins og það var fyrir hrun og einhverjir fundu fyrir 

skömm eftir það. Guðmundur Örn kom aðeins inn á þetta þegar við ræddum hvort hann héldi 

að fólk fyndi almennt fyrir skömm eftir góðæristímann.  

 

Já, ég hugsa að sumir hafi gert það. Ég er nú ekki viss um að kannski að svona heilt yfir hafi allir 

eitthvað skammast sín en sumir náttúrlega voru búnir að haga sér þannig að þeir hafa örugglega 

skammast sín. Ef þeir hafa haft skynsemi til að bera til að fatta það hvernig þeir voru búnir að haga sér, 

þá hafa þeir náttúrlega örugglega skammast sín. Og kannski pínulítið sem þjóð, þá skömmuðumst við 

okkar. Ég held það. Ég held það. Þó svo við höfum kannski verið fljót að hrista það af okkur.
227
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Skömminni fylgdu viðbrögð. Viðsnúningur virtist hafa orðið í samfélaginu. Áður var fólk 

stolt yfir að vera Íslendingur en nú þurfti að leita annað til að finna til stolts, eins og til 

dæmis í handverkið og þess sem það táknaði eins og Hugrún bendir á: 

 

En ég held að við séum orðin miklu stoltari af okkur, þessum hlutum, heldur en við vorum [...] við 

Íslendingar höfum örugglega alltaf verið stolt af einhverju [...] við vorum voða stolt af útrásinni á sínum 

tíma, svo bara einhvern veginn fór það nú eins og það fór [...] við höfum náttúrlega bara svo margt til að 

vera stolt af [...].
228

 

 

Stoltið og sjálfsmyndin skiptu líka máli að mati Kristínar Lindu. Í umræðum um íslenska 

hönnun og handverk og hvað það gæti táknað í augum Íslendinga sagði Kristín Linda:  

 

[K]annski þurftum við bæði á því að halda að átta okkur á því að ýmislegt sem að við höfðum hérna 

heima var flott þó við værum orðin allt í einu eitthvað voðalega „financial crisis“ [...] Og ég ímynda mér 

að það hafi svolítið verið að við höfum viljað setja svolítið á upp á stallinn [...] að við höfum margt sem 

er verðugt. [...] Að þetta sé eitthvað til að styrkja sjálfsmyndina.
229

 

  

Um leið var farið að líta á handverk sem tákn fyrir meiri verðmæti en áður og íslensk vara 

fékk oft sjálfkrafa gæðastimpil. Margrét Ingibjörg lýsti þessu svona: „Á meðan í dag og eftir 

hrunið, þá er þetta orðið virt sem einhver verðmæti. Þú veist, það sem að þú ert að prjóna, það 

sem þú ert að gera, þó það sé í litlu magni, fólk virðir að þarna liggur, hvort sem það er 

menntun eða reynsla eða færni til að framkalla einhver gæði.“230
 Í stað þess að kaupa eitthvað 

lélegt var fullyrt að gæðahlutir væru búnir til og notaðir. Í stað þess að kaupa eitthvað dýrt og 

sérhannað eins og fyrir hrun eða fjöldaframleitt „drasl“ færðist áherslan yfir á það 

heimagerða, það einfalda, ódýra og látlausa sem átti að vera í fullkominni andstöðu við það 

andrúmsloft sem hér hafði ríkt fyrir hrun. Hugsanlega varð þetta til að vekja einhverja upp og 

kom það skýrt fram í máli þeirra sem rætt var við í þessari rannsókn að mikil áhersla varð á að 

velja íslenskt eftir hrun. Einn heimildamanna Þjóðháttasafnsins lýsti þessu vel þegar hann var 

spurður út í þjóðleg gildi eftir hrun: „Ber enn meiri virðingu fyrir þjóðlegum gildum og 

mikilvægi undirstöðuatvinnuvega okkar, landbúnaðar og sjávarútvegs. Einnig ferðaþjónustu 

og ber meiri virðingu fyrir því sem innlent er og framleiðsluvöru sem verður til á Íslandi.“
231

 Í 

þetta skipti var ullin ekki nefnd beint heldur landbúnaðurinn en almennt virtust 

landbúnaðarafurðirnar lopi, lopapeysur, ull almennt og aðrar afurðir sauðkindarinnar verða 
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táknræn vísun í þau gildi sem Íslendingar vildu standa fyrir. Leggja skyldi rækt við hið 

íslenska, nýta heimafengið hráefni, leita aftur í tímann að fyrirmyndum og leiðum til að bjarga 

sér, fá syndaaflausn með breyttri hegðun og ekki síst afneita firringunni með því að upphefja 

meðal annars ull og síðan handverk, sem virtist verða mjög ákveðið tákn fyrir eitthvað 

íslenskt og vísaði um leið aftur í tímann þegar önnur og betri gildi voru í hávegum höfð á 

landinu. Í ávarpi stjórnar MP banka í október 2008 er til dæmis lögð áhersla á sparnað og 

aðhald sem meðal annars mátti og átti að ná með því að leita aftur í tímann að vinnulagi og 

háttum: „Nú munu gömul gildi svo sem sparnaður og aðhald aftur ráða ferðinni og það er ekki 

með öllu slæmt.“232
 Eftir hrunið bar mikið á umræðu um „gömul gildi“ og í næsta kafla verður 

skoðað hvernig það hugtak tengist handverksáhuganum á sama tíma.  

 

 Ljóst er að það var ekki hvað síst á sviði atvinnu og tekna sem þátttakendum í 

rannsókninni fannst handverkið helst vera gagnlegt eftir hrun. Til að afla tekna og skapa sér 

atvinnu var rifjuð upp gömul þekking eða nýrrar aflað með það að markmiði að selja 

handverk eða jafnvel koma á stofn fyrirtæki á tilteknu sviði. Að auki litu margir á handverkið 

sem tæki til sjálfshjálpar, hvort heldur var til að sporna gegn iðjuleysi sem fylgdi atvinnuleysi 

eða til að finna innri ró í óróleikatíð. Í leiðinni var einnig talað um handverkið sem mótsvar 

við firringu góðærisins og reyndist það einnig gott tæki til að sýna bæði Íslendingum sjálfum 

og öðrum þjóðum algjöran viðsnúning á gildum og lífsháttum þjóðarinnar. Þar sem oft var 

komið inn á að lífshættir góðærisins hefðu verið karllægir reyndist hentugt að nota handverkið 

sem vísaði ákveðið til kvenna og þannig til „hreinsunarinnar“, en um leið var varað við því að 

áherslan á handverkið yrði notuð til að ýta konum hægt og rólega út af vinnumarkaðnum til að 

skapa rými fyrir karla. Handverkið varð í kjölfar hrunsins að goðsögn sem fól í sér bæði sögð 

og ósögð tákn og gildi fyrir þjóðina, gildi sem voru að vissu leyti siðferðileg en vísuðu einnig 

til fortíðar og gátu nýst bæði inn á við og út á við.   
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4. Þjóðleg endurreisn 
 

Í öllu því endurmati sem fór fram eftir hrunið urðu nokkrir þættir meira áberandi en aðrir. Bar 

þar til dæmis þó nokkuð á áherslu á íslenska hluti, helst með tilvísun í menningararf sem svo 

aftur fól í sér fleiri vísanir og merkingar. Notkun á menningararfshugtakinu vísaði mjög 

ákveðið til fortíðar, þrátt fyrir að afurðirnar væru tískuvara og vandlega staðsettar í 

nútímanum. Birtist þetta ekki hvað síst í þeirri orðræðu sem fylgdi og fjallaði um að taka aftur 

upp og iðka gömul gildi.  

 

4.1. Menningararfur 

 

Ýmislegt var uppi á borðinu þegar kom að vilja og nauðsyn þess að stunda handverk og 

nokkuð bar á áhyggjum af því að landsmenn væru að glata niður heilmikilli gamalli kunnáttu 

á handverki. M.a. nefndu þær Bergþóra og Margrét Ingibjörg þetta og töldu nauðsynlegt að 

reynt væri að koma í veg fyrir að þekking og menningararfur glataðist.
233

 Undir þetta tóku 

konurnar í bútasaumsklúbbnum en áberandi tenging var í máli þátttakenda í rannsókninni á 

milli handverks og menningararfs. Í því samhengi er fróðlegt að skoða kenningar Laurajane 

Smith menningar- og safnafræðings um menningararf sem hún setur fram í bókinni Uses of 

heritage. Samkvæmt Smith er menningararfur ríkjandi orðræða þar sem ákveðnar venjur og 

siðir verða miðlægar í umræðunni á meðan annað er jaðrað. Þannig er menningararfur í raun 

val á ákveðnum gildum, merkingu og sjónarhorni
234

 þar sem búið er að yfirfæra sjónarhorn og 

aðferðir minjasafnins yfir í hversdaginn. „Með því að skoða hluti, atferli og tjáningu undir 

merkjum menningararfs er þeim stillt upp sem sínum eigin táknmyndum, sem ímyndum sjálfs 

sín.“
235

 Við þetta eru áðurnefnd fyrirbæri skoðuð með öðrum augum og í annars konar 

samhengi en áður. Um leið verður til ákveðinn hópur sérfræðinga í tilteknum menningararfi 

en sérfræðingstitlinum fylgir yfirleitt ákveðið vald yfir túlkunum og mati á arfinum. Í gegnum 
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þessar túlkanir getur menningararfur nýst til merkingarbærrar mótunar sjálfsmyndar. Smith 

bendir á að orðræða sem þessi hafi félagslegt gildi og geti getið af sér eitthvað hlutstætt eins 

og raunin varð með handverkið hér á landi. Önnur afleiðing þessarar orðræðu er að 

menningararfur er yfirleitt staðsettur í fortíð, oft óskilgreindri, en fortíð engu að síður. 

Opinber orðræða um menningararf snýst oftast um það sem er metið gott. Matið getur byggt á 

að eitthvað hafi gildi á fagurfræðilegan hátt eða vegna góðra áhrifa í samfélaginu og þar af 

leiðandi sé það þess virði að vernda og gæta að fyrir samfélag nútímans og framtíðarinnar. 

Komandi kynslóðir þarf síðan að mennta og koma í skilning um þá sameiginlegu ímynd sem 

fylgir þessum tiltekna menningararfi. Þannig hefur arfurinn vísanir bæði fram og aftur í tíma 

þrátt fyrir að vera staðsettur í nútímanum.
236

 Einmitt á þessum tíma, skömmu eftir hrun, urðu 

mjög ríkjandi vísanir í þjóðararfinn í handverkinu auk umræðu um gildi og nauðsyn þess að 

varðveita gamla handverksþekkingu. Það leiddi svo aftur til mikillar umfjöllunar og vísana 

aftur í tímann þar sem talað var um gamla kunnáttu, gamalt handbragð og gömul gildi sem 

nánar verða rædd síðar. Einnig er rétt að veita því athygli að með því að setja menningararf og 

handverk saman í forgrunn þá urðu til aðrir og öðruvísi ríkjandi hópar en voru í góðærinu og 

áherslan á ríkjandi gildi og auðmagn varð önnur. Margir töldu nauðsynlegt að þessi áhersla 

yrði færð áfram á milli kynslóða auk þess sem kunnáttan gæti reynst hagnýt.  

Guðmundur Örn kom inn á þennan þátt um menningararfinn og gömlu þekkinguna 

sem yrði að varðveita, eins og Bergþóra og Margrét, en benti um leið á og rökstuddi hve 

hættulegt það væri að týna henni niður. Hann sagði að fyrir sína parta hefði efnahagshrunið 

mátt vera mun stærra því ekki veitti af að rassskella Íslendinga aðeins til að vekja þá. 

Hugsanlega áttaði fólk sig þá á nauðsyn handverksins. 

En það þarf svo lítið til að heimurinn okkar, að hann bara hrynji sko. Að hann verði svo allt, allt 

öðruvísi en hann er í dag. Það getur verið efnahagshrun, það geta verið stórkostlegar náttúruhamfarir 

[...] Og þá geta bara allir hlutir breyst. [...] Sko, ef að heimsmyndin eins og hún er í dag, hrynur, og ef að 

bara efnahagskerfi heimsins hrynur, þá höldum við ekki rafmagninu og heita vatninu. Vegna þess að við 

þurfum vélar og tæki erlendis frá til að búa þetta til og knýja þetta áfram. [...] Og þá kem ég að 

tilganginum með því að segja þér þetta, þá er gott að einhverjir kunnir að vinna með höndunum. Af því 

[það] kemur kannski einhvern tímann sá tími að við getum ekki pantað eða keypt alla hluti. Og þá er 

vont [með áherslu] ef að gamalt handverk er týnt og glatað og enginn kann það.
237

 

Handverkið var þannig á margan hátt tengt við breytta tíma. Tímarnir höfðu breyst og 

þekking var að glatast. Ákveðin eldri þekkingu og verklag voru hugsanlega orðin nauðsynleg 
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á ný, ekki síst ef fleiri kollsteypur yrðu í nútíð eða framtíð. Hópur álitsgjafa sem Fréttablaðið 

hóaði saman í lok október 2008 sagði að nú væri best fyrir Íslendinga að einhenda sér í það 

sem þeir gerðu best, að skapa, en ekki reyna að sýsla með peninga því það væri ekki á færi 

þjóðarinnar. Einnig að auðveldara yrði fyrir eldri kynslóðina að komast í gegnum þessa 

kreppu en þá yngri þar sem sú eldri hefði upplifað tímana tvenna en þekkti ekki bara góðæri 

eins og yngra fólkið.
238

 Þannig virtist öll umræða miða að því að undirstrika mikilvægi þess 

að taka til við skapandi iðju með áherslu á vinnulag, kunnáttu og gildi sem fólk trúði að hefði 

áður einkennt þjóðina og nú væri nauðsynlegt að flytja áfram.  

