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Ágrip 

Tilgangur verkefnisins var að skoða hvaða útsaumsaðferðir voru notaðar í 

Öræfum á árunum 1900 – 1950. Sveitin var einangruð af náttúrunnar hendi 

vegna stórfljóta og sanda bæði austan og vestan megin, með Vatnajökul í 

norðri og hafnlausa strönd í suðri. Ætla má að þessar gömlu útsaums-

aðferðir og sögur sem tengjast þeim séu merkilegur menningararfur. Ekki er 

mikið til af skráðum heimildum um útsaumsaðferðir af þessu svæði og er 

því vert að skrá þær niður þar sem hætta er á að þekkingin deyi út með 

elstu núlifandi kynslóð. Meginmarkmiðið er að skrá þekkinguna og gera 

yngra fólki kleift að kynnast sinni fortíð og þeim aðferðum sem voru 

notaðar á árum áður. Út frá þessum aðferðum var gerð kennslubók með 

það að markmiði að miðla þekkingunni áfram til komandi kynslóða. 

Rannsóknarspurningin var: Hvaða útsaumsaðferðir voru notaðar í 

Öræfum á árunum 1900 – 1950? Leitað var svara með viðtölum, skoðun á 

bókum, blöðum, handverki og öðrum munum frá tímabilinu. Verkefnið 

skiptist í tvennt. Annars vegar er kennslubók sem hugsuð er fyrir elstu bekki 

grunnskólans. Þar er leitast er að setja aðferðirnar fram á greinagóðan hátt, 

bæði í máli og myndum. Þar eru myndir af gömlu handverki, ýmsir gullmolar 

úr heimildum og frá viðmælendum auk hugmynda að verkefnum sem tengja 

þessar gömlu aðferðir við nútímann. Hins vegar er greinargerð, þar sem 

farið er yfir sögulegan bakgrunn, aðstæður og ástæður einangrunar í 

Öræfum. Einnig er farið yfir þróun verkefnis, úr hugmynd  yfir í kennslubók.  
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Abstract 

Treasures from the past 

Embroderies in Öræfi from 1900 to 1950 

The purpose of this project was to examine the embroidery techniques that 

were used in Öræfi region in the period from 1900-1950. The area was 

isolated because of glacial rivers and black sand deserts both to the east 

and west; Vatnajökull glacier in the north; and a harbourless coast in the 

south. These old embroidery techniques and the history connected to them 

are a part of a cultural heritage that is at risk of dying out when the oldest 

living generation passes away. The main goal of the project is to document 

this knowledge so new generations can have the opportunity to learn about 

the past and the handcraft methods that were used then. The conclusion 

was to make a textbook with the aim of passing on this knowledge to future 

generations. 

The research question was: What embroidery techniques were used in 

Öræfi in the period from 1900-1950? Information was collected by 

interviewing individuals from the oldest generation of Öræfi inhabitants 

and by examination of books, magazines, embroidery artifacts and other 

objects from the period. The project is divided into two parts. First, a 

textbook where the embroidery methods are presented in both words and 

pictures. There are pictures of old artifacts; interesting quotes from the 

written sources as well as the interviews and ideas on how to use the 

methods in a modern context. Secondly there is a thesis where the 

historical background of Öræfi, circumstances and reasons for isolation of 

the region are discussed. Additionally, there is a discussion about the 

development of the study, from an idea to data collection, practical 

samples of the embroidery and finally the design and layout of the book. 
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1. Inngangur 

Verkefnið fólst í að skoða hvaða útsaumsaðferðir voru notaðar í Öræfum á 

árunum 1900 – 1950. Sveitin var einangruð frá náttúrunnar hendi vegna 

stórfljóta og sanda bæði austan og vestan megin, með Vatnajökul í norðri 

og hafnlausa strönd í suðri. Höfundur lagði sig fram um að læra aðferðirnar 

og leita fróðleiks tengdum þeim, ýmist hjá konum sem bjuggu í sveitinni 

einhvern hluta þessa tímabils eða með því að skoða gamalt handverk, 

bækur eða aðrar heimildir. Útfrá þessum aðferðum er gerð kennslubók 

miðuð að elstu bekkjum grunnskólans. En markmiðið með bókinni er að 

miðla þekkingunni áfram til komandi kynslóða. 

Verkefnið skiptist í tvennt, annars vegar er það bók þar sem leitast er við 

að setja aðferðirnar fram á greinagóðan hátt, bæði í máli og myndum. Þar 

eru myndir af gömlu handverki, hugmyndir að verkefnum auk ýmissa 

gullmola frá viðmælendum til að veita lesanda betri sýn á aðstæður og 

lífshætti á þessu tímabili. Hins vegar er greinargerð þar sem farið er yfir 

sögulegan bakgrunn, aðstæður og ástæður einangrunar í Öræfum, sagt er 

frá hvaða útsaumsaðferðir voru greindar og hvernig þekkingin barst til 

kvenna. Einnig er farið yfir vinnuferli verkefnisins sem þróast úr hugmynd 

yfir í kennslubók.  

1.2. Val á viðfangsefni 

Höfundur er fæddur og uppalinn í Svínafelli í Öræfum. Í fjölskyldu hans 

hefur varðveist nokkuð af handverki frá fyrri tíð og hefur sá arfur veitt 

mikinn innblástur við val og vinnu verkefnisins. Þetta var einangrað svæði 

þar til um miðja 20. öld vegna mikilla jökuláa sem gerðu svæðið erfitt 

yfirferðar og jafnvel lokuðu því alveg á ákveðnum árstímum. Því er 

áhugavert að kanna hvaða útsaumsaðferðir tíðkuðust þar. 

Ætla má að þessar gömlu útsaumsaðferðir og sögur sem tengjast þeim 

séu merkilegur menningararfur. Ekki er mikið til af skráðum heimildum um 

útsaumsaðferðir af þessu svæði og er því vert að skrá þær niður þar sem 

hætta er á að þekkingin deyi út með elstu núlifandi kynslóð. Gefin var út 

Sjónabók frá Skaftafelli með ýmsum mynstrum sem þekkt voru þar töluvert 

fyrir þann tíma sem þetta verkefni fjallar um. Með því að varðveita 

þekkinguna hafa komandi kynslóðir möguleika á að kynnast sinni fortíð og 

þeim aðferðum sem voru notaðar á árum áður.  
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1.3. Tenging við námskrá 

Saga textíla og handverksaðferða á árum áður er partur af námsefni 

grunnskólanema samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Þar stendur að nemendur eigi að fá 

tækifæri til að viðhalda eigin menningu og verklagi fyrri tíma. Verkgreinar 

eiga sér langa sögu í skólakerfinu en verkleg kunnátta tekur miklum 

breytingum með aukinni tækni. Ákveðin verkfærni og skilningur byggist þó á 

gömlum hefðum, tækni og verklagi og er mikilvægt að nýjar kynslóðir 

tileinki sér þessar aðferðir, sem eru undirstaða að öflugri verkmenningu og 

nýsköpun (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013) 

er talið að textílmennt sé yfirgripsmikil námsgrein sem á sér djúpar rætur í 

menningu þjóðarinnar. Hún er byggð á rótgróinni handverkshefð sem hefur 

þróast og fengið breyttar áherslur í takt við breytta tíma og tækni. 

Textílnám byggist að miklu leyti á þekkingaröflun, hugmyndavinnu og 

sköpun þar sem áhersla er á framkvæmd og ferli með það markmið að 

kynna fyrir nemendum fjölbreyttar aðferðir. Sköpun er einn af sex 

grunnþáttum íslenskrar menntunar. Í ritinu um grunnþáttinn sköpun eru 

listir og menning taldir mikilvægir þættir fyrir einstaklinginn sem lærir að 

þekkja sjálfan sig betur og skilja aðra. Með skapandi hugsun verða til 

heilsteyptir einstaklingar sem eiga auðveldara með að mæta breytingum í 

lífinu (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi 

Hjartarson, 2012). Þrátt fyrir að oft sé talað um að vinna með nýjar 

hugmyndir og frumleika þá þarf það ekki að þýða að nemandinn þurfi að 

finna upp hjólið í hvert skipti heldur að reyna að sjá hvaða möguleikar eru 

fyrir hendi þegar unnið er með bæði gamalt og nýtt.  

Að vera frumlegur er að gera eitthvað nýtt sem ekki hefur verið 

gert áður eða að gera eitthvað gamalt með nýjum og ferskum 

hætti – að fara út fyrir mörk þess sem er þekkt eða hefðbundið 

og rífa sig úr viðjum vanans. (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 

2012, bls. 22). 

Dewey (2000) telur að nemandinn eigi að hafa tækifæri til að taka sínar 

eigin ákvarðanir, setja sér markmið og meta það sem hann hefur rannsakað 

og upplifað. Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl. (2012) telja að ef einstaklingurinn 

fær að vera skapandi bæði í leik og starfi er hann líklegri til að öðlast 

lífsgleði því í sköpun birtast gjarnan styrkleikar hvers og eins. 
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Samkvæmt hæfniviðmiðum textílkennslu í aðalnámskrá grunnskóla er 

ætlast til að nemendur geti í lok 7. bekkjar „sett textílvinnu og textílverk í 

samhengi við sögu, samfélag og listir“ (Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2013, bls. 160). Einnig segja hæfniviðmið 10. bekkjar að 

nemendur eigi að geta „útskýrt tjáningarmáta og tákn textíla og tísku út frá 

mismunandi stíl, áferð og efniskennd, í tengslum við sérkenni íslenskrar 

textílvinnu, textílsögu og menningararfs“ (Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2013, bls. 160). Þess vegna er líklegt að bók sem fléttar saman 

sögu og aðferðir í textílkennslu muni nýtast vel sem viðbótarkennsluefni í 

elstu bekkjum grunnskólans.  

Listgreinar hafa verið hluti af skyldunámsefni samkvæmt námskrá í tugi 

ára. Í bókinni Námsskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri frá árinu 1960 

kemur fram að með handverkskennslu sé verið að æfa hug og hönd 

nemenda (Menntamálaráðuneytið, 1960). Listgreinar hjálpa nemendum að 

finna sér leið til tjáningar og næra tilfinningalíf sitt, þekkja sínar tilfinningar 

og virða tilfinningar annarra. Að njóta lista eru lífsgæði sem allir hafa rétt á. 

Í listnámi reynir á mannlega hæfni hugar og handa og notkun allra 

skynfæra. Nemandinn lærir það gildismat sem felst í formi og framsetningu 

hluta og beitir rökhyggju og ímyndunarafli (Menntamálaráðuneytið, 1998). 

Með handverkskennslu læra nemendur að bera virðingu fyrir líkamlegri 

vinnu. Einnig er þar talað um snyrtimennsku og að læra að ganga um ýmis 

áhöld og nýta mismunandi efnivið (Menntamálaráðuneytið, 1960). Í sömu 

námskrá er talað um umgengni nemenda í kennslustofunni og að mikilvægt 

sé að kenna rétta líkamsstöðu. „Með nýjum viðfangsefnum og notkun nýrra 

áhalda verður að leggja kapp á að kenna nemendum rétta vinnustellingu og 

að beita áhöldum“ (Menntamálaráðuneytið, 1960, bls. 57). 

Í listgreinum er ekki aðeins verið að vinna með sköpun, hugmyndavinnu 

og fagurfræði því líkamlegi þátturinn er ekki síður mikilvægur. Nemandinn 

þjálfar hreyfigetu sína og fínhreyfingar í hverju verkefni sem hann tekur sér 

fyrir hendur. Sá hreyfiþroski sem ávinnst við lausn viðfangsefna er ekki síður 

mikilvægur en lausnin sjálf en til þess þurfa viðfangsefnin að vera við hæfi 

nemandans (Menntamálaráðuneytið, 1976). Nemendur eru jafn misjafnir 

og þeir eru margir og ekki vinna allir nemendur jafn hratt. Nám í list- og 

verkgreinum þarf að fela í sér stígandi eftir getu og þroska nemenda, því er 

eðlilegt að hafa einstaklingsmiðað nám sem tekur tillit til ólíkra þarfa 

nemandans (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Í tækniheiminum í dag þar sem þróunin getur verið hröð er ekki víst að 

allir nái að fylgja henni eftir. Ef sífellt er verið að keppa við það nýja getur 

verið auðvelt að gleyma því gamla. Mikilvægt er að kynna fyrir nemendum 
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gamlar aðferðir og hefðir í heimi lista til að auka þekkingu þeirra og skilning 

á menningu og samfélagi.  

Listir eru kjarninn í menningararfi þjóðanna. Listir helga það 

sem samfélaginu er mikilvægt, spegla gildi og venjur en ögra 

þeim jafnframt. Á helgistundum, hátíðum og merkisdögum, 

jafnt í sorg sem gleði, leitar mannkynið til listanna til að tjá og 

skynja merkingu stundarinnar. Án þekkingar og skilnings á 

táknmáli lista er maðurinn ófær um að meta og greina 

upplýsingar og áhrif sem hann verður fyrir daglega. Listir hjálpa 

nemandanum að skilja menningarlegan fjölbreytileika og 

viðurkenna menningarlegt afstæði, með því að kynna fyrir 

honum gildi, hefðir og hugmyndafræði eigin samfélags og 

annarra (Menntamálaráðuneytið, 1998, bls. 38). 

Samkvæmt þessu er hægt að draga þá ályktun að list- og verkgreinar hafi 

jákvæð áhrif á þroska einstaklingsins, bæði líkamlega og andlega. Auk þess 

eru þær þáttur í að efla skilning nemandans á menningu, gildum og hefðum 

sinnar þjóðar og annarra. Þess vegna mætti segja að list- og verkgreinar séu 

góð undirstaða fyrir lífið sjálft.  

1.4. Námsefni og kennsluaðferðir 

Námsefni er mjög vítt hugtak þar sem námsefni getur verið í margs konar 

formi og fer möguleikunum fjölgandi með aukinni tækni. Námsefni getur 

verið í formi bóka, myndbanda, hljóðupptaka, ljósmynda, vefsíðna og 

áhalda svo fátt eitt sé nefnt. Ingvar Sigurgeirsson (1992, bls. 3-4) skilgreinir 

námsefni sem „efni sem hefur verið útbúið sem grundvöllur í kennslu á 

ákveðnu sviði eða í ákveðinni námsgrein á tilteknum tíma og kennarar nota í 

þeim tilgangi“. Hver kennari hefur val um hvaða námsefni hann notar miðað 

við það markmið sem unnið er að í hvert og eitt skipti. „Námsefnið er 

ákveðið safn þekkingar og færni sem fyrri tíðar menn hafa byggt upp og 

komið skipan á, og þess vegna er aðalhlutverk skólans að koma því áfram til 

nýrrar kynslóðar“ (Dewey, 2000, bls. 27). Hér á eftir verður aðallega fjallað 

um námsefni í formi bóka þar sem þetta verkefni felur í sér gerð 

kennslubókar. 

Kennslubók er skilgreind sem „bók sem er samin með það fyrir augum að 

henta til kennslu sem og þær bækur sem samdar eru í öðrum tilgangi en eru 

einnig notaðar við kennslu“ (Johnsen, 1993, bls. 24). Kennslubók getur 

ýmist verið notuð sem rauður þráður í gegnum kennsluna eða sem ítarefni 

til að auka þekkingu um ákveðna þætti námsins. Ásgeir Guðmundsson 
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(1985) segir það vera mikilvægt að leita nýrra leiða í öflun efnis. Það ætti að 

vera markmið að bjóða börnunum okkar aðeins það besta „því lengi býr að 

fyrstu gerð“. Námsbækur geta verið nýjar eða gamlar og þrátt fyrir að sífellt 

sé verið að endurskoða námsefni þá má ekki gleyma að gömlu bækurnar 

geta veitt mikilvæga sýn á ákveðna hluti. Eins og Dewey (2000) minnir á, eru 

bækur sýnishorn af færni og visku liðins tíma en kennarar eru miðlarar sem 

aðstoða nemendur við að finna tengingu við efnið. 

Mismunandi er hvar styrkleikar hvers einstaklings liggja en ef nemendur 

fá tækifæri til að prófa ýmsar aðferðir er líklegt að hver og einn finni sína 

styrkleika. Fjölgreindarkenning Howards Gardner byggir á því að 

einstaklingar búi yfir níu mismunandi greindum. Þær eru málgreind, 

rýmisgreind, rökgreind, hreyfigreind, tóngreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind, umhverfisgreind og tilvistargreind. Kennslufræði sem 

byggð er á fjölgreindarkenningunni gerir ráð fyrir fjölbreytni í 

kennsluaðferðum til að styrkleikar hvers nemenda fái að njóta sín 

(Armstrong, 2001). Í list- og verkgreinakennslu er algengt að vinna með 

einstaklingsmiðuð verkefni í þeim tilgangi að hver og einn nemandi geti 

fundið sína styrkleika. Það er mikilvægt að gefa nemendum tækifæri til að 

velja þá leið sem hentar þeim til að öðlast ákveðna færni og skilning. Þó 

nemandi eigi að tileinka sér ákveðna þekkingu, skilning og hæfni ætti hann 

að fá val um þá aðferð sem hann notar til að ná markmiðunum (Tomlinson, 

2003). Í textílmennt eru nemendur að vinna með mynstur, hlutföll, lögun, 

liti, línur og form. Þar er unnið með líkamsbeitingu og færni eins og 

samhæfingu, jafnvægi, fingrafimi, styrk og snertiskyn ásamt fleiru. Þessi 

vinna örvar rök-og stærðfræðigreind, líkams- og hreyfigreind og rýmisgreind 

nemenda (Armstrong, 2001). 