Þegar spurt var beint út hvort og hvaða máli handverkið hefði eiginlega skipt fyrst eftir 

hrun og hvort það gæti sagt okkur eitthvað, svaraði Guðný Björg þessu til og ýjaði að því að 

handverkið hafi í þessu tilfelli verið verkfærið sem notað var til að þrauka og lifa af kreppuna 

eftir hrunið. „Kannski hefur maður bara ætlað að standa sig. [...] Já, bara komast í gegnum 

þetta.“239 Kristín Sólveig bætti við í framhaldinu:  

Já, það gæti verið, maður lítur svona meira inn á við [...] eins og margir fara að búa til gjafir [...] að það 

sé partur af sparnaðinum sem þurfti að fara fram víða. [...]  það kom náttúrlega vinstri stjórn þarna í 

framhaldinu og það var áherslan á að það átti ekki að gera álver og það átti að [...] skapa og hugvitið, og 

allt þetta, öll áherslan á þetta. Það einhvern veginn kom svolítil bylgja við það, hugsa ég, að reyna að 

vera í svolítið meiri sjálfbærni [...] þetta var náttúrlega gengdarlaus innflutningur orðið.
240

 

Kristín Sólveig ræddi síðan í framhaldinu hvernig stöðug umfjöllun í fjölmiðlum og á netinu 

hefði líkast til gert handverkið og heimagerðar gjafir vinsælar. Slíkt hefðu mun færri gert fyrir 

hrun, til dæmis fáir eða engir í hennar vinahópi, helst voru það gamlar konur sem prjónuðu og 

gáfu barnabörnum peysur. Nefndu fleiri gömlu konurnar og var gjarna vísað í þær sem ömmur 

sem væru byrjaðar að kenna afkomendum sínum
241

 og virtist á stundum sem sú umræða 

þjónaði því hlutverki að sýna skilin eða breytinguna sem var orðin. Þegar þarna var komið var 

þetta orðið mjög vinsælt og þótti jákvætt að leggja áherslu á þessa tengingu á milli kynslóða 

þar sem kunnátta hinna eldri flyttist til hinna yngri, fyrir utan hvað þetta hefði góð áhrif á alla 

hlutaðeigandi aðila. Má þannig sjá staðfestingu á því sem áður var rakið um kenningar Smith 

að verndun menningararfs og flutningur hans á milli kynslóða er ákveðið sjónarhorn, valið og 

samþykkt af samfélaginu. Þar sem umræðan snerist svona mikið um „gömul“ gildi er rétt að 

undirstrika það sem áður hefur verið sagt að menningararfur er yfirleitt tengdur fortíð en 
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þegar hann er í notkun í samtíma eru búin til skil í tíma til að gera hann samþykktan í 

nútímanum. Orðræðan um menningararf færir sjónarhorn minjasafnsins yfir á daglegt líf með 

því að horfa á og meta hluti með augum safnvarðarins sem vill varðveita þá. Með þeirri 

orðræðu breytist afstaða fólks til þess sem það gerir og hvernig það skilur umhverfi sitt og sig 

sjálft. Þannig fær handverk aðra og útvíkkaða merkingu ef það er hugsað sem menningararfur. 

Arfinum er síðan stillt upp sem eigin táknmynd og hann nútímavæddur, þannig er hægt að 

nota hann vegna þeirrar vissu að þetta sé arfur og með þessari notkun sé verið að varðveita 

hann.
242

 Um þetta mátti sjá skemmtilegt dæmi í orðum Helgu Margrétar þegar hún lýsir 

breytingu á upplifun sinni á handverki. „Mér fannst pínulítið asnalegt að prjóna þegar ég var 

yngri, sko. Fannst það eitthvað sem gamlar konur gerðu eða þannig, maður myndi sko aldrei 

fara að prjóna. Þegar ég yrði gömul myndi ég ekkert prjóna eins og amma sko.“
243

 Raunin 

varð hins vegar önnur og nú er Helga Margrét á kafi í handavinnu og tilheyrir hópi af ungum 

konum sem reynir að hittast einu sinni í mánuði til hannyrðaiðkunar. Það er líklega tímanna 

tákn að hópurinn er með síðu á Facebook undir nafninu „Ungar handavinnustúlkur á 

Akureyri“ og taldi í mars 2013 yfir þrjátíu meðlimi. Eftirfarandi eru upphafsorðin í lýsingu á 

hópnum: „Hver segir að saumaklúbbar þurfi bara að vera fyrir gamlar konur?“
244

 Þannig eru 

þessar ungu konur búnar að nútímavæða þann menningararf sem felst í prjónaskapnum sem 

þær sinna og öðru því handverki sem þær gera og gefa sjálfum sér um leið leyfi til að stunda 

það sem áður var álitið gamaldags. Vitundin um þessi skil og nútímavæðingu er mjög 

mikilvæg og það er í þessu ferli sem tungumálið og orðræðan skipta máli. Það mótar hvernig 

við skiljum þessi skil, gefur þeim merkingu og rammar inn það sem telst viðeigandi að 

gleymist eða gleymist ekki. Menningararfur er nútímafyrirbæri og meðvituð notkun á honum 

afmarkar notandann sem nútímamann þar sem viðkomandi þekkir söguna og vísanirnar, en er 

um leið að móta og skapa eitthvað nýtt, í nýju samhengi.
245

 Með þessari notkun og 

nútímavæðingu eykst gildi arfsins og verðmæti hans verða meiri. Um leið og 

menningararfsumræðan er komin í spilið verður meiri þungi í að varðveita arf og skila áfram 

og ekki síður að halda viðkomandi hlutum eða kunnáttu á lofti. Eftir hrun voru það aðrir hlutir 

en áður sem þóttu mikilvægir og verðmætir, hlutir sem þóttu um tíma lítils virði en urðu að 

sterkum táknmyndum eftir hrunið. Það átti að vera eitthvað ólíkt undanförnum tíma þar sem 

nýjungagirni, neysla og efnishyggja voru sögð hafa verið alltumlykjandi. Áherslan varð á það 

sem næstum hafði glatast eða týnst niður og stóð fyrir og táknaði mjög ákveðið annars konar 
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gildi en áður höfðu verið í hávegum höfð. Um leið vildu Íslendingar þó undirstrika sig sem 

nútímafólk um leið og áhersla var lögð á gömul gildi.  

 

4.2 Gömlu, góðu (íslensku) gildin 

 

Einn af heimildamönnum Þjóðháttasafns hafði þetta að segja um afleiðingar íslenska 

efnahagshrunsins og hvaða lærdóm mætti draga af kreppunni. „Gömlu gildin blíva.“246
 Þetta er 

viðhorf sem kom mjög víða fram, ýmist lýsti fólk því yfir beinum orðum að það sjálft hefði 

tekið upp eða tileinkað sér gömul gildi eða að það teldi að Íslendingar hefðu almennt gert það 

og um leið nýtt sér betur alls konar gamlar hefðir og menningararf. Þannig sagði annar 

heimildamaður áðurnefnds safns að líklega hefði einhver hluti landsmanna snúið sér að 

heimilisiðju af þörf sem í fjölmiðlum væri kölluð að snúa aftur til upprunans.
247

 Aðalheiður 

hnykkir einnig á tengingunni við fortíðina þegar hún lýsir handverki eftir hrun. „Þú veist, fólk 

fór svolítið aftur í tímann.“248 Má því ætla að það sem var valið og Íslendingar vildu helst láta 

tákna sig hafi verið það sem vísaði til þess hvernig þjóðin var áður en hið svokallaða góðæri 

og neyslan í kringum það urðu ríkjandi. Það var því ekki bara lopinn einn og sér heldur 

handverkið, og þær táknmyndir sem fylgdu því, og það sem hægt var að lesa út úr hvoru 

tveggja sem þörf var fyrir á þessum tíma. Kom þá handverkið með vísanirnar í þjóðar- og 

menningararfinn sterkt inn. Eins og þessu var lýst í viðtölunum þá virtist sem nútíma 

Íslendingurinn þyrfti á tengingu við fortíðina að halda til að vega upp á móti þeirri firringu og 

þeim æsingi sem margir töldu sig hafa upplifað árin á undan. „[Þ]etta með ræturnar og 

upprunann, við þurfum öll að vita hvaðan við komum og hvar ræturnar liggja og [...] það var 

eitthvað sem við vorum búin að fjarlægjast í allri keyrslunni [...] og allri þessari efnishyggju. 

En ég held við séum að fara til baka, séum farin að fara að leita upprunans.[...] Við erum farin 

að hugsa aftur í tímann [...]“249 sagði Þórdís og líka: „Og ég held líka, allt þetta hérna, eins og 

þessi lopavinnsla og lopapeysumunstur og svona, ég held að við séum að fara til baka, ég vil 

trúa að við séum að fara til baka, að þetta sé líka þjóðerniskennd.“
250

 Kristín Linda benti á að 

þetta væri kannski ekki eingöngu sókn í gamlar rætur heldur þáttur í að sækja í og rifja upp 

sérstöðuna. Hún bar þetta saman við matvælaframleiðslu og auknar vinsældir sérverslana og 

                                                 
246

 ÞÞ, tnr: 2010-1-33.  
247

 ÞÞ tnr: 2010-2-48 
248

 Aðalheiður, viðtal 2012, bls. 12.  
249

 Þórdís, viðtal mars, 2012, bls. 19.  
250

 Þórdís, viðtal mars, 2012, bls. 16.  



82 

 

að versla beint af býli. Taldi hún að það sama gæti gilt um handverkið og 

matvælaframleiðsluna að fólk væri að leita að mótvægi við fjöldaframleiðslu og staðlaðar 

vörur.
251

 

Þó nokkuð bar á umræðu um að finna rætur sínar og rifja upp gömul gildi í 

fjölmiðlum. Leitað var afturábak, í tíma sakleysis og jafnvel ákveðins hreinleika. Og það 

virtist fela í sér einhvers konar rökstuðning eða réttlætingu fyrir notkuninni sem og tákn fyrir 

þá umbreytingu sem við vildum sýna og upplifa. Þetta viðhorf var vel stutt og kom ítrekað 

fram í fjölmiðla- og bloggumfjöllun
252

 mánuðina eftir hrun, án þess endilega að því fylgdi 

skýring á hver gömlu gildin væru en oft var þó hægt að lesa ákveðnar meiningar úr 

umfjölluninni. Slíkt fylgir oft umræðu um hluti sem tengjast menningararfi og var hún þá 

stundum á siðferðilegum nótum eins og sú umræða oft verður.
253

 Samkvæmt áður ívitnuðum 

fyrirlestri Gunnars Hersveins heimspekings vildi hann til dæmis meina að gömul gildi fælu í 

sér visku, hófsemd og hófstillingu, auðmýkt og heiðarleika.
254

 

Þessi umræða um gömul gildi, gamla siði og notkun á þjóðar- eða menningararfi um 

leið og talað var um handverk birtist aftur og aftur, bæði í viðtölunum og í svörunum við 

spurningaskránum: „[F]ólk er farið að taka upp gamla, góða siði svo sem elda meira, gera 

handavinnu og spara [...]. Nýsköpun í kreppu er til dæmis alls konar hönnun og gamaldags 

handverk orðið vinsælt á ný sem mér finnst mjög jákvætt.“255 Í þessum lýsingum virtist felast 

vísun í að einfalda líf sitt, minnka neyslu, nota heimafengið hráefni eða skapa heima eins og 

Bergþóra lýsir hér:  

 

Sko, ég held að fólk, það fékk einhverja, ég veit ekki hvort maður á að kalla það þörf fyrir að fara aftur í 

tímann, að fara að gera eitthvað sjálft og það kostar að gera eitthvað sjálf og þá varð íslenski lopinn fyrir 

valinu því hann var svo ódýr. [...] Að það var svona eitthvað afturhvarf þegar að hrunið varð. Það var 

líka bara svo mikil umræða um það að [...] „líta aðeins til baka“ [...].
256

 

Guðmundur Örn taldi það aðeins merki um aðlögunarhæfni þegar fólk rifjaði upp og 

iðkaði gamla hluti sem hefðu dugað vel í lífsbaráttunni hér áður fyrr, eins og að prjóna, 

sauma, smíða og fleira. Þannig benti hann á að viðbrögð Íslendinga við bankahruninu og 
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kreppunni í kjölfarið hefðu verið að taka aftur til við hluti sem voru aflagðir, hluti sem gátu 

sparað peninga.
257

 Í sama streng tóku Gunnhildur, Þórdís og Ingibjörg þegar þær sögðu að til 

að spara hefðu Íslendingar leitað eftir gömlum leiðum, til dæmis að gera meira við og búa 

fatnað til heima svo eitthvað væri nefnt.
258

 Heima gat bæði þýtt inn á heimilum eða heima á 

Íslandi, það mátti ráða af samhenginu, en hvort tveggja vísar til fortíðar á Íslandi, annars 

vegar þegar landið var það einangrað að landinn þurfti að vera sjálfum sér nægur og hins 

vegar til þess tíma þegar heimilið var aðalframleiðslueining samfélagsins. Nægjusemi og 

sparnaður voru samkvæmt þessu hluti af gömlu gildunum og nauðsynleg bæði á heimilum 

fortíðarinnar og í landinu almennt. Er þetta viðhorf um margþætt mikilvægi handverks þekkt 

frá fyrri tíð á Íslandi þar sem greining Hrefnu Róbertsdóttur sagnfræðings í bókinni Wool and 

Society sýndi fram á að á 18. öld var litið þannig á hagrænar, siðrænar og félagslegar hliðar 

væru samtvinnar í handiðnaði og gegndu allar mikilvægi fyrir ríkið í heild.
259

 Fer það saman 

við þau margþættu hlutverk sem viðmælendur í þessari rannsókn sögðu handverkið gegna og 

virtist að miklu leyti felast í vísuninni í gömlu gildin.  

En það er ljóst að eitt af þeim atriðum sem þótti til marks um og var nefnt sem dæmi 

um þennan snúning til eldri og betri gilda var áherslan á handverkið. Um það vitna fjölmörg 

ummæli í svörunum við spurningaskránum þar sem ítrekað var sett samasemmerki á milli 

aukins handavinnuáhuga og aukningar á alls kyns framleiðslu í höndunum og gömlu 

gildanna.
260

 Þegar Margrét Ingibjörg var spurð að því hvort hrunið hefði breytt einhverju í 

sambandi við hönnun hennar og handverk tengdi hún saman verðmætin sem liggja í 

menningararfi okkar og það hvernig hægt er að nota hann í erfiðleikum.   

 [J]á, ég varð bara meira trúrri okkar gömlu hefðum. Sko, mér finnst, og ég verð bara heitari í þeirri 

skoðun, að sérstaklega þegar á reynir, að við eigum mikið af ofboðslega flottu og vönduðu og góðu 

handverki. Gömlum hefðum í öllum geirum, hvort sem það er prjón, hekl, saum, trésmíði, þú veist, bara 

þetta handverk. Og við eigum ofboðslega mikið af góðu handverksfólki [...].
261

 

Fólk átti því augljóslega við margskonar framleiðslu sem gæti nýst á yfirstandandi 

erfiðleikatímabili því eftirfarandi dæmi voru líka nefnd: að sauma föt, fataviðgerðir, 

handgerðar gjafir og fleira. Í þeim viðtölum sem ég tók var þessu viðhorfi ýmist lýst beinum 

orðum eða það lá í því sem sagt var. Þannig sagði Hugrún í Laufabrauðssetrinu að hún gæti 
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vel ímyndað sér að Íslendingar væru „ meira að hugsa um einhver svona gömul gildi eftir að 

við fórum í gegnum þessar hremmingar [...].“262 Þessi ummæli féllu eftir að hún talaði um 

hvernig hennar eigin hönnun væri byggð á gamalli íslenskri laufabrauðshefð og vísaði í 

leiðinni til þess að aukinn áhugi á vörum hennar eftir hrun virtist haldast í hendur við 

áhersluna á gömlu gildin. Það var líka áberandi að menningar- og/eða þjóðararfur tengdist 

gömlum tíma og gildum og varð táknrænn fyrir gildi íslenskrar vöru. „[M]argt af þessari 

hönnunarvöru er með sterkar skírskotanir í íslenska arfinn, það er náttúrlega það sem gerir 

þetta að rosalega sterkri vöru“,263 sagði Hrafnhildur meðal annars. 