Í list- og verkgreinum er mikilvægt að kenna nemendum grunnaðferðir 

vel og gefa þeim tækifæri til að prófa mismunandi aðferðir til að öðlast 

reynslu. Lev Vygotsky lagði áherslu á að verkefni sem nemendur glíma við 

verði að vera örlítið fyrir ofan þeirra getu með það að markmiði að 

nemendur upplifi nægilega krefjandi áskorun til að mynda nýja reynslu og 

draga af henni lærdóm (Cole, Cole, & Lightfoot, 2005). Reynsla nemandans 

er grundvöllur fyrir áframhaldandi uppbyggingu þekkingar, færni og 

viðhorfa. Nemendur öðlast þekkingu á því að framkvæma sjálfir en öll 

reynsla, jákvæð og neikvæð hefur menntunarlegt gildi ef hún er nýtt til 

jákvæðrar uppbyggingar (Dewey, 2000). Guðmundur Finnbogason (1994) 

segir að nemendur læri í list- og verkgreinum að nota skynfærin og sameina 

huga og hönd ásamt því að vinna með athygli, umhugsun og nákvæmni. 

Nemendur fá þannig verksvit og sjá oft árangur strax sem virkar hvetjandi 

og þeir læra að leysa úr verkefnum sjálfir.  
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Sjálfsmat getur hjálpað nemandanum að ná markmiðum sínum, en 

þannig er honum falið að skoða sínar persónulegu framfarir og sjá hvar 

hann getur bætt sig. Það hvetur nemandann til að gera sér grein fyrir 

styrkleikum sínum og til að finna bestu leiðirnar til að ná sínum markmiðum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Tomlinson (2003) talar um að 

markmiðið sé að hjálpa nemendum að verða eins hæfir og hægt er hvort 

sem er í sameiningu sem bekkur eða hver um sig sem einstaklingur. 

1.5. Markmið og tilgangur 

Markmið þessa verkefnis var annars vegar að afla þekkingar á 

útsaumsaðferðum sem notaðar voru í Öræfum á árunum 1900 – 1950 og að 

safna fróðleiksmolum sem tengjast aðstæðum og aðferðum. Hins vegar er 

markmiðið að gera þessa þekkingu aðgengilega fyrir komandi kynslóðir og 

hvetja til notkunar hennar í bland við nútíma aðferðir. Þekking á fortíðinni 

er ekki markmið menntunar, heldur að finna leið til að þekking fortíðar 

nýtist við lausn viðfangsefna framtíðarinnar (Dewey, 2000). 

Þekkingin er sett fram í formi kennslubókar sem hugsuð er sem viðbót 

inn í flóru textílnámsefnis fyrir þá nemendur sem vilja kynna sér eldri 

aðferðir og nýta sér þær í sköpun sinni. Bókin er hugsuð fyrir nemendur á 

unglingastigi í grunnskóla en hentar að sjálfsögðu öllum þeim sem hafa 

áhuga á efninu óháð aldri. Til að kveikja áhuga hjá nemendum á námsefni 

sem þessu þarf kennari að skapa aðstæður til umræðna um gamla tímann 

og hefðirnar sem tíðkuðust þá. Tomlinson (2003) segir að nemendur verði 

líklegri til að opna sig og deila sínum skoðunum og hugsjónum ef kennari 

sýnir sína mannlegu hlið. Með því er átt að hann taki sér tíma í að ræða 

málin við nemendur, segja frá upplifunum sínum, fyrirmyndum og þeim 

hindrunum og lausnum sem hann hefur upplifað. 

Við gerð bókarinnar var notast við forritið Adobe InDesign en það er 

forrit sem hentar vel þegar vinna á með mikið af myndum. Þetta forrit var 

ókunnugt höfundi sem lagði mikla vinnu í að læra á það til að bókin yrði 

bæði falleg í framsetningu og þægileg í notkun.  

Markmið kennslubókarinnar er að kenna ákveðnar aðferðir og hvetja 

nemendur til að nýta þær í sinni eigin sköpun og hugmyndavinnu. Ekki eru 

stöðluð verkefni í bókinni heldur einungis verkefnahugmyndir sem dæmi 

um óhefðbundna leið til að nýta aðferðirnar. Verkefnahugmyndirnar eru 

hugsaðar sérstaklega út frá þeim aldurshóp sem bókin er miðuð að, eða 

unglingum í grunnskólum landsins. Þrátt fyrir að bókin og sögubrotin í henni 

tengist ákveðnu svæði er þetta efni sem á erindi við nemendur um allt land. 
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Með því að kynna gamlar aðferðir með þessum hætti er vonast eftir að 

nemendur öðlist skilning á gildum hefða og aðferða frá fyrri tíð.  

1.6. Gildi verkefnis 

Ætla má að þetta verkefni hafi menningarlegt, sögulegt og persónulegt gildi. 

Útsaumsaðferðir og notkun þeirra er partur af menningu svæðisins sem 

fjallað er um. Aðstæður á svæðinu sem höfðu jafnvel áhrif á hvernig 

aðferðirnar voru notaðar hafa sögulegt gildi. Þessi þekking hefur 

persónulegt gildi fyrir höfund og aðra sem hafa tengingu á umræddu svæði 

því þarna er ákveðinn hluti af sögu ættingja og vina skráður niður. 

Upplýsingar eins og unnið er með í þessu verkefni geta haft mismunandi 

mikið gildi og þess vegna er erfitt að fullyrða hversu mikið gildi það hefur 

fyrir þjóðfélagið eða skólakerfið í heild sinni.  

Hins vegar getur verkefni sem þetta kennt nemendum að meta gildi 

hluta hvort sem þeir hafa gildi fyrir þá persónulega eða aðra. Til að kennsla 

geti gert tilvísunum í sögu góð skil þarf að raða saman þekkingarbrotum í 

merkingarbæra heild. Nemendur læra að meta gildi upplýsingar og setja 

fram þekkingu sína og skoðanir (Menntamálaráðuneytið, 1998). 

Mælikvarðar um gildi geta verið mismunandi, persónulegir, fræðilegir eða 

hagnýtir. En til að nemandinn geti metið gildi vinnu sinnar þarf hann að 

skoða það frá mörgum sjónarhornum og horfa á það með gagnrýnum 

augum. Með því að rýna og ræða ýmis verk má kalla fram skilning á hugsun, 

tækni og aðferð auk þess að sjá að bakgrunnur, smekkur og menning fólks 

er fjölbreytt (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012). 
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2. Sögulegur bakgrunnur  

Í þessum kafla verður fjallað um sögulegan bakgrunn og aðstæður í Öræfum 

og hvernig þær höfðu áhrif á mannlífið og þar með talið handverk á 

svæðinu. Nýttar voru þær skriflegu heimildir sem aðgengilegar eru, 

frásagnir fólksins á svæðinu sem hafa verið skráðar og gefnar út, ævisögur 

og endurminningar. Einnig voru gamlir munir og gamlar ljósmyndir 

skoðaðar til að fá betri skilning og tengingu á milli aðstæðna og frásagna.  

2.2. Aðstæður í Öræfum á árum áður 

Öræfin, eða Sveitin milli sanda eins og hún er stundum kölluð, hefur þó 

nokkra sérstöðu að því leyti hversu einangruð hún var langt fram eftir 20. 

öldinni. Sveitin afmarkast af Skeiðarársandi til vesturs, Breiðamerkursandi 

til austurs, Vatnajökli til norðurs og Atlantshafinu til suðurs. Vegna mikilla 

jökuláa sem voru óbrúaðar þurfti oft að fara yfir jökul þegar ófært var yfir 

árnar og það var ekki alltaf auðvelt. Jöklarnir voru í hámarki rétt fyrir 

aldamótin 1900 en hafa mikið minnkað síðan þá (Gísli Sigurðsson, 2002).  

 

 

Íbúafjöldi í Öræfum hefur verið breytilegur í gegnum árin en í kringum 

aldamótin 1900 voru íbúar 238. Eftir það fór að fækka í sveitinni og árið 

1960 var fjöldinn kominn niður í 156 (Gísli Sigurðsson, 2002). Þrátt fyrir að 

mikill mannfjöldi sé í sveitinni á hverju sumri þá eru fáir sem eru skráðir þar 

með lögheimili þegar þetta er ritað. Samkvæmt Hagstofu Íslands voru 97 

Mynd 1. Í kringum árið 1930 umvefja 
Skaftafellsjökull til vinstri og Svínafellsjökull 
til hægri, fjallið Hafrafell. 

Mynd 2. Hér sést Hafrafell vel því 
jöklarnir hafa báðir hopað mikið og 
eru nánast komnir í hvarf út frá 
þessu sjónarhorni. Myndin er tekin í 
kringum árið 2010. 
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manns skráðir í póstnúmerinu 785 Öræfi þann 1. janúar árið 2014 (Hagstofa 

Íslands, e.d.). 