Skemmtilegt dæmi um birtingarmynd þess hvernig vísun í gömlu gildin og handverkið 

var notuð má sjá á myndum og í viðtölum við Ármann Kr. Ólafsson, núverandi bæjarstjóra 

Kópavogs. Á annarri myndinni er hann í jakkafötum en sú mynd er úr prófkjörsbaráttu fyrir 

hrun. Á hinni myndinni, úr prófkjörsbaráttu eftir hrun, er Ármann í lopapeysu. 

 

Ármann Kr. Ólafsson fyrir og eftir hrun. Mynd af vefmiðlinum visir.is. Ljósmyndara ekki getið.264 

 

Í viðtali sem birtist á vefmiðlinum visir.is segir Ármann að peysan sé prjónuð af eiginkonu 

sinni og hann setur klæðnaðinn í samhengi við ástandið í þjóðfélaginu þegar viðtalið er tekið í 

mars 2009. „Þá varð mér hugsað til þess að þetta var eins og þegar við vorum að byrja að búa. 

Gömlu gildin sem við þurfum að byggja á núna. Það er kannski út af þessari peysu að þetta 

slagorð fæðist því núna viljum við byggja á góðum gildum og traustum [...].“265 Lopapeysan 

ein og sér fól sem sagt í sér ótal tákn, sem þjóðleg flík sem byggði á gömlum, góðum arfi og 

traustum gildum. Af orðum Ármanns má sjá hvernig hann tengir lopapeysuna við tímabil þar 

sem almennt er þekkt að fólk eigi ekki mikla peninga, þ.e. á upphafsárum búskapar, traust og 
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gömul og góð gildi og setur í samhengi við ástand mála í þjóðfélaginu á þessum tíma. Þetta 

tengir hann svo allt saman við þau gildi sem hann segist standa fyrir. Þarna er búinn til 

greinilegur þráður á milli allra þessara þátta, það er að segja að þarna er lopapeysan ein og sér 

orðin að táknmynd fyrir gömlu góðu gildin sem aftur snúast um táknmiðin traust og jafnvel 

varanleika og öryggi sem fólki fannst sárlega skorta eftir hrun. Þarna var komin í gang 

goðsagnamyndun í anda Barthes þar sem í lopapeysunni fólust ofangreindar merkingar.  

Úr orðum Ármanns hér að ofan má lesa að hann telji lopapeysuna standa fyrir eitthvað 

traust og varanlegt. Hann heggur þarna í sama knérunn og viðmælendur mínir sem töluðu um 

að við þetta óróleika tímabil sem góðærið var og við áfallið sem hrunið var, hafi myndast 

sterk þörf hjá fólki til að leita í það sem það þekkti, eitthvað sem í augum þess var tákn um 

öryggi, traust, eitthvað sem ekki hafði breyst og horfið af landinu þrátt fyrir ýmis konar 

breytingar og sveiflur og því hafi lopapeysan orðið svona gífurlega sterk táknmynd.  

En öryggi, traust og þjóðleg gildi voru ekki einu gildin sem lopapeysan stóð fyrir. Með 

því að rýna betur í viðtalið við Ármann má sjá að þau gildi var greinilega bæði hægt að rekja 

aftur í tímann og til kvenna og þar kemur ekki bara lopapeysan við sögu heldur handverk 

almennt: „[K]onan mín prjónaði peysu og gaf mér hana. Þá var hún búin að sauma og prjóna 

kjóla, vettlinga, pils og fleira. Bullandi framleiðsla og ég fékk peysuna.“266
 Þarna leggur hann 

áherslu á hvernig eiginkona hans hefur tekið til við eitthvað sem kalla mætti fornar kvenlegar 

dyggðir, það er að sjá heimilisfólki og fleirum fyrir klæðnaði með eigin framleiðslu. Til 

gamans má geta þess hér að samkvæmt Gunnari Hersveini telst iðni meðal hinna fornu, 

kvenlegu dyggða.
267

 Að auki má lesa út úr þessu hvernig fólk, ekki síst konur, bjargaði sér, 

sýndi nægjusemi og nýtti kunnáttu og hráefni heimahaganna til að fleyta sér yfir erfiða tíma. 

Miðað við mikla áherslu á þennan þátt þótti þetta því greinilega æskilegt og til eftirbreytni. 

Þetta varð áberandi eftir hrun og virtist á margan hátt viðbragð við því viðhorfi að góðærið og 

útrásartíminn hefði verið karllægur tími þar sem ýmis kvenleg gildi hefðu gleymst en þarna 

væri kominn tími til að leita aftur til þeirra. Birtust margir þessara þátta sem andstæða eða 

viðnám við áðurríkjandi skoðunum. Ármann var og er félagi í Sjálfstæðisflokknum sem var 

við völd þegar hrunið varð. Á þeim tíma kom hann fram sem hinn jakkafataklæddi karlmaður, 

en það var á sama tíma og tímabil útrásar- og viðskiptakarlmennskunnar reis hvað hæst hér á 

landi. Umskiptin sjást svo bæði á myndunum og á orðum hans þar sem hann vísar til 

handverks eiginkonu sinnar. Í upphafi árs 2012 var Ármann Kr. aftur mikið í fréttum þar sem 
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hann tók við sem bæjarstjóri Kópavogsbæjar. Af þeim fréttamyndum sem þá voru sýndar er 

ljóst að hinir opinberu lopapeysudagar hans virtust að baki. 

En það var ekki bara Ármann sem lagði merkingu í ullina, lopann og lopapeysuna 

heldur varð gífurleg sveifla í þá átt um allt land og bar um leið mikið á áherslu á þátt 

menningararfs eins og áður hefur verið rakið. Eins og einn heimildamaður Þjóðháttasafnsins 

benti á varð allt í einu gerbreyting á hvað þætti flott. „Alls kyns þjóðleg gildi hafa verið tekin 

upp aftur sem voru alveg að glatast vegna þess að það þótti „púkalegt“ að fara eftir þeim. 

Smáiðnaður hefur sprottið upp og lítil fyrirtæki eru að blómstra og dafna þó aðallega úti á 

landsbyggðinni.“268 Þarna er áherslan á hið smáa og í því felst að hægst hafi á og neyslan 

jafnvel minnkað.  

Eins og Sigríður Matthíasdóttir sagnfræðingur hefur bent á er það algengt mynstur „í 

menningarlegri þjóðernisstefnu smærri þjóða í Evrópu að þjóðarsagan er talin skiptast í 

gullöld, niðurlægingartímabil og endurreisnartímabil.“
269

 Líta má svo á að orðræðan eftir hrun 

sem vísaði til gömlu gildanna hafi byggt á samsvarandi söguskoðun. Þetta er í samhljómi við 

það sem bent var á í fyrsta kafla þar sem tímabilin fyrir hrun, hrunið og eftir hrun voru túlkuð 

út frá kenningum Van Genneps um stigin þrjú sem fylgja færslu milli sviða. Hér birtist svipuð 

mynd. Með þeirri ofuráherslu á gömul gildi sem varð má segja að landsmenn hafi verið að 

undirstrika gullaldartímabil þegar hlutirnir voru betri og saklausari. Af þeirri orðræðu sem fór 

í gang eftir hrun um tímabil góðærisins má skilja sem svo að það hafi verið 

niðurlægingartímabil sem þjóðin gekk í gegnum, þar sem hún gleymdi sér í dansinum í 

kringum gullkálfinn. Samkvæmt þessu var svo tímabilið eftir hrun einhvers konar upphaf að 

endurreisnartímabili þar sem áherslan var lögð á vinnulag, gildi og fleira sem þótti vísa til og 

minna á tímabil gullaldarinnar. Með því fylgdi mjög ákveðin áhersla á gæði alls innlends. 

Þegar þarna var komið var áherslan öll á að nýta heimafengið og færa neysluna heim, 

ekki síst með vísun í söguna og upprifjun á að Íslendingar hefðu áður lifað erfiða tíma. Því 

kom til sterk áhersla á að velja íslenskt, en sú neysla var réttlætanleg. Af þessu mátti sjá að 

með áherslunni á gömlu gildin þótti sem verið væri að taka upp annars konar lifnaðarháttu og 

gildismat en tíðkaðist á góðæristímanum og endaði svona illa. Nú var lögð áhersla á það sem 

áður virkaði vel fyrir Íslendinga á leið inn í nútímann, að sýna hófsemi, nægju- og 

útsjónarsemi og beina neyslunni heim. 
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4.3. Veljum íslenskt 
 

Eitt af því sem ítrekað skaut upp kollinum í rannsóknargögnum var hvatningin um að fólk ætti 

að framleiða hluti sjálft úr íslensku hráefni eða velja það sem var framleitt eða tengt Íslandi á 

einhvern hátt. Heimildamaður Þjóðháttasafns lýsti því yfir að hann hefði alla tíð haldið því á 

lofti að fólk ætti að iðka þjóðleg gildi. Það hefði þótt gamaldags en svo væri ekki lengur.
270

 

Þetta birtist líka á mjög áberandi hátt í fjölmiðlum og leiddi auðvitað af sér aukna eftirspurn 

eftir íslenskum vörum og skapaði svigrúm og markað fyrir þá sem gátu og vildu stunda ýmis 

konar handverk. Í einkasamtali sagði kona á miðjum aldri mér að hún væri mjög upptekin af 

því að kaupa frekar íslenskt og „ef allir hugsuðu þannig væri hægt að bjarga skipinu.“271 

Þannig vísar hún til vel þekkts hugtaks í íslenskri orðræðu en það er að tala um 

„þjóðarskútuna“ sem virkilega þótti vera í stórsjó á þessum tíma. Í þessum orðum má greina 

óttann sem Íslendingar upplifðu fyrstu mánuðina og árin eftir hrun. Það var upplifun og trú 

margra að raunveruleg hætta væri á gjaldþroti þjóðarinnar og því væri mjög mikilvægt að 

huga að eigin neyslumynstri og íhuga vel hvernig peningunum væri eytt ásamt því að spara 

gjaldeyri. Því yrðu Íslendingar að beina viðskiptum sínum heim og gera sem mest sjálfir sem 

rímaði vel við aukna áherslu á handverk og íslenska hönnun.  

Mikill þungi var á stuðning við nærumhverfið og það sem búið var til þar. Kom það 

skýrt fram í viðtölunum. Hér sést hvernig Hugrún lýsir verslunarháttum sínum og sést þar 

áherslan á vörur úr heimabyggð greinilega en eins og áður hefur komið fram virtist oft tenging 

á milli framleiðslu í heimabyggð og handverks: „[É]g vona að fólk hugsi verslum í 

heimabyggð. [...] [Þ]á er ég alltaf meðvituð um að [varan] sé framleidd á svæðinu ef ég hef 

val um það. [...] [A]ndinn í þjóðfélaginu hefur samt blásið manni byr. Sko, andinn í 

þjóðfélaginu stendur með þessari atvinnusköpun núna, það er alveg klárt mál.“272 Greinilegt 

var að margir lögðu áherslu á gildi þess að kaupa íslenskt og að fólk gerði það meðvitað, því 

það taldi sig vita að þetta skipti máli fyrir afkomu okkar Íslendinga eins og sást þegar 

jólagjafainnkaup voru undirbúin árið 2008, samanber lýsingu Guðríðar í Sælusápum: 

„Sérstaklega þegar var farið að hringja þarna fyrst, fyrir jólin og fyrir áramótin 2008, þeir sem 

hringdu eða höfðu samband, ja, það voru margir sem sögðu og tóku það fram, það fara bara 

íslenskar vörur í jólapakkana í ár.“
273

 Þetta viðhorf tengist mjög sterkt áherslunni á 

atvinnusköpun, ýmist í héraði eða á landinu. Hvatinn var á að versla heima, styðja það sem 
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gert var og koma peningunum í umferð „heima“. Sögðu viðmælendur mínir oft frá því í 

viðtölum að vinir eða viðskiptavinir töluðu um að nú ætti að styrkja íslenskt og því bara kaupa 

íslenskar vörur, sem aftur jók svigrúmið fyrir framleiðslu íslensks handverks: „[E]n 

einstaklingar sem hringja inn og kaupa af mér, þeir bara tala mikið um að nú á bara að styrkja 

íslenskan iðnað og hérna nú loksins eigum við að átta okkur á hvað við höfum og eigum hérna 

á Íslandi. Eigum ekki alltaf að vera að kaupa eitthvað útlent og halda að það sé betra og 

svona.“274 Þarna eru skilin á milli þess útlenda og íslenska alveg greinileg. Lýsingar 

Hrafnhildar úr versluninni voru svipaðar: „[A]llt sem er svona táknrænt fyrir íslenskt og þú 

veist, fólk verður rosalega meðvitað um að styrkja núna íslenskt [...] það var kannski ekki töff 

að kaupa [það] [...] þegar góðærið var og allt það [...] það er alltaf sterkt að hafa eitthvað 

sterkt „konsept“ á bak við sig sem er íslenskt.“275 Athyglisvert er að rýna í notkunina á 

sögninni  „að styrkja“ í þessu sambandi. Skapar það ákveðin hugrenningatengsl í þá átt að það 

að kaupa íslenskar vörur væri einhvers konar styrkur í formi greiðslu fyrir vöruna. 

Viðmælendur mínir tóku því þó fjarri að íslenskar vörur væru þess eðlis að fólk keypti þær af 

vorkunnsemi, áhersla var yfirleitt alltaf lögð á mikil gæði íslenskra vara. : „Ég held það komi 

líka bara fólki á óvart hvað þetta er vandað [...] þetta er ekki eitthvað drasl. [...] Fólk er ekki 

[...] að kaupa þetta út af einhverri meðaumkun, það er alveg að fá flottan hlut.“ 
276

 Af þessu má 

draga þá ályktun að einhver þjóðernislegur þáttur hafi einnig átt hlut í þessum aukna áhuga á 

handverki, ekki síst á meðan hvað mest var látið með og unnið úr lopa. Í lýsingum á fyrstu 

mánuðunum eftir hrun sagði Guðríður í Sælusápum að andrúmsloftið hefði verið „[...] 

verulega þjóðlegt. Það var fólk, alveg virkilega margir, sem tók það fram, ég er bara að leita 

að íslenskum vörum. Það var þarna þessa fyrstu mánuði á eftir.“277 Í sambandi við þetta má 

benda á athugasemd Guðmundar Arnar sem sagði að Íslendingar hefðu með handverkinu og 

upphafningu á því verið að stappa stálinu í sig sjálfa út af þeirri óþægilegu stöðu sem komin 

var upp. Aðspurður hvort hann teldi að þetta væri aðalhlutverk handverksins bætti hann við:  

Ég held það hafi gegnt töluverðu hlutverki hjá þeim sem fóru í þann gírinn. [...] [B]ara að sýna sjálfum 

sér „ég get“ sko, það er eitt atriðið að „ég get bjargað mér“. Og svo líka því hlutverki bara að fara í 

þennan gír að vera með heimafengið. Íslenskt og heimafengið og heimatilbúið. Fólki þurfti ekkert að 

skammast sín lengur fyrir það [...] það voru bara svona smá hlutir sem breyttust, sem að bara [...] 

jarðtengdu okkur pínulítið.
278
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Vörur Guðríðar í Sælusápum og Gígju í Urtasmiðjunni, sem hafði þó framleitt sínar 

vörur í nokkur ár fyrir hrun, urðu gífurlega vinsælar og áberandi á tímanum eftir hrun enda 

báðar með sterka heimilisiðnaðartengingu sem og þjóðlega. Það var meðal annars og ekki síst 

út af því að í vörurnar eru notaðar íslenskar jurtir og að þetta var íslensk framleiðsla. Tók 

Gígja það fram í auglýsingum. :„[É]g setti alltaf þegar ég var búin að auglýsa vöruna, setti ég 

með svörtu letri: Veljum íslenskt. Og ég undirstrikaði líka alltaf íslensk, náttúruleg 

framleiðsla [...].“279 Guðríður var einmitt að stíga sín fyrstu skref með sápurnar í bankahruninu 

og sagði hún að fyrir sig hefði það aðeins orðið til góðs.  

Ég hitti alveg rosalega vel á, það er ljótt að segja það [...] fyrir svona fyrirtæki þá var bankahrunið það 

besta sem gat gerst. [...] Ég er ekki byrjuð að selja fyrr en akkúrat í október 2008. Þannig að maður fær 

alveg fljúgandi start út af því sem gerðist þá. [...] Ég veit ekki hvað þetta var. Ég held það hafi fyrst og 

fremst verið af því að þetta var íslenskt. Það var bara einhver stemming [...] bara eitthvað: allir á móti 

okkur, við skulum kaupa íslenskt. [Við hlæjum báðar.] [...] Og eins og að fá umfjöllun í fjölmiðlum [...] 

ég þurfti ekkert að leita sjálf eftir því.
280

 

Kristín Sólveig benti á að hugsanlega hefði þetta verið spurning um að sýna öðrum þjóðum og 

okkur sjálfum að við Íslendingar gætum staðið okkur. „Og svo er einhver vakning, einhver 

sjálfsbjargarviðleitni, að standa á eigin fótum [...].“281 Það mátti sjá að menn höfðu upplifað 

nokkurn baráttuanda og hugsanlega litu sumir þannig á að með því að kaupa og styrkja 

íslenskt væri verið að leggja „baráttunni“ lið. Einhvers konar lína var dregin á milli Íslands og 

útlanda: „Ég hugsa að, kannski ekki svona meðvitað, en svona undir niðri þá vorum við svona 

pínu að stappa stálinu í okkur sjálf og segja að við gætum alveg þraukað þó það væri erfitt 

sko. Það var svona að sýna okkur sjálfum að við gætum þetta. Og kannski pínu líka bara að 

bjóða heiminum birginn, sko. Við vorum náttúrlega í þannig stöðu,“282 sagði Guðmundur Örn 

um þetta sama tímabil. Þarna ýjar hann að því hve eina Íslendingar upplifðu sig í fyrstu eftir 

hrun, en einnig er enn og aftur verið að vísa til þess að hægt væri að standa sig þrátt fyrir að 

staðan væri erfið enda skyldu nú teknir upp aðrir siðir. Enda eru velþekktar þær kenningar að 

fátt þjappi fólki betur saman en utanaðkomandi ógn.
283

 Fólk skipar sjálfu sér og þeim sem það 

þekkir í einn hóp, „okkur“ en þeir sem eru ókunnir eru merktir sem „hinir“. Birtist það á 

ýmsan hátt, til dæmis með áherslu á íslenskar vörur eins og kom fram í máli 

verslunareigandans Hrafnhildar:  
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Við erum hérna við hliðina á upplýsingamiðstöðinni og okkur fannst mikilvægt að koma bara 

Íslendingum á framfæri þar, að vera ekki að eyða plássi í búðinni undir erlenda vöru sem að ætti frekar 

að nýtast bara fyrir Íslendinga til að koma sér á framfæri í rauninni. Við leggjum mikla áherslu á að það 

hér í Hofi að vera bara með íslenskt. Og þá er mestmegnis af vörunum bara framleiddar og allt hérna á 

Íslandi.
284

 

Með því að velja eitthvað eins og handverk og handavinnu sem hafði skírskotanir í ýmislegt 

þjóðlegt var um leið dregin upp ákveðin mynd, til dæmis af þjóð sem gæti spjarað sig þrátt 

fyrir mikla erfiðleika. En Kristín Linda benti á hvernig handverkið gat verið hluti af því að ná 

tengslum við eigið þjóðerni og sinn stað í tilverunni.  

Við vorum kannski svolítið sofnuð á þeim verði að halda í svona menningu og hafa einhverja sérstöðu. 

[...] [É]g held það sé gott fyrir okkur að halda í einhverja svona gamla menningu og líka að hún sé ekki 

bara einhvern veginn framleidd af sérfræðingum eða fjöldaframleidd heldur líka í höndum fólksins 

sjálfs, eins og handverkið er dálítið núna. 
285

 

Hrafnhildur benti líka á hvernig þjóðerniskenndar varð vart eftir hrunið, til dæmis með notkun 

á Íslandsforminu í ýmsum myndum á þeirri handverks- og hönnunarvöru sem hún var með til 

sölu: „[S]érstaklega eftir hrunið, fólk verður kannski aftur þjóðernissinnað eða eitthvað, að þá 

þú veist þá verður þetta auðvitað vinsælt og [...] fólk sér þetta og hugsar „Já, ókei, þetta gæti 

ekki verið meira íslenskt, þá kaupi ég þetta“ [...].“286  

Það var þó ekki bara Íslandsformið sem bjó yfir þessari vísun heldur virtist ull búa yfir 

sterkri tilvísun í einhvern óyrtan þjóðlegan þátt, þannig að vörur úr eða með ull urðu fljótlega 

eftir hrun mjög vinsælar og útbreiddar eins og áður hefur komið fram. Helga Margrét 

skilgreindi ástandið svona: „ [K]annski bara að við viljum halda í [...] gömlu hefðirnar okkar 

eða þannig, bara halda í þetta gamla. Eða mér finnst það. Þú veist, ég vildi vera í lopapeysu af 

því ég er Íslendingur, víkingur [hlátur][...] og þeir eru í lopapeysu [...].“287
 Sást þessi þjóðlega 

tenging líka glögglega í viðtalinu við Bergþóru og Magnús. Bergþóra benti þar á 

þjóðernisþáttinn er hún sagði frá því að eitt skemmtilegasta prjónakvöldið á kaffihúsinu þeirra 

hefði verið þegar til þeirra kom kona með gamaldags rokk og ull og sýndi viðstöddum hvernig 

ullin var unnin í gamla daga. Þá var troðfullt og mættu konur á öllum aldri, frá tvítugu upp í 

sjötugt, og allar jafn áhugasamar. Í byrjun viðtalsins lýsti Bergþóra einnig gífurlegri 
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söluaukningu á lopa og notaði þá orðin „íslenska ullin okkar“.
288

 Þar lýsti hún því meðal 

annars hvernig viðskiptavinur þeirra komst í gífurlegt uppnám þegar kom í ljós að lopinn sem 

viðkomandi var að nota var hreint ekki alíslenskur enda hafði sá viðskiptavinur útbúið 

vörulínu ætlaða útlendingum í þeirri trú að ullin væri íslensk. Síðar í viðtalinu lýstu þau 

hjónin því svo hvernig þau voru vöruð við að kalla innflutta ull „lopa“ því með notkun á því 

orði væri gefið til kynna að varan væri íslensk. 

B: Og hérna, ég man ekki hvernig það kom til en sem sagt það var hringt í hana og henni var bannað að 

nota orðið [svo] eistneskur lopi af  því að lopi væri bara íslenskt orð eða eitthvað.  

M: Já, eða bara íslenskt, eins og það væri bara „trademark“ á, íslenskt ætti það. Og það endaði þannig, 

þetta fór í svolítið hart.
289

  

Út úr þessu má lesa mikla þjóðlega tengingu og einnig það að fólk virtist upplifa ákveðin 

tilfinninga- eða þjóðernisleg tengsl á milli hráefnisins og þess sem það stóð fyrir. Fleiri dæmi 

um slíkt mátti finna í viðtölunum. Margrét Ingibjörg lýsti því hvernig ullin var notuð í 

hugmyndasamkeppni Handverkshátíðarinnar á Hrafnagili árið 2009, ekki síst vegna þess að 

fólk trúði því að með slíkri notkun væri hægt að vinna sig út úr erfiðleikunum sem Íslendingar 

stóðu frammi fyrir. 

Út af því að núna er komin þessi virðing fyrir þessu efni og þetta er hágæðavara [...] íslenska ullin er 

ekki mýksta ullin í heimi, hún er eiginlega hryllilega erfið, hún er gróf, en fyrir vikið býður hún upp á 

svo marga aðra möguleika. [...] [Þ]egar ég var í tengslum við Handverkshátíðina [árið 2009], þá vorum 

við með hönnunarsamkeppni sem heitir „Þráður fortíðar til framtíðar“. Og við unnum það, því að við 

virkilega trúðum því, þessar góðu konur sem voru með mér í því, að ullin mundi í rauninni hjálpa okkur 

út úr því [...] út af því að þetta er, þetta er einstakt. Einstakt efni.
290

  

Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, sló á sömu strengi þegar vitnað var í viðtal við hann 

úr Financial Times Deutchland í október 2008, þar sem hann sagði:  „Von Íslands á tímum 

fjármálakreppu liggur í sauðkindinni.“291 Sömu skoðun mátti heyra í setningarræðu sem Guðni 

Ágústsson, fyrrum landbúnaðarráðherra, hélt á Handverkshátíðinni á Hrafnagili árið 2009. 

Hluti af ræðunni birtist í Bændablaðinu undir yfirskriftinni „Lopapeysan er Íslendingsins 

tákn“. Í henni rekur Guðni hvernig íslenska sauðkindin og ullin séu einstök, útlendingar hafi 

meira að segja orð á sérstakri greind íslenska fjárstofnsins og að kindin hafi haldið lífi í 
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þjóðinni í gegnum aldirnar og muni gera það áfram.
292

 Af þessu má ráða að eitt af mörgu sem 

ullin stóð fyrir voru þjóðleg gildi, hún stóð fyrir eitthvað sem var íslenskt. Þannig gat hún nýst 

við að takast á við yfirstandandi erfiðleika. Fuzzy kollurinn (sem sjá má á myndinni hér fyrir 

neðan), sem var hannaður snemma á sjöunda áratugnum, gekk til dæmis í endurnýjun lífdaga 

og varð að heitri tískuvöru sem seldist fyrir tugi þúsunda eftir að hafa hírst í geymslum 

landsmanna og jafnvel verið hent í stórum stíl nokkrum árum fyrr.
293

  

 

                  Fuzzy-stóllinn eftir Sigurð Má Helgason. Jim Smart294 

Í viðtali í Bændablaðinu frá því í desember 2008 má sjá myndlistarkonuna Kolbrúnu 

Hjörleifsdóttur líkja ullinni við góðmálma og eðalsteina. „Við erum rík, Íslendingar, að eiga 

þessar gersemar sem  jafnast á við gull og demanta. Ullin er gjöf náttúrunnar til þín á sama 

hátt og demanturinn, fyrir allt þetta skulum við vera þakklát.295 

Þannig má sjá að umræðan var mjög á þeim nótum að hylla það sem var íslenskt og 

flestir könnuðust við að þetta hefði verið ríkjandi andrúmsloft, sem braust þá meðal annars út 

með þessari ýktu og táknrænu aðdáun á ullinni og sauðkindinni. Og um leið og eitthvað 

verður ríkjandi í umræðunni er eðlilegt að um það sé fjallað í fjölmiðlum. Þegar kemur að því 

að meta af hverju þessi mikli áhugi á til dæmis íslensku hráefni og handverki (og var hönnun 

þá yfirleitt nefnd líka) stafaði má velta fyrir sér hvort það hafi að mestu verið fjölmiðlar sem 

héldu þessu á lofti og þannig hafi vinsældirnar komið til. Að áhersla hafi verið lögð á þetta 

þar til að finna einhverja jákvæða vinkla á annars myrku ástandi. Vissulega könnuðust 

viðmælendur mínir við mikla umfjöllun fjölmiðla: „Ég held líka [...] að síðan að kreppan varð 

þá finnst mér ég varla hafa flett Fréttablaðinu svo það sé ekki verið að tala um við einhvern 

sem er að búa til eitthvað eða gera eitthvað [...] þessu er hampað, það er bara þessi er með 

síðu hér og þessi þar.“296 Því er ekki að neita að mikil áhersla varð í fjölmiðlum strax eftir 
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hrun í þá átt að gera mikið úr gildi og vægi handverks, hönnunar og íslenskrar framleiðslu 

almennt. Sjá mátti dæmi um það í útlendum fjölmiðlum þar sem talað var um að Íslendingar 

væru að prjóna sig úr kreppunni
297

 og auðvitað mátti sjá svipaðar fréttir í íslenskum 

fjölmiðlum þar sem sagt var frá því andrúmslofti að margar konur hefðu tekið fram 

prjónana.
298

 Sem annað dæmi mætti nefna að á síðustu tveimur tölublöðum ársins 2008 af 

tímaritinu Húsum og híbýlum var íslenski fáninn á forsíðu og yfirskriftin „Veljum íslenskt“.
299

 

Og í þriðja síðasta tölublaðinu var sömuleiðis íslenskt þema, þar sem íslenskar vörur voru 

kynntar í bak og fyrir.
300

  

Eins og áður er vikið að gaf Fréttablaðið eftir hrun vikulega út sérblað sem bar heitið 

Veljum íslenskt. Þar var ítarlega fjallað um íslenska framleiðslu, handverk og hönnun. Í útgáfu 

Fréttablaðsins 9. október 2008 mátti á forsíðu sjá sérblaðið kynnt með orðunum „Þjóðararfur 

og íslenskar dyggðir“ við hlið myndar af hálfprjónaðri peysu. Það er svo ekki fyrr en við 

lestur á sérblaðinu sjálfu sem lesandinn áttar sig á að orðin í kynningunni vísa til tveggja 

mismunandi greina, þar sem annars vegar er sagt frá notkun hönnuðar á menningararfi og hins 

vegar frá svokölluðu dyggðateppi. Þau vísuðu þannig ekki beinlínis til myndarinnar þar sem 

því væri lýst að það væri íslensk dyggð að prjóna eitthvað sem tengdist í þjóðararfinum. Í 

þessu fyrsta sérblaði eftir ávarp forsætisráðherra 6. október er mikið auglýst og flestar snúast 

auglýsingarnar um að Íslendingar beini viðskiptum sínum heim. Mátti þar sjá slagorð eins og 

„Mótum eigin framtíð. Veljum íslenskt“ frá Samtökum iðnaðarins, „Veljum íslenskt“ frá 