Þrátt fyrir erfiðar samgöngur fóru margir í gegnum Öræfin enda var það 

eina leiðin milli Suður- og Austurlands sunnan Vatnajökuls. Þess vegna var 

oft mikill gestagangur á bæjum á ákveðnum árstímum og þar skapaðist 

vettvangur fyrir miðlun þekkingar milli fólksins. Ferðamenn sögðu Öræfinga 

vera frjálslegri í framkomu en aðra Íslendinga en hugsanlega hefur það verið 

vegna þess að þeir hafi verið vanari en margir að umgangast ókunnugt fólk 

og jafnvel útlendinga (Gísli Sigurðsson, 2002). Gísli Sigurðsson (2002) segir 

að Öræfingar hafi í gegnum tíðina ekki upplifað sig sem innilokaða því þeir 

voru í þjóðbraut, þótt ógreiðfær væri. Opnun Skeiðarárbrúar var því ekki 

eins mikil bylting og ætla mætti.  

2.2.1. Samgöngur 
Vegna þess hve erfið leiðin var bæði í austur og vestur, þurftu Öræfingar að 

skipuleggja sig vel og vinna saman þegar kom að samgöngum. Til að byrja 

með fóru Öræfingar í kaupstað þangað sem kjörin voru best og færðin leyfði 

(Páll Þorsteinsson, 1981). Stóru 

Skeiðarárhlaupin gátu gert 

ferðalög yfir Skeiðarársand 

hættuleg lengi á eftir vegna 

jakanna sem sátu eftir og 

bráðnuðu ofaní sandinn. Sumir 

voru á kafi og mynduðu kviksyndi 

eða holrúm undir þunnri sandskel 

þannig að erfitt eða ómögulegt 

var að sjá hvar hætturnar 

leyndust (Páll Þorsteinsson, 

1985).  

Páll Þorsteinsson (1985) fjallar um í bók sinni að á árunum 1930 – 1940 

hafi verið orðið bílfært frá Reykjavík að Skeiðarársandi og árið 1970 hafi 

hringvegurinn verið orðinn bílfær á þurrum vegi nema á 30-40 km kafla á 

Skeiðarársandi. Hann segir einnig að árið 1974 hafi orðið einn merkasti 

áfangi samgöngusögu Íslands, þegar Skeiðarárbrú var vígð og hringvegurinn 

opnaðist. Við þessi tímamót fóru að ganga rútur reglulega frá Reykjavík til 

Hornafjarðar og gjörbreyttu aðstæðum í Öræfum  

Árið 1938 kom flugvél í Öræfin í fyrsta sinn, hún lenti á sléttri grund í 

Svínafelli til að sækja konu sem þurfti nauðsynlega að komast á sjúkrahús. 

Sumarið 1948 lenti Douglas-vél á 900 m löngum flugvelli á Fagurhólsmýri og 

kom þangað nokkuð reglulega eftir það. Árið 1953 var búið að lengja 

Mynd 3. Ísjakar sem stóra jökulhlaupið 
árið 1996 skildi eftir á Skeiðarársandi. Ef 
vel er að gáð má finna mann á miðri 
myndinni.  
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flugvöllinn í 1200 metra og eftir það millilentu flugvélar á Fagurhólsmýri 

sem samkvæmt áætlun fóru milli Hornafjarðar og Reykjavíkur (Páll 

Þorsteinsson, 1985). Það fyrirkomulag hélst þangað til búið var að brúa á 

Skeiðarársandi og rútur tóku við fólks- og vöruflutningum. 

2.2.2. Verslun og aðföng 
Bændur í Skaftafelli voru fyrstir Öræfinga til að flytja verslun sína frá 

Hornafirði yfir til Víkur. Það gerðu þeir eftir að hafa borið saman kjör á 

báðum stöðum og trúlega hefur það ráðið úrslitum að kaupmaðurinn í Vík 

var farinn að kaupa kópaskinn og gaf gott verð fyrir þau ef verkunin var góð. 

Fyrstu verslunarferðina fóru þeir til Víkur vorið 1903 (Helga K. Einarsdóttir, 

1995). Árið 1915 var orðin mikil starfsemi í Vík en oft reyndist erfitt að fá 

vörur þaðan sjóleiðina því ekki var hægt að fara á milli skips og lands í Vík 

nema þegar sjór var stilltur. Einnig olli hafnlaus ströndin í Öræfum oft 

erfiðleikum við vöruflutninga í sveitina sjóleiðis. Það var ekki hægt að 

treysta á það að skilyrðin væru góð þegar flutningaskip átti leið hjá. Íbúar 

Vestur-Skaftafellssýslu auk Öræfinga ákváðu því að stofna hlutafélag til að 

kaupa sitt eigið skip. Það fékk nafnið Skaftfellingur og sigldi sína fyrstu ferð 

með varning árið 1918 og eftir það tvær til þrjár ferðir á hverju sumri til 

1939 (Sigurður Björnsson, 2007). 

Árið 1917 var Hlutafélagið Skaftfellingur stofnað og lögðu Öræfingar 

fram hlutafé til að tryggja sér vöruflutninga á sjó með bátnum Skaftfellingi 

sem hóf siglingu vorið 1918. Við þessa breytingu urðu Öræfingar aðilar að 

Kaupfélagi Skaftfellinga í Vík og pöntuðu mest allt þaðan fram til ársins 

1965. Verið var að brúa Jökulsá á Breiðamerkursandi og sáu Öræfingar nú 

fram á að komast akandi til Hornafjarðar og því fluttist mesta verslunin til 

Kaupfélags Austur-Skaftfellinga í Hornafirði (Páll Þorsteinsson, 1981). 

Báturinn Skaftfellingur kom 2-3 ferðir á ári. Hann sigldi til ársins 1942 en 

eftir það sá Skipaútgerð ríkisins um vöruflutninga á sjó til Öræfa þar til hætt 

var að sigla þangað árið 1953 (Páll Þorsteinsson, 1985). Árið 1967 var síðan 

komin almennileg verslun í Öræfin á vegum Kaupfélags Austur-Skaftfellinga 

(Gísli Sigurðsson, 2002). Það mætti ætla að sú breyting að geta verslað 

helstu nauðsynjar í heimabyggð hafi létt undir hjá Öræfingum sem voru 

vanir að gjörnýta allt hráefni.  

2.2.3. Nýting hráefnis 
Þar sem ekki var auðhlaupið að því að komast í verslun þurfti fólkið í 

sveitinni að nýta það sem hægt var bæði í mat og áhöldum. Sauðféð og ullin 

var mesta söluvara Öræfinga sem ýmist seldu gærurnar og kjötið beint úr 

slátrun, fé á fæti til slátrunar eða ullina, allt eftir því hvað var hagstæðast. 
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Stundum þurftu Öræfingar að sætta sig við lægra verð en aðrir vegna 

erfiðleika að koma varningi til og frá sveitarinnar (Páll Þorsteinsson, 1981). 

Ullarvinnsla var á hverju heimili en á öðrum og þriðja áratug 20. aldar komu 

spunavélar í margar sveitir, í þær þurfti þó að nota lopa frá 

ullarverksmiðjum (Páll Þorsteinsson, 1981). Reipi og gjarðir voru unnar úr 

hrosshári en þegar bændur komust í kaðla úr strandi voru þeir nýttir og 

unnið úr þeim reipi (Þórður Tómasson, 1980). 

2.3. Loftbelgurinn 

Haustið 1941 varð vart við loftbelgi sem svifu um í tengslum við 

heimsstyrjöldina síðari. Einn staðnæmdist í Kambsskarði nálægt Kvískerjum 

og flæktist þar í stórgrýti. Gasinu var hleypt úr honum og haft var samband 

við herstjórnina á Reyðarfirði. Þaðan komu skilaboð um að landeigandi 

mætti hirða það sem hægt væri að nota. Margir fengu regnföt úr efninu 

sem var Zeppilíndúkur, en það var mjög létt og hélt vel vatni. Belgurinn var 

tvöfaldur, með hvítu innra byrði en ytra lagið var úr sama efni auk álhúðar á 

yfirborðinu. Síðar fannst annar belgur í Hvannadal og efnið úr honum var 

einnig nýtt í fatnað. Stórir tvistkaðlar voru við belgina og voru þeir líka hirtir 

og nýttir í beislistauma. Öræfingar skáru sig því nokkuð úr þegar þeir voru á 

ferðinni í silfurlituðum búningum með tvist í beislistaumunum (Flosi 

Björnsson, 1994). 

2.4. Skipsströnd 

Skip áttu það til að stranda í fjörum Öræfinga og gat það verið mikil búbót 

fyrir fólkið. Oft var töluvert af fiski í skipunum og jafnvel einhvers konar víni. 

Einnig var allt nýtt sem hægt var af kolum, efniviði, áhöldum og 

búsáhöldum, húsgögnum, hljóðfærum eða öðru sem féll til.  