Bakarameistaranum og fleira í þeim dúr. Almennt mátti í þessu sérblaði sjá blöndu af 

umfjöllun um handverk, íslenska hönnun og ýmis konar smáiðnað ásamt stuttum greinum um 

hitt og þetta sem þjóðlegt mætti telja eins og þegar sagt er frá íslenska fánanum, gefnar 

uppskriftir að hinu „þjóðlega lostæti“ kleinum
301

 eða fjallað um reglur sem gilda um íslensk 

mannanöfn.
302

  Meðfram þessu eru svo greinar um alls kyns list, hönnun og handverk úr öllu á 

milli himins og jarðar. Er þar farið inn á svo ólíka hluti sem glerverk og hrosshár, 

skartgripasmíði, prjón, ull, úrsmíði, saum úr skinnum og fleira. Fyrirsagnir eins og „Játa 

landinu ást sína“ og „Skapað í sveitinni“ grípa augað en þar er annars vegar sagt frá 

stuttermabolum með áprentuðum myndum með áherslu á Ísland
303

 og hins vegar frá ungri 
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konu á Flúðum sem hannar fatalínu.
304

 Annað dæmi úr Veljum íslenskt gæti verið blaðsíða 6 

frá 16. október 2008 en þar er stór grein sem ber heitið „Nú er tími fyrir lopapeysur“ þar sem 

rætt er við prjónahönnuðinn Védísi Jónsdóttur. Þar segist hún telja að slæm tíðindi 

undanfarinna vikna séu meðal annars orsök aukinna vinsælda prjónsins, enda sé það róandi, 

auki öryggistilfinningu, sé ódýrt en einnig tákn um nýja tíma. „Ég tel því að ef við eigum 

einhvern tíma að vera í lopapeysum þá sé það nú. Ég sá í sjónvarpinu að einhver þeirra sem er 

í forsvari fyrir nýju bankana var í lopapeysu í viðtali; það er tímanna tákn.“305 Við hliðina á 

þessu viðtali er mynd af íslenska fánanum og undir stendur fyrirsögnin „Upp rísi þjóðlíf!“ og 

sagt frá því að myndin sé tekin á Lögbergi. Þangað sé gott að fara í haustlitaferð og til að leita 

andlegs jafnvægis og finna til þjóðarstolts. Fyrir neðan þessar tvær greinar er svo stór 

auglýsing frá trésmiðjunni GKS þar sem „vandaðar íslenskar innréttingar“ eru auglýstar.
306

 

Í fjölmiðlum kom ekki hvað síst fram gildi þess að geta unnið ýmislegt í höndunum 

sjálfur. Óneitanlega varð umræðan nokkuð í þeim dúr að draga fram sérstöðu og kosti 

Íslendinga þegar undirstrika átti nauðsyn þess að nýta heimagert. Var það meðal annars gert 

með því að undirstrika þjóðernið og það sem sameinaði. Nauðsynlegt er að hafa í huga að 

hver og einn tilheyrir mörgum hópum, Íslendingar sem aðrir. Við tilheyrum fjölskyldum, 

þjóðum, ættum, bæjarfélögum, erum útskrifuð úr ákveðnum skólum, tilheyrum (eða tilheyrum 

ekki) trúfélögum, stjórnmálaflokkum og svona mætti lengi telja. Sumir hópar eru nokkurn 

veginn óbreytanlegir, eins og kyn og kynþáttur, en aðrir teljast aðeins vera tímabundnir. Hver 

og einn þessara þátta mótar okkur og skilgreinir, ekki síst með þeirri menningu, siðum, 

hefðum og venjum sem tilheyra hverjum þeirra fyrir sig. Með því að tilheyra hópnum erum 

við um leið að samþykkja gildi hans og táknmyndir og það sem hvort tveggja stendur fyrir. 

Um leið þurfum við að vera hæf til að skipta á milli þessara hópa og þeirra gilda og hegðunar 

sem krafist er þar.
307

 Þannig hefur þessi hópamyndun, sem á stundum styðst til dæmis við 

þjóðerniskennd, mikilvægu hlutverki að gegna við að skilgreina sjálfsmynd og um leið móta 

hegðun, viðhorf, viðbrögð og gerðir þeirra sem um ræðir. Með því að samþykkja og taka til 

við að sýna og stunda gildi og hegðun hópsins er í raun enn verið að sviðsetja þau gildi og 

tákn sem viðkomandi hópur vill standa fyrir og sýna. Er þetta athyglisvert í því samhengi sem 

áður hefur verið rakið, að hér voru dregnar nokkrar línur á milli hópa. Lína var á milli karla 

og kvenna, á milli dreif- og þéttbýlis, og útlanda og Íslands, auk þess sem einnig bar á skilum 
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á milli fjöldaframleiðslu og sérstakra, handgerðra hluta. Reyndist handverkið mjög heppilegt 

verkfæri til að tákna alla þessa hópa.  

Í þessum kafla endurspeglast ákveðin togstreita sem kom mjög víða fram og virtist 

snerta það hvernig skipað er í hópana „við og hinir“. Var mjög áberandi að þátttakendur í 

þessari rannsókn gerðu það mjög ákveðið og einnig bar mjög á þessu viðhorfi í fjölmiðlum. 

Ýmsar skilgreiningar voru notaðar til að skipa fólki í hópa. Línan gat verið dregin á milli 

Íslands og útlanda, eins og nánar verður rætt síðar, á milli dreifbýlis og þéttbýlis, þar sem 

þéttbýlingum, helst á höfuðborgarsvæðinu, var kennt um þensluna og hrunið
308

 eða á milli 

kynja. Var þá áherslan á að eftir karllæga útrás og góðæri væri nú komið að konum að hreinsa 

upp og/eða innleiða nýtt vinnulag og gildi sem hvort tveggja var svo tengt handverkinu. 

Þannig er athyglisvert að skoða hvernig handverk varð allt í einu nothæft sem staðall á 

hvernig meta bæri hvað væri íslensk framleiðsla, og um leið æskilegri en önnur. Sást það ekki 

hvað síst á flokkuninni í hópa eftir því hvernig hlutir og handverk var framleitt og hvaðan það 

kom. Það var greinilegur áhugi og áhersla á að styðja og styrkja slíka framleiðslu í dreifðari 

byggðum landsins og sást það líka í rannsóknargögnunum. Nú var komið að því að dreifbýlið 

og fólkið þar sýndi úr hverju það var gert, og hvað það gat gert úr því sem það bjó yfir eða 

hafði aðgang að. Kom það hugsanlega til af því að stundum mátti sjá glitta í þá skoðun að það 

hefði verið lífsgæðakapphlaup borgarbúa sem orsakaði hrunið og síðan kreppuna.  

Ekkert hefur hún [kreppan] breytt minni lífsskoðun eða mati á gildum. Hún hefur heldur ekki breytt 

neinu gagnvart mínu fjölskyldulífi því úti á landsbyggðinni upplifir fólk þetta allt öðruvísi, „góðærið“ 

svokallaða var fyrst og fremst á suðvesturhorninu enda er það þaðan sem allt vælið berst.
309

 

Góðærið kom aldrei norður í land [...]. Hér var fólk „þjóðlegt“ fyrir og eftir hrun og „lopapeysan okkar“ 

var til margra ára okkar besta skjólflík.
310

 

Það að styðja við atvinnusköpun í landinu annars vegar og hins vegar í sínu nágrenni, skipti 

greinilega miklu máli, ekki síst á minni stöðum úti á landi. Þegar Guðríður í Sælusápum á 

Kópaskeri var spurð að því hvort það skipti máli að hún væri staðsett í dreifbýli sagði hún:  

Allt í einu var það ekki hræðilegt. Ekki eins hræðilegt, ekki eins mikið [...] En maður finnur það á fólki 

á svæðinu, sérstaklega sem býr úti í sveit, sem býr í nágrenninu, það finnst það skipta máli. [...] Eins og 
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minjagripaverslanir á svæðinu, það er bara frábært að fá einhverjar vörur sem eru framleiddar á svæðinu 

og [...] að benda ferðafólki á þessar vörur sem eru framleiddar hér í nágrenninu [...].
311

 

Það viðhorf birtist líka í máli Margrétar Ingibjargar þegar hún lýsti vinnu sinni og samskiptum 

í tengslum við hana. „Ég vil styðja norðlensk fyrirtæki, ég er hérna og ég vil gera þetta hérna. 

Og það er hægt. Þú verður bara, þú veist, þú þarft að vera pínulítið viljug til að fara inn á 

eitthvað verkstæði og tala við einhverja skítuga kalla eða eitthvað svoleiðis. [...] bara það að 

ég geti gert það hjálpar mér í dag.“312
 Hún sagði ennfremur frá því hvernig mörgum fannst 

skipta máli að hlutirnir væru framleiddir „heima“ og Íslendingar sýndu þannig að þeir gætu 

verið sjálfum sér nægir: „Ég fékk til dæmis pöntun núna [...] frá Gospelkór Reykjavíkur. [...] 

[Þ]eim fannst það skipta máli að við værum að ýta undir atvinnurekstur á einhverju svæði. 

Ekki að þetta væri fjöldaframleitt í Tælandi.“313 Eins og sjá mátti á máli Margrétar Ingibjargar 

hér að ofan þá þótti verksmiðju- og fjöldaframleiðsla Asíu vera það sem einna helst ógnaði 

þeirri íslensku framleiðslu sem vinsælust var á þessum tíma. Að einhverju leyti virtist 

handverk, íslensk hönnun og íslenskur smáiðnaður vera höfnun á útlendri fjöldaframleiðslu. 

Við þær aðstæður sem hér urðu er freistandi að benda á að allt sem tengdist og táknaði 

þjóðina eða gaf til kynna þjóðerniskennd virtist fá á sig aukinn helgiblæ eða alltént verða 

viðurkenndara en áður, eftir hið títtnefnda hrun. Til að nefna dæmi þá mátti sjá mjög kröftug 

og mikil viðbrögð í netheimum þegar forsvarsmenn nokkurra verslana ákváðu fyrir jólin 2011 

að kaupa ekki útikerti frá Stóruvöllum í Bárðardal en þar eru framleiddar vörur úr íslenskri 

tólg. Voru fluttar af þessu fréttir og var stofnuð sérstök Facebooksíða þar sem látin var í ljós 

óánægja með ákvörðunina. Í fréttum var talað um að þetta væri „skítlegt“
314

 og menn tóku 

þann pól í hæðina í athugasemdum á Facebook að sjálfsagt væri að styðja íslenskt, þetta væri 

lélegt hjá viðkomandi verslunum og hreint ekki í anda sjálfbærni né þjóðlegt, þar sem 

einhverjir stórkaupmenn væru að reyna að kippa fótum undan sveitaiðnaðinum. Einhverjir 

gengu meira að segja svo langt að kalla forsvarsmenn verslananna „kjána“.
315

 Þarna ber 

greinilega á því að grunnt er á tortryggni út í viðskiptahætti (stórra) fyrirtækja. Greinilegt er 

að þjóðlegur iðnaður, eða eitthvað sem kalla mætti heimilisiðnað eða heimaframleiðslu hefur 

á sér, allt að því sjálfkrafa, jákvæðari ímynd. Þarna birtist glíma íslenskrar heimaframleiðslu 

(jafnvel þó Stóruvellir séu lítið iðnfyrirtæki) við útlenda fjöldaframleiðslu svart á hvítu. 

Guðmundur Örn dró einnig fram þann mun sem væri á hnífum sem hann byggi til og þeim 
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ódýrari og fjöldaframleiddu sem fengjust í verslunarkeðjum: „Og sumir segja ég get bara farið 

inn í Europris og keypt hann fyrir tvö þúsund kall. Og það er allt í lagi, þá bara gerir þú það. 

Það er bara einhver hnífur með plastskefti sem er spýtt út úr einhverri verksmiðju í Kína sem 

framleiðir fimm þúsund á dag. Ég er ekki að keppa við það.“316 Í viðtölunum var og talað um 

að útlent fólk sem keypti íslenskar vörur kærði sig ekki um að sjá miða inn í þeim þar sem 

stæði að viðkomandi vara væri framleidd í Tævan. Sigríður nefndi þetta dæmi máli sínu til 

skýringar. 

 [O]kkur finnst afskaplega leiðinlegt þegar útlendingar til dæmis eru á ferðinni og svo kannski koma 

þeir í búð og þeir fá ekkert nema eitthvað frá Tævan eða eitthvað. [...] [Þ]að er búð þarna með fatnað 

[...] sem var gert einhvers staðar úti [...]. Og svo hafði einhver kona keypt sér lopapeysu eða einhvers 

konar peysu [... ] og þegar hún var komin út í rútu og af stað fór hún bara að gráta því að hún sá, þegar 

hún áttaði sig á að þetta var ekki búið til á Íslandi.
317

 

Í öðru viðtali var bent á að margir þeirra sem væru á ferð hér vildu líka styðja við innlendan 

iðnað og íslenskt handverksfólk. Margrét Ingibjörg lýsir því til dæmis hér hvaða áhrif það 

hafði á útlendinga í hennar kunningjahópi að vörur væru sagðar íslenskar en ekki framleiddar 

hér á landi.  

[Þ]að gerði það að verkum að þau keyptu ekki þessa vöru. En keyptu hana annars staðar vitandi það að 

einhver íslensk prjónakona [...] sem að fær [svo] og þar af leiðandi styrkir það íslenska lopaframleiðslu 

og svoleiðis [...]. Á Öngulstöðum þar sem ég er að vinna aðeins, þar hafa selst alveg rosalega vel húfur 

og vettlingar bara sem konur í sveitinni eru að gera, út af því að þá fá þeir söguna, þá fá þeir tenginguna 

og bara þetta er gert í sveitinni sem að ég var í. [...] [F]ólk verður svo glatt að fá þessa pínulitlu sögu og 

skilja [...] það horfir öðruvísi á það sem það er með í höndunum. [...] [E]n út af því við höfum verið í 

fjölmiðlum erlendis, það hefur verið talað um sko, þá held ég að þeir hafi líka hugsað bara að við viljum 

frekar styrkja fólk sem er á Íslandi. Það er alla vega mín upplifun og í sambland við það að hlúa að 

handverki og okkar fólki og okkar [...] samfélagi og grunninum, þá getum við líka unnið þetta í 

sameiningu.
318

 

Í þessu samhengi er hægt að rifja upp aftur að greinilegt var að gerður var greinarmunur á 

þeirri vöru sem framleidd var annars vegar fyrir innanlandsmarkað og hins vegar fyrir 

útlendinga eins og Guðný lýsti; hvernig það væri mikill munur á því handverki sem hún gerði 

fyrir sig og sína annars vegar og hins vegar því sem hún seldi til ferðamanna á vegum 

handverkshópsins.
319

 Í þessu endurspeglast líka sú skringilega mótsögn sem birtist í þessari 
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rannsókn að annars vegar þjöppuðu Íslendingar sér saman gegn útlendum „óvini“ með því að 

beina neyslunni heim á við en hins vegar kom það mjög skýrt fram í mörgum viðtalanna að 

viðmælendur mínir gerðu sér ljósa grein fyrir nauðsyn þess að framleiða vörur fyrir 

útlendinga og útlenda markaði. Að sjálfsögðu má ætla að hluti af skýringunni sé fjárhagslegs 

eðlis, eftir hrun hækkuðu útlendar vörur í verði og um leið munaði mikið um þá peninga sem 

hægt var að fá með útflutningi og sölu til ferðamanna. Með þetta í huga má aftur vísa til fyrri 

umfjöllunar um sviðsetningu, það er vitundina um að fylgst sé með manni þannig að hegðun, 

viðbrögð og í þessu tilfelli einnig framleiðsla og skilaboðin sem fólust í henni, skipti máli. Má 

því velta fyrir sér hvort vitund okkar um útlendinga sem fylgdust með viðbrögðum okkar eftir 

hrunið og úrvinnslu þess hafi einnig haft áhrif á hvað við tókum okkur fyrir hendur og hvað 

við bárum á borð fyrir þá, hugsanlega bæði í fjárhagslegu skyni en einnig með tilliti til 

orðstírsins sem hafði beðið svo mikla hnekki. Eins og nefnt hefur verið áður tíðkast svokölluð 

sviðsetning alls staðar, líka í hversdagslífi okkar og getur öll hegðun verið skilgreind þannig, 

ekki síst þegar hún hefur það markmið að sannfæra aðra þátttakendur um eitthvað sérstakt.
320

 

Félagsleg staða er meðal þess sem er sviðsett
321

 og getur það sem borið er á borð fyrir 

útlendinga vel flokkast undir ákveðna sviðsetningu, þar með talið gamaldags, heimaunnið 

handverk. Með því var undirstrikað að hér hefði orðið breyting, að landinn hefði lært af 

hruninu og ný gildi væru við lýði og um leið virtist fyrri tíma brjálæði afneitað um leið og 

hægt var að afla tekna.  