Strandskip og innviðir þeirra voru jafnan boðin upp en sjaldnast höfðu 

bændurnir efni á að kaupa heilu skipin. Það var þó ýmislegt sem sveitungar 

fengu ýmist fyrir vinnu við að rífa skipið eða ef þeir gátu keypt hluta af 

skipinu eða öðru góssi. Árið 1924 strandaði síðasta franska skútan í 

Öræfum, en hún kom að Hnappavallafjöru. Kaupmaður á Höfn keypti skipið 

og sótti t.d. möstrin, kaðla og annað sem hann gat nýtt. Skipið var þannig 

staðsett að hann taldi það ekki vera þess virði að vera með menn í vinnu við 

að rífa það. Fátækur bóndi á Hnappavöllum sem þurfti að byggja upp 

íbúðarhús sitt endaði á að kaupa flakið af kaupmanninum þrátt fyrir að vera 

hræddur um að lítið næðist af efni úr því. Stutt eftir að kaupin áttu sér stað 

gerði vont veður sem varð til þess að skipið brotnaði í nokkra parta og 

endaði lengra upp í fjörunni, rétt stillt upp til að auðvelt væri að rífa það 

niður (Sigurður Björnsson, 2003). 
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Fleira strandgóss var nýtt en einungis timbrið úr skipinu sjálfu. Segl og 

kaðlar komu sér vel en notagildið fór eftir gæðum og þykkt. Þynnstu seglin 

voru nýtt í undirsængur í rúmin í staðinn fyrir dýnur nú til dags en þegar fugl 

var veiddur var hann reittur og grófasta fiðrið fór í undirsængur en það 

fínna í kodda og yfirsængur. Grennstu kaðlarnir voru notaðir til að síga eftir 

eggjum í Ingólfshöfða en sverari kaðlarnir voru raktir upp og t.d. notaðir í 

reipi sem voru fléttuð eða snúin saman í þar til gerðum áhöldum sem voru 

heimasmíðuð. Ef hægt var að ná góðum teinum úr skútunum þá voru þeir 

nýttir í skeifur. Betra járn var yfirleitt í akkerinu og akkeriskeðjunum en 

menn í Öræfum voru komnir upp á lagið með að brjóta hlekkina í tvennt 

sem passaði þá í tvær skeifur. Veiðarfæri voru einnig nýtt til selveiða eða 

fiskveiða (Sigurður Björnsson, 2003).  

Um aldamótin 1900 fóru breskir og 

þýskir togarar að sjást við strendur 

landsins og sá fyrsti strandaði á 

Skeiðarársandi árið 1903. Það var oft 

ýmislegt að finna í togurunum sem voru 

mun ríkmannlegar útbúnir en frönsku 

skúturnar. Þar voru til dæmis húsgögn, 

hurðir, góðar loftvogir, klukkur og annað 

sem endaði að einhverju leyti inni á 

heimilum Öræfinga. Einnig fengu íbúar 

þar oft kol og fisk á góðu verði (Sigurður 

Björnsson, 2003). Einnig má segja að 

skipsströndin hafi hjálpað til við að efla 

menningu sveitarinnar því úr skoskum 

togara sem strandaði vestan við 

Jökulsárlón árið 1906 kom fyrsti 

grammófónn sveitarinnar. En af þýskum 

togara sem strandaði á Skeiðarársandi fékk maður einn harmóníku sem var 

það vönduð að slíkur gripur fékkst ekki í verslunum hér á landi (Sigurður 

Björnsson, 2003). 

Úrræðagóður bóndi frá Fagurhólsmýri fór í togarana sem búið var að rífa 

úr allt sem taldist verðmætt og hirti efni. Það notaði hann síðar til að smíða 

fyrstu túrbínuna sem knúði rafala með vatnsorku lækjanna. Þannig hófst 

rafvæðingin í Öræfunum þegar fyrstu rafstöðinni var komið upp á 

Fagurhólsmýri árið 1922 (Sigurður Björnsson, 2003). Samkvæmt Sigurði 

Björnssyni (2007) voru Öræfin með fyrstu sveitum, ef ekki sú fyrsta á 

landinu til að verða raflýst, en árið 1929 var aðeins eitt heimili án ljósa frá 

Mynd 4. Klukka af strandi, hún kom 
úr togaranum Lord Stanhope sem 
strandaði nálægt Ingólfshöfða 
1963. Klukkan var fest á vegg í 
eldhúsinu í Austurbænum. Hún var 
upptrekkt en fyrir alllöngu var sett í 
hana gangverk fyrir batterí. 
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rafmagni en það var prestssetrið Sandfell. Allar rafstöðvar voru knúnar með 

vatnsafli.  

2.5. Náttúran 

Öræfingar nýttu það sem náttúran gaf bæði til matar og annarra hluta eins 

og aðrir Íslendingar.  

Ullin var fyrst skoluð vandlega og allt tekið úr henni sem gat fellt hana í 

verði, t.d. jurtir, skítakleprar eða önnur óhreinindi. Keyta (kúahland) var 

notuð sem þvottaefni en ullin var þvegin upp úr legi sem var 2/3 vatn og 1/3 

keyta, eftir þvott og þurrkun var hún seld (Helga K. Einarsdóttir, 1995). Hluti 

af ullinni var þó tekinn frá fyrir fatnað á heimilisfólkið en mikið af honum var 

prjónaður úr ull. Fyrstu prjónavélarnar sem komu í sveitina voru 

hringprjónavélar en með þeim var hægt að prjóna einfalda hólka sem flýttu 

mikið fyrir fatagerð. Á þessar vélar voru til dæmis prjónaðar 

karlmannsnærbuxur og barnanærbolir því að það var mikil vinna að 

handprjóna allt. 

Um mánaðamót maí og júní var byrjað að fara á fjöru til að veiða sel. Það 

var mikil búbót og góð tilbreyting að borða nýjan sel. Kjötið sem átti að 

geyma var saltað, hausar og hreifar af selnum voru sviðnir og súrsaðir en 

spikið var brætt og notað á lýsislampa. Skinnið var notað í skó sem voru 

heimagerðir eins og tíðkaðist fyrr á árum. Útiskór voru flestir úr nautskinni 

eða selskinni en sauðskinnskór voru notaðir innanhúss. Skógerð var ekki 

síður unnin af karlmönnum en konum, þó það hafi verið mismunandi á milli 

heimila (Helga K. Einarsdóttir, 1995). 

Það má segja að Öræfingar hafi ekki látið neitt nýtilegt fram hjá sér fara 

og virðast þeir ekki hafa verið síður lunknir en aðrir landsmenn að sjá fyrir 

sér hvernig hver hlutur nýttist sem best. 
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3. Þekkingaröflun 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir framkvæmd og gagnaöflun. Fjallað 

verður um markmið verkefnis og viðmælendur kynntir. Gerð verður grein 

fyrir hvers konar gögn var unnið með og úrvinnslu þeirra. Að lokum verður 

fjallað um þá prufuvinnu sem fram fór í ferlinu.  

3.2. Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið þessa verkefnis var að kynnast þeim útsaumsaðferðum sem 

notaðar voru í Öræfum á árunum 1900 – 1950. Þeim fer fækkandi sem lifðu 

þessa tíma og mikilvægri vitneskju er því hætt við að glatast. Ætlunin er að 

skrá þessa þekkingu og setja upplýsingarnar upp á aðgengilegan hátt í formi 

kennslubókar. Verkefnið var unnið með það að leiðarljósi að auðvelt verði 

fyrir komandi kynslóðir um land allt að læra þessar aðferðir. 

Rannsóknarspurningin er:  

 Hvaða útsaumsaðferðir voru notaðar í Öræfum á árunum 1900 – 

1950? 

Til að svara rannsóknarspurningunni voru tekin fimm viðtöl við konur 

sem höfðu kynni af þessum tíma, lifðu hann sjálfar eða muna frásagnir og 

annað áhugavert frá þessu tímabili í Öræfum. Einnig var gamalt handverk, 

mynstur og aðrir munir frá þessum tíma skoðaðir. 

3.3. Viðtöl  

Markmið viðtalanna var að fá góða mynd af því hvaða útsaumsaðferðir voru 

notaðar á umræddu tímabili og hvaðan sú þekking kom. Einnig er áhugavert 

að skoða hvaða hráefni var notað og hvaðan það kom þar sem samgöngur 

við sveitina voru oft strjálar. 

Með viðtölum og samræðum er reynt að fá heildstæða mynd af 

viðfangsefninu sem viðmælandinn hefur reynslu af (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Viðtöl gefa höfundi færi á að ná fram svörum við ákveðnum 

spurningum eða sjá nýjar hliðar málsins. En á sama tíma gefast einnig 

tækifæri til að dýpka ákveðna þætti viðtalsins á meðan á því stendur. 

Viðtölin felast í samræðum þar sem komið er með ákveðið umræðuefni og 

viðmælanda mætt á jafnréttisgrundvelli (Helga Jónsdóttir, 2013.  
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Opin einstaklingsviðtöl gefa tækifæri til að kafa í reynsluheim 

viðmælanda og ræða við hann á afslappaðan hátt sem getur leitt til þess að 

nýjar og skemmtilegar aukaupplýsingar koma upp á yfirborðið. Með því að 

nota opin viðtöl skapast aukið svigrúm því þar er röð spurninga ekki 

mikilvæg. Þrátt fyrir að lagt hafi verið upp með einhverjar grunnspurningar 

er mikilvægt að geta breytt uppröðun þeirra eða áherslum í miðju viðtali 

eftir því hvernig frásögn viðmælenda þróast (Robson, 2002). Hafdís 

Ingvarsdóttir (2013) segir að þrátt fyrir að mikilvægt sé að hafa 

rannsóknarspurninguna sem fasta punktinn í viðtalinu skipti miklu máli að 

viðmælendur fái að tala og séu ekki stoppaðir af nema þeir séu komnir langt 

út fyrir efnið. Viðtölin geta því verið mjög mismunandi frá einum 

viðmælanda til annars þó viðfangsefnið sé það sama, en þannig eru það 

jafnt spyrjandinn og viðmælendurnir sem skapa gögnin. Kvale (1996) leggur 

áherslu á að spyrjandi þurfi að huga að því að vera ekki með leiðandi 

spurningar, heldur opnar og vera tilbúinn að grípa þráðinn ef einhverjar 

spurningar þarfnast dýpkunar. 

Góð hlustun er færni til að skilja bæði tilfinningar og það hvað 

viðmælandi tjáir en einnig að spyrjandi geti endurvarpað skilningi sínum á 

viðfangsefninu og tilfinningum sínum tengdum því. Góð hlustun er eitt 

lykilatriða árangursríkra viðtala (Helga Jónsdóttir, 2013). Góð hlustun er 

mikilvæg til að hægt sé að grípa réttu tækifærin til að dýpka og leiða viðtölin 

að aðalatriðum rannsóknarspurningarinnar (Rubin & Rubin, 2005). 

3.3.1. Val á viðmælendum 
Í þessu verkefni voru viðmælendur valdir með það í huga hverjir hentuðu 

best markmiði verkefnisins eða einstaklingar með persónulega þekkingu á 

því sem verið er að skoða. Hægt er að fjölga eða fækka viðmælendum þar til 

höfundur telur sig vera búinn að fá svar við rannsóknarspurningunni (Katrín 

Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Kvale (1996, bls. 101) segir: 

„talaðu við eins marga og þú þarft til að komast að því sem þú þarft að 

vita“.  

Þar sem markmið verkefnisins var að skoða gamalt handverk og 

læra um útsaumsaðferðir í Öræfum frá tímabilinu 1900 – 1950 voru 

viðmælendur valdir út frá því hverjir væru líklegastir til að búa yfir mestu 

þekkingunni. Því miður eru margir af þeirri kynslóð sem best hefði verið að 

ná tali af fallnir frá eða farnir að missa minnið. Þess vegna voru valdar fimm 

konur sem búa/bjuggu á svæðinu og eiga minningar eða muna frásagnir frá 

þeim tíma:  
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 Guðmunda Jónsdóttir fædd 26. desember 1929 (Munda)  
Fædd í Vesturhúsum á Hofi og átti þar heima til 10 ára aldurs, þá 
flutti hún með fjölskyldu sinni að Malarási rétt vestan við Hofsnes. 
Giftist að Neðribæ á Fagurhólsmýri og býr þar enn.  

 

 Guðrún Þórlaug Bjarnadóttir fædd 5. apríl 1936 (Gunna)  
Fædd í Austurbæ í Svínafelli en uppalin á Hofsnesi og býr þar enn. 
  

 Hallbera Karlsdóttir fædd 6. maí 1930  
Fædd og uppalin í Lækjarhúsum á Hofi í Öræfum, er nú búsett á 
Höfn í Hornafirði með eiginmanni sínum.  

 

 Laufey Lárusdóttir fædd 27. ágúst 1927  

Fædd og uppalin á Bölta í Svínafelli. Giftist að Skaftafelli, en býr 

núna í Freysnesi. 

 

 Sigrún Þorsteinsdóttir fædd 25. apríl 1933  
Fædd á Hofsnesi og átti þar heima til 16 ára aldurs en þá flutti hún 
til Reykjavíkur, stofnaði heimili og hefur búið þar síðan.  

 

Viðmælendum var kynnt í upphafi hver tilgangur verkefnisins er og óskað 

eftir samþykki þess að viðtölin yrðu tekin upp til að auðvelda úrvinnslu. 

Viðmælendum var heimilt að svara ekki ákveðnum spurningum eða hætta 

þátttöku á öllum stigum verkefnisins ef óskað var eftir því. Ekki var um 

viðkvæmar upplýsingar að ræða, heldur minningar og upplifanir fólks sem 

er tilbúið að deila sögum sínum og er því ekki þörf á að sækja um formlegt 

leyfi hjá persónuvernd. Konurnar komu fram undir nafni og veittu samþykki 

fyrir því að brot úr viðtölunum yrðu birt í formi beinna tilvitnanna í 

kennslubókinni.  

3.3.2. Viðtölin 
Notuð voru opin viðtöl sem þýðir að ekki var formlegur spurningalisti lagður 

fyrir. Þó var nauðsynlegt að hafa ákveðinn ramma eða lykilspurningar sem 

ætlunin var að fá svör við með það að markmiði að fá sem skýrast svar við 

rannsóknarspurningunni. Hér fyrir neðan má sjá spurningalistann en fyrstu 

fjórar spurningarnar eru grunnspurningar sem segja til um aldur og aðstöðu 

viðmælandans en síðan koma fimm lykilspurningar. 

 Nafn og fæðingardagur? 1.

 Hvar ertu fædd/ur og uppalin/nn? 2.
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 Á hvaða árum bjóstu (býrðu) í Öræfum? 3.

 Hvað bjuggu margir á heimilinu og hvernig var samsetning 4.

fjölskyldunnar? 

 Hvað geturðu sagt mér um útsaumsaðferðir og hefðir á þínu 5.

æskuheimili? 

 Hvaðan kom þekkingin á útsaumsaðferðum? (mann fram af manni, 6.

eða úr bókum og blöðum) 

 Hvaða hráefni var notað í útsaumi? Hvaðan kom það? 7.

 Hvaða áhöld voru notuð? Voru þau keypt eða heimasmíðuð? 8.

 Veist þú um eitthvað í útsaumi sem var sérstakt fyrir Öræfin? 9.

Þar sem viðtölin voru opin einstaklingsviðtöl þurfti að gæta þess að 

spyrja ekki leiðandi spurninga eða grípa inní frásögn að óþörfu en fremur 

var reynt að skjóta inn aukaspurningu til að dýpka skilning á umræðuefninu.  

Óskað var eftir því að fá að líta á gamalt handverk hjá viðmælendum og 

efni sem því tengist, t.d. mynsturblöð og áhöld, en í slíkum munum eru 

heimildir sem geta verið vanmetnar. Þannig geta komið upp á yfirborðið 

óvæntir gullmolar sem eru þess virði að skrá betur til að varðveita þekkingu 

og dýrmætar minningar. 

3.4. Önnur gögn  

Til eru ýmis gögn í Öræfum sem veita innsýn í aðferðirnar sem voru notaðar 

á þessum tíma. Á háalofti í Austurbænum fannst kassi með mynsturblöðum, 

handavinnublöðum, skissum og uppdráttum sem eru frá þessu tímabili. 

Blöðin voru aðallega Nordisk mønster tidende, sjá mynd 5, flest frá árunum 

1900 – 1930 en þó fundust blöð frá 1895 og yngstu blöðin voru frá því um 

miðja 20. öld. Þetta er mikilvægur þáttur í að sýna og sanna hvernig 

konurnar unnu mynstrin og hvaðan þau komu. Blöðin eru fæst heil enda 

greinilegt að ákveðnar síður hafa verið geymdar sérstaklega.  

Mikið er um tískuteikningar í blöðunum og þeim hafa fylgt sníðaarkir 

sem notaðar hafa verið við fatasauminn. Einnig eru mynstur fyrir alls kyns 

útsaum, hekl, prjón og annað skemmtilegt. Sum staðar er búið að klippa út 

eina mynd, eitt blóm eða mynd af gardínukappa, það hefur þá verið 

eitthvað sem heillaði sérstaklega en kannski ekki þótt ástæða til að geyma 

allt blaðið. Í kassanum voru sníðaarkir en þar sem blöðin eru flest 

sundurtekin er erfitt að para saman blöð og sníðaörk. Sambærilegar síður úr 
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sömu blöðum voru til hjá Laufeyju 

Lárusdóttur enda höfðu móðir hennar og 

Guðrún Pálsdóttir keypt þessi blöð í 

sameiningu.  