En einnig mátti sjá birtast þá trú að það væri gott að vera tilbúinn til að taka til 

hendinni eins og Margrét lýsti svo skemmtilega í eftirfarandi viðtalsbút, sem og að 

hugsanlega hafi nauðsynin skapað ákveðna trú á eigin getu og mikilvægi.  

Það var öðruvísi fyrir hrun, þú veist, þá sögðu allir skítugu kallarnir hva, af hverju læturðu ekki gera 

þetta í Tævan? Því að þeir höfðu ekki heldur trú á því að þeir gætu gert þetta. Þannig að núna er samt, 

sko, þau fyrirtæki sem eru ennþá, þau eru líka viljugri til þess að styrkja mann. [...] [V]ið fengum 

möguleika á því að gera þarna verkefni, þetta var Vest-Norden, minjagripir sem fara í gegnum þá 

ráðstefnu, 580 stykki. Annars vegar handunnið trébretti og hins vegar handþrykktur og saumaður poki 

utan um. Sko, þetta eru verðmæti. Og ekki síður það að fagfólkið sem við fengum, við fengum bara 

saumafólk og saumakonur, fólk sem vinnur við það, hönnuði og annað til að vinna með okkur. Við 

gátum borgað þeim laun [...] en þetta, bara þetta dæmi sannar að við getum velt peningum í 

samfélaginu, þarna vorum við að taka peninga frá Reykjavíkursvæðinu. Vest-Norden hefði einfaldlega 
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getað farið í Bros-boli og sagt hey, ég þarf að fá 580 .. þá panta þeir eitthvað frá Kína ..prenta í 

einhverjum vélum [...].
322

 

Undirtextinn þarna segir okkur ýmislegt. Fólki þótti það greinilega kostur að þora, geta og 

vilja óhreinka sig og sýna það, að þora að taka til hendinni. Þeir sem völdu gripi fyrir Vest-

Norden ráðstefnuna vildu undirstrika handverk svæðisins og kynna það, og þannig sýna og 

sviðsetja það sem hægt væri að skapa þar. Einnig er hægt að lesa úr þessu hvernig 

framleiðslustaðurinn skapaði ákveðna merkingu, þetta var skapað og unnið í héraði og 

handunnið og þar með varð virði hlutanna meira. Þannig fengu gestir ráðstefnunnar ósögð 

skilaboð í mununum sjálfum, sem er ákveðin sviðsetning. Áherslan á þessa ósögðu merkingu 

sem lögð var í hluti og hverjir framleiddu þá eða útbjuggu, kom víðar fram og varð þá 

áherslan á handverkið sem hluta af alþýðumenningu mikilvæg.  

 

4.2. Alþýðumenning og hönnun  

 

Hafa ber í huga að ákveðin hugtök eru oft notuð til aðgreiningar eða jafnvel sem 

útilokunartæki. Barbara Kirshenblatt-Gimblett þjóðfræðingur hefur einmitt gert þennan 

greinarmun að umfjöllunarefni í tengslum við rannsóknir sínar á efnismenningu og fagurfræði 

hversdagsins. Í viðtali sem tekið var við hana árið 1995 bendir hún á að þegar fólk tekst á við 

ákveðnar stofnanir, sem aftur ákvarða hvað telst viðurkennt og hvað ekki, sé það um leið 

ákveðin valdabarátta. Með skilgreiningum er um leið sagt hvað sé þess virði að vera skoðað 

og viðurkennt, hvað sé þessi virði að eiga og sýna. Kirshenblatt-Gimblett fullyrðir einnig að 

það sem verði samþykkt í ákveðnum hópi eða samfélagi upp úr þessari baráttu sé það sem 

gefi þeim gildum sem við aðhyllumst ákveðið form og um leið sé komið tæki til að flokka í 

hópana „okkur og hina“. Slíkt ferli fór vissulega í gang hér á landi eftir hrun. Kirshenblatt-

Gimblett bendir á að við það að aðgreina í flokkana „sérfræðingur“ og „viðvaningur“ sé um 

leið búin til girðing sem ekki er auðvelt fyrir „hina“ að komast yfir. Ein af þeim girðingum 

sem Kirshenblatt-Gimblett fullyrðir að sé notuð er gæðahugtakið. Það að eitthvað sé ekki í 

nógu góðum „gæðum“ sé nýjasta útilokunartækið.
323

 Þessa fullyrðingu er forvitnilegt að 

skoða því oft bar á því eftir hrun að fólki setti samasemmerki á milli þess að vara væri íslensk 

og gæða hennar, sem og að handverk væri í mörgum tilfellum táknrænt fyrir vel unna 
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gæðavöru. Það væri allt annað en fjöldaframleidd útlend, oft asísk, vara. Um leið bar einnig á 

því að handverkið fæli þennan gæðastimpil í sér en það þótti þó jákvætt að slá ekki um sig 

með sérfræðiþekkingu sinni heldur sýna auðmýkt og tengjast uppruna sínum. Guðmundur Örn 

í Horny Viking lýsir þessu svona:  

Ég er handverksmaður, fyrst og fremst. Já. Þó kannski sumt sem maður gerir og margt sem flinkir 

handverksmenn og handverksfólk gerir er náttúrlega list. En ég er mikið sáttari við að vera 

handverksmaður heldur en listamaður eða eitthvað svoleiðis. [...] [F]ólk segir þetta stundum og ég 

leiðrétti það oft og segi ég er handverksmaður fyrst og fremst.
324

 

Um leið benti Guðmundur Örn á að handverk og hönnun færi mjög oft saman og sumir væru 

bæði handverksmenn og hönnuðir á meðan aðrir tilheyrðu bara öðrum flokknum. Í framhaldi 

af því var forvitnilegt að sjá hvernig handverk og hönnun voru oft nefnd í sömu andrá þrátt 

fyrir að ekki væri um sama hlut að ræða. Samkvæmt því sem Margrét Ingibjörg upplifði er 

hún sat í inntökunefnd fyrir Handverkshátíðina á Hrafnagili árið 2009 þá bar á að mörkin milli 

hönnunar og handverks yrðu óskýrari og hönnuðir tengdu sig alþýðumenningunni sem 

handverkið var táknrænt fyrir.  

 [Þ]að var líka augljóslega þá ofboðslega mikil hugarfarsbreyting í umsóknum [...] þeir sem að sóttust 

eftir að koma á Handverkið og [... ] sýna það sem þeir voru að gera. [...] 2009, þá eru allt í einu að koma 

ungir hönnuðir inn [...] voru kannski nýútskrifaðir og voru að stíga sín fyrstu skref. Þeir ákveða að fara 

inn á þennan basis. Í staðinn fyrir að blása sig upp sem einhverja hönnuði þá ákveða þeir að byrja þarna. 

Eins og bara Vulkan Design [svo] sem að sko steig sín fyrstu skref á Handverkshátíðinni 2009 og er 

ofboðslega flott fyrirtæki í dag í hönnun. Ungar stelpur, þær gerðu þetta bara rétt. Og þetta var svolítið, 

það var augljóslega kominn miklu meiri metnaður árið 2009, það var bara augljós breyting [...] það 

hefur eflaust eitthvað með [...] gildismat fólk[s að gera].
325

 

Úr orðum hennar má lesa jákvæð tengsl á milli alþýðumenningar og handverks og síðan 

hönnunar.  

Eftir hrun virtist sem alþýðumenning og handverk nytu velvildar og væri vegsauki að 

tengjast því. Þetta er mjög athyglisvert þar sem frásagnir heimildamanna segja okkur að 

hugtakið hönnun hafi einnig verið til virðisauka fyrir hrun. Orðræðan eftir hrun benti til þess 

að hönnun þætti til marks um snobb, ekki síst í lýsingum frá góðærinu. Hér að framan birtist 

það álit, sem gilti a.m.k. um skeið, að hönnun hafi verið sett í sama flokk og alþýðumenning 

og handverk til að auka gildi hennar og vægi, hugsanlega til að minnka tengingu við neyslu og 
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snobb sem birtist svo greinilega í lýsingum heimildamanna á góðæristímanum. Þannig virtist 

sem alger umsnúningur hefði orðið um stund á því hvernig litið var á hönnun. Hún var ekki 

útilokuð en þurfti að gangast undir endurmat til að öðlast samþykki að nýju. Gerðist það 

meðal annars með tengingu við íslenska alþýðumenningu og þau gæði sem sú menning þótti 

standa fyrir, ásamt áherslunni sem varð á íslensku sköpunargáfuna. Orsakaði þetta um leið 

rugling og bar á samruna á hugtökum í tali fólks þannig að hugtökin handverk og hönnun 

voru oft notuð samhliða. Þetta gerði frásagnir heimildamanna oft snúnari því þegar 

hönnunarhugtakið var notað í tengslum við handverk virtist það jákvæðrar merkingar en 

neikvætt í samhengi við góðæristímabilið. Aftur og aftur heyrðust svo þær vangaveltur í 

viðtölunum að um leið og áhugi á handverki varð meiri, hafi einnig aukist að fólk notaði orðið 

„hönnun“ um eigin framleiðslu. Hið sama kom fram hjá heimildamönnum Þjóðháttasafnsins 

en margir þeirra tiltóku ýmis dæmi um hönnun og hönnuði og hvernig hönnun væri meðal 

annars það sem blómstraði í kreppunni.   

Eitt af því sem kom ítrekað upp var spurningin um hver skilin á milli handverks og 

hönnunar væru. Rannsóknin varpar ljósi á útbreiddan skilning á þessum greinarmun sem og 

mismunandi skoðanir á því í hverju hann felst og hvað greini annað frá hinu.  

 [N]ú eru allir orðnir hönnuðir [...] þú ert ekkert hönnuður þó þú búir til eitthvert lopapeysumunstur. 

Mér finnst það vera svolítið ofnotað. Að fólk heldur að það sé hönnuðir, þú veist, ég er handverkskona. 

Ég er ekki hönnuður, en ég er ekkert alltaf að fara eftir uppskriftum, það gerir mig ekkert að hönnuði þó 

ég prjóni einhverja peysu upp úr sjálfri mér eða það finnst mér ekki.
326

   

Í mörgum tilvika notaði fólk hugtökin saman, „handverk og hönnun“ eins og þau væru 

sambærileg eins og áður segir. Samt kom það skýrt fram í viðtölunum að fólk áleit ekki að um 

sama hlut væri að ræða. Til dæmis tók Kristín Linda þetta dæmi úr starfi sínu sem ritstjóri 

Húsfreyjunnar þegar hún var að reyna að átta sig á þeim greinarmun sem væri gerður á 

þessum orðum:  

[S]kilin væru eiginlega þau að þegar þú værir orðinn hönnuður, þá ert þú ekki lengur að búa hlutina til 

með eigin höndum. [...] Jafnvel þó þú sért að gera eitthvað sem er eins og handverk, sko ef þú færð 

kannski hundrað konur á Íslandi til að prjóna fyrir þig lopapeysu eftir þinni uppskrift ertu hönnuður en 

þú ert ekki handverkskona, handverkskonan er sú sem prjónar peysuna.
327
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Þegar umræðan snerist um handverk eitt og sér var yfirleitt ljóst að verið var að tala um það 

sem framleitt var í höndunum, eða í öllu falli andstæðu verksmiðjuframleiðslu. Oft var um 

einstaka vöru að ræða. Þegar talið barst að hönnun var ljóst að þá leit fólk svo á það væri 

einhvers konar sköpun, oft þeirra sem byggju yfir ákveðinni menntun á því tiltekna sviði. Í 

þessu samhengi bar mikið á að talað væri um að margir kölluðu sig hönnuði án þess að hafa 

lokið skilgreindu námi eða hafa unnið fyrir þeim titli á einhvern viðurkenndan hátt: „Mér 

finnst ótrúlegasta fólk farið að kalla sig eitthvað design sem mér finnst mjög skrýtið. [...] Ég 

er ekki hönnuður“328
 sagði Aðalheiður þegar umræðan um hönnun og handverk kom upp og 

Kristín Sólveig tók undir og kom með þessa skýringu: „ Nei, þú berð virðingu fyrir því námi. 

Að læra að verða hönnuður og notar þá ekki nafnið nema maður sé það. En auðvitað er maður 

að skapa. [...] Við erum að skapa þótt við séum ekki lærðir hönnuðir. [Aðalheiður: Ekki að 

desægna [mikill hlátur allra viðstaddra]].“329
 

Það er óhjákvæmlegt annað en að velta fyrir sér hverju þessi tíska sætir. Óneitanlega 

læðist að sá grunur að þetta sé tilraun til að auka virði vörunnar með því að undirstrika að hún 

sé að einhverju leyti byggð á eigin sköpun. Þetta gæti einnig verið hugsað til að ná til 

útlendinga ekki síst þegar haft er í huga að mjög oft eru vörur eða framleiðsla frekar merktar 

upp á ensku með orðinu „design“, ekki síst vegna áðurnefnds skilnings á nauðsyn þess að geta 

selt útlendingum íslenskar vörur. Og hugsanlega er hægt að verðleggja vörur merktar hönnun 

hærra. Í þessu samhengi má aftur benda á tengsl sviðsetningar vöru og hugmynda um þjóðina, 

í þessu tilfelli um sterka sköpunargáfu Íslendingsins sem bjargar landanum á raunastundu. 

Annar þáttur sem öðru hvoru kom upp tengdur hönnunarumræðunni og í samhengi við 

hvernig hönnunarhlutir voru verðlagðir, var hvernig auknar vinsældir og útbreiðsla gerði það 

að verkum að fólk stal hönnun og hugmyndum frá öðrum og bjó síðan sjálft til hluti byggða á 

hugverkum annarra.  