Einnig er til töluvert af gömlu 

handverki á fleiri en einum bæ. Mörg 

útsaumsstykkin eru eftir Guðrúnu 

Pálsdóttur úr Austurbænum en hún 

veiktist ung af lömunarveiki og gat þar af 

leiðandi ekki unnið útiverk af sömu 

atorku og annars hefði verið. Hún hafði 

því meiri tíma til að sinna áhugamáli sínu 

sem var útsaumur og önnur handavinna, 

enda eru dúkar og annað handverk til 

eftir hana á heimilum nánustu 

skyldmenna hennar í sveitinni. Með því 

að skoða útsauminn á þeim hlutum sem 

til eru, er hægt að greina bæði sporgerðir 

og hráefni. Það er hægt að læra margt af 

því að skoða handverk annarra, hvað 

varðar sporgerðir, frágang, vandvirkni, mynstur og fleira.  

Í viðtölunum kom fram að ekki var mikið um blöð eða bækur sem 

konurnar höfðu aðgang að en margar fóru í vist á góð heimili þar sem þær 

lærðu mikið í alls kyns handverki. Þegar þær komu heim aftur var 

þekkingunni síðan miðlað áfram til þeirra sem vildu læra. Stundum fóru þær 

á milli bæja í sveitinni til að nýta og kenna það sem þær höfðu lært 

sérstaklega eða höfðu einhvers konar sérhæfingu eins og að sauma 

herrajakkaföt.  

Það eru til ýmsar bækur nú til dags sem kenna hinar ýmsu 

útsaumsaðferðir en flestar eru þær á erlendri tungu þó að hægt sé að finna 

einhverjar á íslensku. Sumar af þeim sporgerðum sem mikið voru notaðar í 

Öræfum á þessum tíma eru ekki sýndar í nýútkomnum bókum eða eru þá 

settar fram á annan hátt. Þetta eru bækur sem ekki voru til eða voru ekki 

aðgengilegar Öræfingum á þessum tíma. Margar erlendar bækur voru 

nýttar í þessu verkefni til að öðlast betri skilning á aðferð og útskýringum. 

Stuðst var einnig við gömul íslensk rit eins og Leiðarvísir til að nema ýmsar 

kvennlegar hannyrðir eftir Þóru Pjetursdóttur, Jarðþr. Jónsdóttur og Þóru 

Jónsdóttur frá árinu 1886.  

Mynd 5. Forsíða blaðsins Nordisk 
mønster tidende sem móðir 
Laufeyjar og Guðrún Pálsdóttir í 
Austurbænum keyptu saman.  
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Með því að skoða fjölbreytt gögn fékk höfundur góða innsýn í aðferðir, 

hefðir og sögu svæðisins sem auðveldaði áframhaldandi úrvinnslu.  
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4. Úrvinnsla gagna 

Farið var í heimsókn til viðmælenda og viðtölin tekin í þeirra daglega 

umhverfi. Þannig var hægt að tengja frásögnina við það handverk sem til er 

á hverju heimili. Auk þess finnst mörgum auðveldara að rifja upp minningar 

í öryggi eigin heimilis fremur en að vera á einhverjum formlegri og 

ópersónulegri stað. Notast var við hljóðupptökutæki til að skrá viðtölin til að 

möguleiki væri á ítarlegri úrvinnslu eftirá. Einnig var handverk og annað 

áhugavert skráð með ljósmyndum.  

 Höfundur hafði ákveðna hugmynd um hvaða útsaumsaðferðir voru 

notaðar á umræddu tímabili í Öræfum og komst að því að hún reyndist að 

mestu leyti rétt. Hér fyrir neðan er listi yfir sporgerðir sem komu upp í 

viðtölum og við greiningu handverks.  

 Enskur saumur 

 Franskur saumur 

 Feneyjasaumur (venesíenskur saumur)  

 Góbelín (glitsaumur) 

 Harðangur og klaustur 

 Mislöng spor 

Þar fyrir utan voru einnig grunnspor sem eru mun þekktari og mörg hver 

kennd í grunnskólum nú til dags.  

 Afturstingur 

 Flatsaumur 

 Fræhnútar 

 Hexastingur / krókspor 

 Krosssaumur 

 Kontorstingur / varpleggur 

 Lykkjuspor  

 Tunguspor / kapmelluspor 

 Þræðispor 

Þau gömlu blöð sem fundust á heimilunum voru skoðuð og horft var 

sérstaklega eftir því hvort í þeim væru leiðbeiningar um hvernig ætti að 
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sauma sporin. Ekki var mikið um útskýringamyndir í blöðunum þó að ýmis 

mynstur væru þar. Annað hvort hefur það ekki verið til staðar eða þær 

blaðsíður ekki varðveist. Einnig var skoðað hvernig mynstur voru þar og 

hvort þau væru sambærileg þeim sem voru á útsaumuðu stykkjunum. Það 

sást greinilega að útsaumurinn sem til er hefur verið saumaður í anda 

þessara mynstra þó að ekki hafi tekist að para saman mynsturblað og 

útsaumsstykki. Það var augljóst að sum mynstrin höfðu verið dregin upp 

oftar en einu sinni og einhver jafnvel teiknuð frá grunni.  

4.2. Prufuvinna  

Höfundur gerði prufur og verkefni með útsaumsaðferðunum til að átta sig á 

því hvernig er best að setja fram leiðbeiningar fyrir nemendur eða aðra sem 

hafa áhuga á að læra þessa gerð handverks.  

Mismargar prufur voru gerðar með hverri aðferð í lærdómsferlinu þar sem 

sumar aðferðirnar hafði höfundur unnið með áður og eyddi því minni tíma í 

þær. En allar aðferðirnar voru þó prófaðar. Það er mikilvægur þáttur í 

lærdómsferlinu að gera prufur til að fá tilfinningu fyrir sporinu og 

möguleikum þess. Mistök eru mikilvægustu lærdómstækin og nauðsynlegt 

er að skrá þau niður þannig að þau verði síður endurtekin og til að gefa 

öðrum kost á að læra af þeim líka.  

4.2.1.  Enskur og franskur útsaumur 

Algengt er að tala um enskan og franskan saum saman þar sem þetta eru 

aðferðir sem oft eru fléttaðar saman í mynstur. Enski saumurinn er 

gatasaumur sem tíðkaðist í Bretlandi. Franski saumurinn er upphleyptur 

flatsaumur sem upprunalega kemur frá Írlandi. Ekki er vitað með vissu hvers 

vegna þessi saumur kallast franskur saumur en líklegt þykir að það sé vegna 

þess að þekkingin barst hingað til lands með Frökkum. Þegar þessi spor eru 

notuð saman skapast falleg dýpt í verkinu. Báðar þessar aðferðir kalla á 

nákvæmnis- og þolinmæðisvinnu sem er vel þess virði þegar vel tekst til.  

Höfundur gerði nokkrar smáprufur með enskum 

götum en ákvað síðan að taka upp mynstur af 

gamalli mynsturörk eða frá fyrri hluta 20. aldar. 

Mynstrið sýndi serviettu eins og var gjarnan notuð 

til að skreyta bakka eða diska undir t.d. smákökur. 

Höfundur komst að því hve nauðsynlegt það er að 

fylgjast vel með við útsauminn því í fljótfærni 

gleymdist að þræða útlínur þriggja gata. Það sýndi 

sig fljótt að slík mistök höfðu töluverð áhrif á 

Mynd 6. Ensk göt sem  
urðu aflöguð vegna 
mistaka.  



 

35 

útkomuna því þegar klippt var upp í götin og þau saumuð var nær 

ómögulegt að fá þau til að halda lögun sinni. Höfundur ákvað þó að lofa 

þeim að vera þannig á myndinni öðrum sem víti til varnaðar, sjá mynd 6.  

Þau göt sem ekki eru nægilega stór til að auðvelt væri að klippa upp í 

þau voru gerð þannig að fyrst var nál stungið í miðjuna og henni juggað í 

hringi til að búa til gat. Ef það var ekki 

nægilega stórt var notaður prjónn til að stinga 

í gatið og stækka það. Þannig voru engir 

þræðir klipptir en gatið myndað með því að 

ýta þráðunum til. Auk ensku gatanna voru 

fræhnútar sem mynduðu mynstrið. Útlínur 

serviettunnar voru teiknaðar eins og 

mynstrið, en síðan saumaðar með þéttu 

kapmelluspori. Að lokum var efnið sem stóð 

út fyrir mynstrið klippt frá þétt upp við sporin 

til að mynda fallegan kant, sjá mynd 7.  