 [Þ]að var mjög fyndið að það voru allir að hanna [...]. En þetta voru samt kannski bara allt saman 

munstur úr þessari bók eða hinni bókinni, skilurðu, síðan var búið að breyta litum, eða það var búið að 

setja eina rönd inn í einhvers staðar til að skera eða eitthvað, skilurðu? En þetta var allt „hönnun“ [...] og 

það var mjög mikið. [...] [F]ólki fannst þetta bara stórmál að væri [svo] held ég bara að skapa 

eitthvað.
330
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Þórdís kom einnig inn á þetta. Hún benti á að sér væru oft boðnar afritaðar uppskriftir þar sem 

í raun væri búið að stela vinnu annarra við að búa til og gera viðkomandi uppskrift 

aðgengilega. Þetta væri ekki siðlegt, fyrir utan það að vinnu annarra væri þannig sýnd 

óvirðing.
331

 Þarna ber á því viðhorfi að siðferðislegu gildin sem menn töldu að yrðu mikils 

virt eftir hrun virtust ekki endilega í hávegum höfð. Gunnhildur sagði frá því að sér væri oft 

boðin greiðsla fyrir að taka upp snið á keyptri hönnunarvöru. Hún sagðist eiga einfalt svar við 

því: „Bara nei.“332 Þessi upplifun þeirra helst hugsanlega í hendur við þau orð sem stundum 

voru látin falla að smátt og smátt væru Íslendingar að fara aftur í sama farið og fyrir hrun en 

meira bar á slíkum athugasemdum eftir því sem lengri tími leið frá hruni. Í þeim viðtölum sem 

tekin voru árið 2010 var enn nokkuð bjartsýnishljóð í viðmælendum mínum: „[G]runnurinn er 

sko að það hefur orðið þessi viðhorfsbreyting. [...] [Þ]essi geiri kemur til með að standa mun 

sterkari þegar fólk fer að hafa peninga aftur. [...] Ég held að menningin okkar, hefðirnar og 

það, þær standi sterkari eftir. Kynslóðin sem er núna, kemur með meiri þekkingu út af 

því.[...].“333 

Þegar viðtölunum var að ljúka barst talið oftar en ekki að því að meta ástandið eins og 

það væri á þeim tímapunkti, eða að því hvernig viðkomandi sæi framtíðina fyrir sér. 

Gunnhildur var ein þeirra sem taldi að aftur sækti í sama farið og fyrir hrun: „Mér finnst bara, 

lopapeysan, hún er búin að minnka aftur, það er stór hluti af þeim sem fóru ekki illa út úr 

hruninu, bara stór hluti þjóðarinnar frekar mundi ég segja, sem er að fara og er komið á sama 

stað og það var fyrir kreppu. Stór hluti.“
334

 Þórdís kvaðst alveg viss um að þessi 

handverkstíska myndi líða undir lok, það gerði hún alltaf. Það sem kæmi hins vegar jákvætt út 

úr þessu tímabili væri að fleiri hefðu lært ýmis konar handverk þannig að næsta kynslóð kynni 

meira en hennar: „[N]ú eru ungar konur, líka karlar, komin af stað [...] þar er komin ný 

kynslóð inn. Og það eru miklu fleiri en annars hefði verið. Eins og [...] mín kynslóð, minn 

aldur, það eru rosalega margir [...] sem að snerta ekki handavinnu og kunna ekki neitt. En ég 

held það séu færri í þeirri næstu, að það er almennara að þær kunni þetta.“335 

Margir heimildamenn Þjóðháttasafnsins voru beggja blands í svörum sínum árið 2010. 

Þó voru enn margir viðmælenda á því að útlitið væri bjart: „Í þessu landi býr margt þróttmikið 

og duglegt fólk. Með þeirra hjálp og annarra tekst okkur að blómstra á ný. [...] Ég segi 
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„Íslandi allt-Ísland lifi“.“336 Annar heimildamaður sagði þetta þegar spurt var um lærdóm sem 

mætti draga af kreppunni: „Já ég held það megi mikið af þessu læra. Ég er svo bjartsýn og hef 

svo mikla trú á Íslendingum að ég held að þeir standi sig.“337 Aðrir voru ekki eins bjartsýnir: 

„Ég gerði mér á tímabili vonir um að þjóðin, almenningur, lærði af mistökunum og að 

samfélagið yrði betra á eftir og nægjusamara. En þær vonir hafa dofnað smátt og smátt.“338  

Fyrir utan svipað viðhorf og Þórdís lýsir hér fyrir ofan, að það væri alla vega jákvætt 

að yngri kynslóðin hefði fengið ákveðna kennslu og þjálfun í handverki og þekkti nú betur 

menningararf sinn, þótti flestum viðmælendum mínum liggja í augum uppi að ástandið væri 

strax þegar þarna var komið, á árunum 2010-2013, byrjað að sveigja í sömu átt og áður, og 

það þrátt fyrir að enn væri töluvert unnið af handverki: „Ég held við verðum alveg svakalega 

fljót að gleyma þessu,“339 sagði Bergþóra í viðtali árið 2013 og Magnús Þór tók undir það:  

„Þú veist, það verður önnur kreppa eftir nokkur ár [...] kannski ekki svona að bankar fari á 

hausinn [...] þetta gengur bara svona.“340 Skömmu síðar barst í tal að handverksiðkun færi 

minnkandi og Bergþóra bætti við: „Já. Það hefur dregið úr þessu. Og það er strax orðið 

uppselt í allar sólarlandaferðir.“341 Vísar hún þar til þess að neyslumenningin sem svo mjög 

var gagnrýnd í mörgum viðtalanna virtist komin aftur af stað. Þórdís varpar einnig fram þeirri 

spurningu hvort handverkið þyki bara merkilegt vegna þess að það sé farið að kosta meira, en 

það virtist hækka í verði eftir því sem á leið og ekki síst þegar það var tengt hönnun. Þessi 

athugasemd hennar er frá árinu 2012 og er athyglisverð annars vegar vegna þess að í upphafi 

kreppu var handverkið meðal annars sagt vinsælt vegna þess að það átti að vera ódýrt og hins 

vegar vegna þeirrar gagnrýni sem neysluhyggjan fékk á sig eftir hrun: „[Þ]ó það sé kannski 

sorglegt að segja það, þá held ég að það sér farið að selja þetta meira og þetta er dýrt. Eitthvað 

sem er dýrt, það hlýtur að vera merkilegt. Og það má kannski setja spurningamerki við þessa 

virðingu, þetta tengist allt peningum.“342 Að sama skapi sagði Þórdís að sér fyndist hún finna 

fyrir breytingu í kringum sig. Það hefði virst sem við hrunið hefði hugsun fólk breyst en  

mér finnst það vera að breytast aftur. [...] [F]ólk nennir þessu ekki lengur. Og [mér] finnst bara einhvern 

veginn allt vera að breytast. [...][M]ér finnst ég vera farin að upplifa svolítið aftur þessa tilfinningu, 
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þessa firringu, mér finnst það bara hræðilegt. En ég það sé [að] þolið er bara að verða búið. Fólk er búið 

að vera svo lengi í [...] eins og spennitreyju að nú er það bara að springa.
343 

Þrátt fyrir þetta sagðist hún telja að með aukinni kunnáttu ungs fólks og kennslu um 

endurnýtingu, myndi handverkið að sjálfsögðu lifa áfram. Hún og fleiri sögðust ekki endilega 

búast við að áhuginn ykist mikið meira en þar sem nú væri kunnátta til staðar yrði kannski 

auðveldara að virkja þá sem væru móttækilegir og vonandi yrði þetta ekki strax aftur 

hallærislegt. Sjálf sagðist Þórdís hins vegar halda áfram að gera handverk, sama hvernig allt 

veltist: „[É]g mun halda áfram þó svo að þetta verði hallærislegt. Þá mun ég samt halda 

áfram.“344 

 Í þessum kafla komu fram mismunandi þættir varðandi táknrænt gildi handverks. Fyrir 

það fyrsta var mjög áberandi hve handverk tengdist því sem kallað var afturhvarf til eldri tíma 

eða að gömul gildi væru aftur iðkuð hér á landi. Merking þessa hugtaks var svolítið á reiki en 

þó ljóst að hugtök eins og nægjusemi, heiðarleiki, traust og iðjusemi voru á meðal gömlu 

gildanna auk þess sem þessu fylgdi mjög ákveðin krafa um að nýta innlent. Sú tilhneiging 

varð mjög ríkjandi á árunum eftir hrun og birtist meðal annars í upphafningu á ýmsu því sem 

íslenskt mátti teljast, eins og t.d. ull. Þessi hvöt sást líka á því hvernig flokkun í hópa fór fram 

eftir hrunið. Þá urðu áberandi áherslur á skil á milli karla og kvenna, dreifbýlis og þéttbýlis, 

Íslands og útlanda. Í þessu ferli birtist líka oft mjög ákveðin þjóðerniskennd, ekki síst þegar 

kom að umræðunni um gæði íslensks handverks. Var þá dregið fram hve mikið betra það væri 

en útlendar vörur, sem yfirleitt voru sagðar asískar og fjöldaframleiddar. Varð handverkið, 

sem var oft en ekki alltaf, tengt íslensku (gömlu) dreifbýliskonunni að áberandi tákni fyrir það 

sem Íslendingar vildu nú sýna og láta einkenna sig. Með því og áherslunni á ullina og jafnvel 

kindina má segja að áherslan hafi færst yfir á svokallaða alþýðumenningu, þ.e. það sem var 

daglegt brauð og lifibrauð fyrri tíma alþýðu á Íslandi. Athyglisvert var þó að veita því athygli 

hvernig hönnun, sem líka var úthrópuð sem tákn um firringu góðæristímans, var tengd 

alþýðumenningu á þessum tíma og fékk þannig uppreisn æru og varð um leið að jákvæðu 

tákni fyrir sköpunarkraft og sköpunargleði Íslendinga.  

 Þrátt fyrir þetta allt töldu margir viðmælenda að aftur væri byrjað að sækja í sama far í 

þjóðfélaginu og fyrir hrun. Kom fram að margir töldu að handverkið og menningararfurinn 

myndu standa sterkari eftir, þar sem fleiri þekktu nú hvort tveggja betur og kynnu meira. Hins 

vegar væri þessi mikli áhugi að dofna og aðrar áherslur að verða meira áberandi. Um leið 
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kæmu önnur gildi, önnur tíska og aðra hugmyndir, annars konar auðmagn og annar 

veruháttur.  
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Niðurlag 
 

Í þessari rannsókn var lagt af stað með að sýna fram á að vissulega hefði orðið breyting á 

almennum áhuga Íslendinga á handverki ýmis konar eftir hrun og skoða síðan hvaða 

merkingu sá áhugi hafði í hugum fólks. Til þess var unnin eigindleg rannsókn, þar sem tekin 

voru viðtöl við fólk sem tengdist handverki á ýmsa og oft gerólíka vegu. Var það gert til að fá 

sem breiðasta mynd af upplifun þeirra og reynslu. Að auki voru svör við spurningaskrám 

Þjóðháttasafns Þjóðminjasafns nýtt. Þeim svörum var safnað tveimur árum eftir hrun en þar er 

að finna margskonar fróðleik og upplýsingar sem komu að góðu gagni við þessa rannsókn. 

Einnig gerði ég tvær vettvangsrannsóknir, annars vegar á Handverkshátíðinni á Hrafnagili og 

hins vegar í bútasaumsklúbbi á Akureyri þar sem fjöldi kvenna hittist reglulega til að stunda 

bútasaum. Að lokum var farið yfir umfjöllun nokkurra fjölmiðla frá sama tímabili, ekki síst 

þar sem sú umfjöllun var greinilega „í samtali við“ umhverfið,  áhugann og 

handverksáhersluna.  

Rannsóknasetur verslunarinnar sá mér fyrir tæki til að afmarka rannsóknartímann með 

árlegri útnefningu á jólagjöfum hvers árs. Í ljós kom að fyrir hrun höfðu dýrar græjur oft verið 

tilnefndar sem jólagjöf ársins. Í hruninu og árin á eftir varð greinileg breyting þar á en þá 

hlutu m.a. íslensk hönnun og ýmis konar handverk útnefningu sem jólagjöf ársins. Jólin 2011 

varð aftur umsnúningur þegar spjaldtölva var sögð jólagjöf ársins og þar með var aftur 

greinanleg breyting, enda spjaldtölva meira í takt við þær jólagjafir sem tíðkast höfðu fyrir 

hrun. Virtist það á margan hátt fela í sér það þríþætta ferli sem van Gennep lýsti að færi í gang 

við siði og venjur á jaðartímabilum.
345

 Aðaláherslan var á að skoða umrótstímabilið og átta 

sig á hvers vegna handverkið varð áberandi, og hvaða gildi því tengd yrðu ofan á, hverju yrði 

hafnað og af hverju.  

Í kaflanum „Handverk eftir hrun“ var sýnt fram á að bæði þeir viðmælendur sem tekin 

voru viðtöl við fyrir þessa rannsókn og heimildamenn Þjóðháttasafns merktu greinilega 

breytingu á áhuganum á handverki í þjóðfélaginu eftir bankahrunið í október 2008. Nefndu 
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þeir alls konar dæmi máli sínu til stuðnings, eins og meiri viðskipti með ýmislegt tengt 

handverki, hvernig sala á lopa rauk upp, bókaútgáfa varð meiri og útlán á prjónablöðum jókst 

á bókasöfnum. Einnig var því lýst hvernig samfélagið virtist líta öðruvísi á iðkun handavinnu, 

andrúmsloftið væri á einhvern hátt breytt þannig að hún væri viðurkenndari og um leið 

stunduðu hana fleiri og víðar. Fram kom að bæði var um nýja iðkendur að ræða sem og fólk 

sem hafði stundað slíkt áður og byrjaði nú aftur eftir hlé.  Þetta breytta andrúmsloft vildu 

sumir skrifa á tísku, og hugsanlega var það tíska sem réði því að handverksfólkið sá allt í einu 

gamlar handgerðar gjafir sem geymdar höfðu verið í skápum og skúffum, komnar í notkun. 

Þegar spurt var nánar út í hverju þessi áhugi sætti voru svörin á ýmsa lund, sem sýndi um leið 

hve margþættu hlutverki handverkið gegndi í hugum fólks. Eitt hlutverkið var greinilega að 

undirstrika breyttan veruhátt og virðingu fyrir annars konar auðmagni en áður var virt.  

Fyrir það fyrsta var sparnaður mjög oft nefndur. Að spara í gjafakaupum og búa til 

gjafir sjálfur, að geta keypt ódýran lopa og búið til fallega tískuvöru var mjög oft tiltekið sem 

gild ástæða þess að taka til við handverk. Um leið skapaðist markaður fyrir þá sem gátu búið 

þessa hluti til, hluti sem voru iðulega ódýrari en innfluttar vörur, og gátu þeir hinir sömu því 

selt hlutina sína eða stundað vöruskipti. Þannig var handverkið notað til tekjuöflunar auk þess 

sem margir nýttu sér það til atvinnusköpunar. Allnokkrir þeirra sem tóku þátt í þessari 

rannsókn stofnuðu sjálfir eða þekktu til einhvers sem stofnaði fyrirtæki í kringum handverkið 

sitt eða handverksáhugann. Þannig var hægt að bregðast við versnandi atvinnuástandi, afla sér 

tekna og hafa eitthvað við að vera, en það var önnur ástæða sem  mjög oft var gefin. Þá var 

því lýst að handverk væri hollt fyrir sálina, það gæfi fólki tilgang að hafa eitthvað við að vera 

og sjá eitthvað verða til, fyrir utan að það virkaði verulega róandi á yfirstandandi 

óróleikatíma. Auk þess kom fram mjög skýr áhersla á sjálfsbjargarviðleitni, að æskilegt og til 

eftirbreytni væri að reyna að bjarga sér á þennan hátt. Tekju- og atvinnuþátturinn var mjög 

fyrirferðarmikill í svörum viðmælenda minna og líklega ekki að ósekju þar sem fólk hafði jú 

miklar áhyggjur af afkomu sinni og þjóðarinnar á þessum tíma. Mjög oft var bent á að margir 

hefðu misst vinnuna eða hún hefði verið skorin niður og þá kæmi handverkið sterkt inn þar 

sem fólk hefði meiri tíma og þyrfti að bæta sér upp tekjumissinn.  

Í framhaldi af því var rakin umræða sem kom fram í gögnunum um hvort vinsældir 

handverks væru meðal annars til komnar til að rýma til fyrir körlum á vinnumarkaði í kjölfar 

versnandi atvinnuástands. Óttuðust sumir að handverkið og áherslan á gömlu gildin væru 

notuð til að fela afturför í jafnrétti kynjanna. Ríkti alls ekki einhugur um það og töldu aðrir 

viðmælendur líklegra að handverkið væri birtingarmynd þess að konur væru duglegar að 
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bjarga sér. Allir voru sammála um að algengara væri að konur stunduðu handverk. Þáttur 

kvenna þótti í það minnsta mikilvægur þegar kom að því að nota og sýna handverkið táknrænt 

sem merki hreinsunar eftir hrunið. Eins og bent var á þótti sem ungir karlar hefðu átt stærstan 

þátt í góðærinu og hruninu í kjölfarið og því væri komið að konum að hreinsa upp og kenna 

þjóðinni önnur vinnubrögð og gildi. Var það einn þeirra þátta sem kom fram þar sem greinileg 

skil voru gerð á milli „okkar“ og „hinna“. Auk skilanna á milli kynja, var dregin lína á milli 

dreifbýlis og þéttbýlis þar sem hrunið þótti frekar þéttbýlis- eða höfuðborgarbúum að kenna 

og því var talið nauðsynlegt að breyta um stefnu og byrja að stunda það sem vísaði í og 

táknaði gildi dreifbýlisins. Skilin voru einnig skýr á milli Íslands og útlanda og birtust annars 

vegar í mikilli áherslu á að nú skyldi „velja íslenskt“ og hins vegar í að dregið var fram að 

íslenskt handverk væri allt annað en fjöldaframleidd vara frá Asíu.  

Viðmælendur mínir drógu upp mjög sterka andstæðumynd af tímanum fyrir hrun og  

lífsmátanum þá og síðan því sem tíðkaðist eftir hrun. Var lögð þung áhersla á hve mikil og 

gegndarlaus neyslan hefði verið fyrir hrun og að nú tíðkaðist annars konar veruháttur meðal 

þjóðarinnar, sem endurspeglaðist ekki hvað síst í því hvernig annað auðmagn hefði meira 

gildi eftir hrun. Var þá vísað í handgerða gæðavöru framleidda á Íslandi (hugsanlega með 

tilvísun í íslenskan menningararf) sem nýja auðmagnið, sem rétt þótti og gott að leggja 

áherslu á núna en hefði ekki notið sömu athygli fyrir hrun þegar góðærið, neyslan og eyðslan 

voru allsráðandi. Var í því samhengi bent á þá táknrænu merkingu sem mátti leggja í að gera 

handverk og iðkun þess sýnilega með tilliti til þess að bæði var þjóðin að horfa á sjálfa sig og 

endurskilgreina og var um leið fyllilega meðvituð um að augu umheimsins hvíldu að 

einhverju leyti á henni. Má því ætla að enn meiri þungi hafi verið í þeim táknrænu skilaboðum 

sem handverkið gat borið í sér. Áherslan var á meiri hægð, heimagert og meiri gæði en áður 

og að eignast eða gera hluti sem myndu endast, enda væri það að auki umhverfisvænna. Það 

var enn eitt þeirra viðhorfa sem nefnd voru sem rök fyrir því að æskilegt og gott væri að nota 

og njóta íslensks handverks. Í þessu samhengi var einnig farið yfir hvernig borið gat á að 

iðkun handverks væri sett í samhengi við siðlegt atferli í umræðunni eins og sjá mátti á 

tengingu Gunnars Hersveins við það sem hann kallaði fornar, kvenlegar dyggðir. eins og 

heiðarleika, æru, traust og iðjusemi.
346

 Í handverkinu virtist felast einhvers konar 

goðsagnagerð þar sem handverkið sjálft, framleiðendur og hráefni höfðu táknræna merkingu 

sem benti í raun á allt annað en lá á yfirborðinu þegar farið var að skoða málið nánar. Þannig 

nýttist handverkið til að tjá stolt og hugsanlega líka til að fá útrás fyrir skömm vegna þess sem 

                                                 
346

 Gunnar Hersveinn, 2009, sjá slóð í heimildaskrá. 
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á undan var gengið. Af þeim sökum var aukin áhersla lögð á gömul gildi og menningararf því 

í orðræðunni sem fylgdi handverkinu bar mjög á að tenging væri gerð á milli þessara þátta.  

Verndun menningararfs var ein ástæða þess að tekið var til við handverk á ný, ekki síst 

undir þeim formerkjum að það hefði hjálpað til við að lifa af erfiða tíma á Íslandi áður og 

þannig gæti þjóðin gert það aftur. Um leið var greinilegt að sú þjóðerniskennd sem á stundum 

gat falist í notkun á alls kyns þjóðlegum táknum eða þjóðlegu efnisvali féll í frjóan og góðan 

jarðveg. Rökin voru bæði að arfinn þyrfti að vernda sjálfs sín vegna því það væri bæði hollt 

og nauðsynlegt fyrir Íslendinga að vera í tengslum við rætur sínar og sögu og einnig var 

undirstrikuð nauðsyn þess að kunna gömul handtök og handbragð því nú væri þjóðin nýbúin 

að ganga í gegnum mikið áfall og aldrei að vita hvenær eða hvers eðlis hið næsta væri og 

hvaða þekking yrði þá nauðsynleg. Gamall arfur var nútímavæddur með skilum á milli 

fortíðar og nútíðar, arfurinn og handverkið varð tískuvara og þannig gert að tákni fyrir 

nútímann sem um leið bæri virðingu fyrir þeim gildum sem rækt höfðu verið í fortíðinni og 

nauðsynlegt þótti að iðka.  

Áðurnefnd gömul gildi voru í takt við það sem talið hefur verið upp hér að framan. 

Talað var um siðleg gildi sem handverkið sýndi og staðfesti en einnig var áherslan á táknrænt 

gildi þess að sýna og iðka handverk. Handverk þótti vera til marks um nýtni og nægjusemi, 

tengsl voru m.a. gerð á milli þess og endurnýtingar og umhverfisverndar sem nú var lögð 

meiri áhersla á enda ætti ekki að láta græðgi stjórna á neinu sviði lengur, ekki heldur í 

umgengni við náttúruna. En handverkið var ekki síður til marks um iðjusemi, heiðarleika og 

traust eins og glögglega sást til dæmis á prófkjörsbaráttu Ármanns Kr. Ólafssonar þar sem úr 

orðum hans mátti lesa að hann skartaði lopapeysunni sem tákni þess að þar færi traustur og 

heiðarlegur frambjóðandi.  

Virtist og sem áherslan væri á hinn kvenlega þátt þeirra dyggða sem handverkið stóð 

fyrir því í umræðunni bar á að þessi gildi væru tengd konum til forna. Er það í takt við það 

sem hér að ofan er nefnt, að ákveðin áhersla virtist á þátt kvenna í þeirri endurreisn sem átti að 

fara fram eftir hrunið.  

Í kaflanum „Veljum íslenskt“ kom skýrt fram hvernig gífurlegur meðbyr með því að 

kaupa íslenska framleiðslu myndaðist í þjóðfélaginu, en sá meðbyr studdi aftur við 

aukninguna í handverki. Mörg dæmi voru nefnd um fólk sem keypti íslenska vöru mjög 

meðvitað til að stuðla að bættum hag Íslendinga. Voru ástæður þess fjárhagslegar en líka bar á 

þjóðerniskennd og tilfinningunni fyrir að Íslendingar þyrftu að standa saman gegn 
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utanaðkomandi óvini. Í þessari umræðu kom fram skýr áhersla á gildi ullarinnar sem virtist 

verða að tákni fyrir handverkið annars vegar og hins vegar fyrir eitthvað sem væri 

rammíslenskt og komu þá skilin, sem áður voru nefnd, á milli þéttbýlis og dreifbýlis oft fram 

sem og skilin á milli Íslands og útlanda. Birtist þetta þannig að það þótti jákvætt og æskilegt 

að kaupa íslenska vöru, og best væri ef í leiðinni var hægt að tryggja atvinnu einhvers staðar á 

landinu, ekki síst í dreifðari byggðum. Kom skýrt fram að margir voru mjög meðvitaðir um 

þann þátt og beindu viðskiptum sínum markvisst þangað sem vitað var að það myndi skila sér, 

alla vega í tímabundinni vinnu á ákveðnu svæði. Í þessari umræðu kom einnig í ljós að 

fjöldaframleidd, og stundum ódýr vara, frá Asíu var það sem menn sáu sem mestu ógnina við 

íslenska, handgerða framleiðslu. Á þessu tvennu var oft mikill verðmunur og að því er 

heimildamenn sögðu, líka nokkur gæðamunur. Var ítrekað að með því að velja íslenska vöru 

væru meiri líkur á að um gæðavöru væri að ræða. Þannig var um leið komin réttlæting á þeim 

skilum sem búin voru til á milli þess sem þótti æskilegt og samþykkt og þess sem var það 

ekki.  

Að lokum var fjallað um tenginguna sem gerð var á milli handverks og 

alþýðumenningar. Í þeim gögnum sem unnið var úr mátti greinilega skilja að handverk þótti 

vera tákn alþýðumenningar. Einnig mátti á þeim sömu rannsóknargögnum fá ljósa mynd af 

því að hönnun var nefnd sem dæmi um óráðsíu og eyðslu áranna fyrir hrun. Virtist því skjóta 

skökku við að eftir hrun var orðið „hönnun“ notað sem jákvæð lýsing á ákveðinni vöru. Í 

þessari rannsókn birtist það með þeirri tengingu sem gerð var á milli íslensks handverks og 

hönnunar bæði í orðanotkun, en þessi orð voru iðulega notuð saman, og með því að kalla 

handverk hönnun eða merkja það með orðinu „design“. Það ferli virtist eiga sér stað með 

mjög ákveðinni tengingu á milli þessara tveggja hugtaka sem meðal annars birtist í 

umsóknum og verkefnum sem sýnd voru á Handverkshátíðinni á Hrafnagili. Í framhaldi af 

þessum tengslum var athyglisvert að sjá hve margir viðmælendur sögðu að sama peninga- og 

neysluhyggjan og ríkti fyrir hrun virtist vera að ryðja sér til rúms á ný, þvert ofan í það sem 

margir höfðu talið og vonað í upphafi kreppunnar. Helst voru vonir bundnar við þá nýju 

iðkendur sem bættust í hópinn á áðurnefndum tíma. Má því segja að endanleg niðurstaða 

rannsóknarinnar sé að þrátt fyrir að iðkun og sýnileiki handverks hafi aukist gífurlega á 

árunum eftir hrun þá hafi það ekki falið í sér varanlega breytingu á neyslumynstri eða 

veruhætti þjóðarinnar. Sjálfsmyndin fékk þarna mikinn skell, handverkið var nýtt til að tjasla í 

sárin og í því fólst margháttuð merking eins og áður hefur verið rakið. Það þýddi nægjusemi 

og umbreytingu og gat táknað að konurnar stigju fram, tækju ábyrgð og hreinsuðu til en 
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einnig dugði það vel til að skapa ró á umrótstíma. Hlutverk handverksins virtist vera að 

skilgreina okkur Íslendinga aftur sem hóp, hlutverk okkar, stöðu í eigin augum og annarra, 

auk þess að hjálpa til í leiðinni við hagnýt verkefni eins og að lifa af. Þannig var sjálfsmyndin 

skilgreind upp á nýtt og þeirri mynd endurvarpað út í samfélagið og heiminn. 

Eftirmáli 
 

Eins og svo oft kom fram voru margir áhyggjufullir og órólegir á þessum tíma eftir hrun. Fólk 

hafði áhyggjur af afkomu sinni og þá gegndi handverkið margskonar hlutverki, bæði sem 

róandi iðja og hagnýt. Þegar ég var að leggja lokahönd á þessa ritgerð skall á verkfall 

framhaldsskólakennara og fór ég, sem slíkur, í verkfall. Öðru hvoru ákvað ég að taka mér hlé 

frá skrifunum og mæta í verkfallsmiðstöð kennara hér á Akureyri. Það sem mætti mér yfirleitt 

þar kallaðist skemmtilega á við það efni sem tekist er á við hér. Óneitanlega gilti að mörgu 

leyti hið sama um kennara í verkfalli og Íslendinga almennt eftir hrun, áhyggjur af afkomu og 

ákveðinn óróleiki yfir óvissuástandi sem enginn vissi hve lengi myndi standa yfir. Í 

verkfallsmiðstöðina mættu tugir kennara á hverjum degi. Þar voru málin rædd yfir kaffibolla 

og í leiðinni stunduðu margar konurnar handavinnu, kennarar sem ég sé annars ekki með 

handavinnu dags daglega. Þegar ég settist niður með bollann minn var fjöldinn allur af 

kvenkennurum að prjóna eða hekla alls kyns stykki, teppi, falleg sjöl, peysur og jafnvel 

borðtuskur. Í spjallinu sem fylgdi mátti heyra að margir kennaranna, af báðum kynjum, 

dyttuðu að og dunduðu við ýmislegt tengt handverki heima við á daginn. Má því segja að ég 

hafi þarna fengið staðfestingu á ýmsum þeim myndum af handverki sem ég þekkti úr 

rannsókninni minni og sem rímuðu við hlutverk þess á umrótstímanum eftir hrun, og er ég því 

miklu nær um gildi þess í hugum fólks. Ég dáist enn sem fyrr að vel gerðu handverki og bæði 

er og var oft meðan á þessari rannsókn stóð full aðdáunar á útsjónarsemi, hæfileikum og 

leikni þeirra sem ég ræddi við. En eitt hefur þó ekki breyst; enn geri ég ekki handverk.  
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