Franski saumurinn er samsetning þekktra 

grunnspora þar sem fyrst eru útlínurnar saumaðar, næst er fyllt inn í fletina 

og að lokum er saumað með flatsaumi yfir allt saman. Það er mikilvægt að 

hafa það fyrirfram ákveðið hversu mikið upphleyptur útsaumurinn á að 

vera. Ef hann á ekki að vera mjög upphleyptur þá dugar að hafa þræðispor í 

útlínum og gisið þræðispor til að fylla upp í fletina. En ef óskað er eftir að 

hafa útsauminn mjög upphleyptan þá er betra að sauma útlínur með 

kontorsting og fylla fletina með frekar þéttu lykkjuspori.  

Höfundur dró upp úr gamalli Stafabók fyrir 

útsaum (Erlendur Einarsson og Páll 

Sigurðsson, 1945) upphafsstafi sína og 

saumaði á koddaver með frönskum saumi. 

Það kom í ljós að það er mikilvægt að hafa 

það í huga hvernig fallegast er að 

flatsaumurinn liggi þegar saumað er yfir en 

það getur verið mismunandi eftir mynstrum. 

Mikilvægt er að sjá legu sporanna fyrir sér í 

upphafi því það getur verið erfitt að breyta 

stefnu á miðri leið svo fallegt sé. Það er þó hægt að taka krappar beygjur 

með því að gera lítil spor inn á milli sem fylla upp í breiðari hluta 

mynstursins. Lengri sporin eru höfð þétt við þau smærri þannig að 

samskeytin sjáist ekki og saumurinn virðist sléttur. 

Mynd 7. Servietta saumuð út 
með enskum gatasaum og 
fræhnútum. Brúnirnar eru 
kapmellaðar og síðan klippt 
meðfram.  

Mynd 8. Bókstafir saumaðir 
með frönskum saumi.  
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4.2.2. Feneyjasaumur 
 

Feneyjasaumur er líkt og franski saumurinn, byggður upp á grunnsporum 

sem eru fléttuð saman. Línur mynstursins eru saumaðar með þéttu 

þræðispori, eða tvöföldu þræðispori. Síðan er saumað yfir þræðinguna með 

þéttu kapmelluspori þar sem heila brún sporsins er látin snúa inn að þeim 

fleti sem klippa á í burtu. Mikilvægt er að 

hafa kapmellusporið vel þétt og passa þarf 

að láta sporin víxlast þar sem eru horn til 

að ekki sé hætta á að það rakni upp þræðir 

þegar klippt er. Gæta þarf þess vel að 

klippa ekki í sporin en höfundi fannst besta 

tæknin vera að klippa gróflega frá réttunni 

með mjög fínlegum og beittum skærum og 

snyrta síðan brúnirnar frá röngunni. Eftir að 

hafa gert nokkrar litlar tilraunir tók 

höfundur upp mynstur af rós úr gömlu 

blaði úr Austurbænum, sjá mynd 9. Rósin 

var hluti af stærra mynstri en tók sig vel út á hinum helming koddaversins 

sem bókstafirnir voru saumaðir á. Rósin sjálf er saumuð með feneyjasaumi 

en laufin í kring eru saumuð með lítið upphleyptum frönskum saum og 

stilkar í miðju laufanna með 

kontorsting. Í framhaldi af þessari 

tilraun varð til hugmynd að hálsmeni. 

Höfundur teiknaði mynstur frá eigin 

brjósti, saumaði það út með 

feneyjasaumi en hjartað í miðjunni er 

saumað með flatsaum. Útsaumsstykkið 

var að lokum fest á leðuról og útbúið 

hálsmen, sjá mynd 10. 

4.2.3. Harðangur og klaustur 
Harðangur og klaustur er frekar einföld en skemmtileg aðferð. Þar er 

auðvelt að nota hugmyndaflugið og hanna sín eigin mynstur svo lengi sem 

ákveðnar grunnreglur eru hafðar í huga. Saumað er eftir úttalningu og er því 

mælt með að teikna mynstrið upp áður en það er saumað ef verið er að 

hanna nýtt mynstur, til að það gangi örugglega upp. Harðangur og klaustur 

er saumað líkt og flatsaumur að því leyti að aldrei er stungið upp til hliðar 

heldur er alltaf saumað upp og niður útfrá gatinu. Ef nálinni er óvart stungið  

Mynd 10. Rósin er saumuð með 
feneyjasaumi en laufin með lítið 
upphleyptum frönskum saumi 
og kontorsting.  

Mynd 9. Hálsmen hannað af 
höfundi og saumað með feneyja-
saumi. 
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við hliðina á þeim stað þar sem stungið var 

niður í stað þess að sauma útfrá gatinu, mun 

útsaumurinn rakna upp þegar þræðirnir eru 

klipptir úr, sjá mynd 11. Fyrir utan hinn 

hefðbundna „gatasaum“ í harðangri og 

klaustri er hægt að flétta margar 

mismunandi aðferðir saman við til að búa til 

nánast óendanlega mörg mynstur. Höfundur 

prufaði nokkrar úr 

ýmsum bókum og 

sá að möguleikarnir 

eru óendanlegir og 

einskorðast einungis við hugmyndaflug þess sem 

saumar. Hægt er að sauma alls kyns flatsaum, 

línur, augnsaum og fleira, sjá mynd 12. 

Mikilvægasta reglan er að passa vel uppá að 

sauma rétt þar sem á að klippa til að ekkert rakni 

upp.  

 

4.2.4. Mislöng spor 
Mislöng spor var ein algengasta aðferðin í 

Öræfum enda mjög falleg og hagnýt aðferð. 

Hún getur hentað vel til að klára upp 

garnafganga vegna þess að þar eru litir notaðir 

til að fá líf í mynstrið og hægt er að sauma 

sömu myndina með mismunandi samsetningu 

lita og fá út gjörólíkar myndir.  

Hægt er að nota aðferðina til að gera mjúk 

litaskipti eða hafa þau mjög skörp. Auðveldara 

er að sauma stærri mynstur en minni vegna 

þess hve erfitt er að hafa falleg skil þegar 

sporin eru mjög lítil. Það er ávallt byrjað við ytri 

brún hvers flatar sem sauma á til að útlínurnar 

verði alltaf sléttar og fallegar. Síðan eru 

saumuð stutt og löng spor til skiptis þannig að 

litirnir skarist. Hægt er að gera þessa aðferð frekar einfalda en einnig mjög 

krefjandi eftir því hvernig mynstrið er, hvernig og hversu grófa 

litasamsetningu á að nota. Þessi aðferð er oftast blönduð með öðrum 

Mynd 11. Hér hefur einn 
þráður raknað upp 
vegna þess að óvart var 
stungið upp til hliðar.  

Mynd 13. Mynstur saumað 
með mislöngum sporum, 
grein og stilkar eru gerðir 
með kontorsting og flat-
saumi. 

Mynd 12. Ýmsar sporgerðir 
voru prófaðar með harðangri 
og klaustri.  
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grunnsporum eins og kontorsting, flatsaum og fræhnútum til að skreyta 

mynstrin og fá meira líf í myndina.  

4.2.5. Franskar tungur 
Dúkar voru oft með útsaumuðum 

bogadregnum brúnum í stað blúndum. 

Þá voru fyrst teiknaðar breiðar brúnir. 

Sennilega er misjafnt hvort þetta hafi 

verið teiknað fríhendis en líklegt þykir 

að einhver hjálpartæki hafi verið notuð 

við að teikna kantinn. Hægt er að notast 

við smápeninga til að teikna bylgjukant, 

en þá eru þeir hafðir í tveimur stærðum, 

sá minni er notaður til að teikna eftir 

ytri brún hverrar bylgju en sá stærri 

afmarkar innri brún, sjá mynd 14. 

Saumað var eftir útlínunum oftast með 

fíngerðu þræðispori. Fyllt var upp í þar á milli, gjarnan með þræðispori, 

lykkjuspori eða öðrum sporum eftir því hve mikið bogadregnu útsaumuðu 

brúnirnar áttu að vera upphleyptar. Að lokum var kapmellað þétt yfir 

uppfyllinguna og það sem út af stóð af efninu var síðast klippt frá. Höfundur 

gerði prufu þar sem þessi aðferð var notuð til að fá fallegar bogadregnar 

brúnir. Í fyrstu virðist það hálf 

ótrúlegt að það megi klippa 

án þess að prufan rakni upp. 

En þessi aðferð var notuð 

áður fyrr og virkaði líka vel í 

prufugerðinni eins og sjá má á 

mynd 15. Það er þó mikið 

vandaverk að klippa brúnirnar 

til að ekki sé klippt í 

saumsporin sjálf. 

4.2.6. Góbelín / glitsaumur 
Góbelín er forn útsaumsaðferð sem gengur líka undir nafninu glitsaumur en 

hvort um sig er rétt. Aðferðin var notuð til að sauma ýmislegt sem áður var 

saumað með krosssaumi.Einnig er til eldri gerð af glitsaumi sem er örlítið 

öðruvísi. Þá aðferð má sjá á gömlum reflum, en þá var útsaumsþráðurinn 

dreginn í efnið í stað þess að sauma í gegn. Við það myndaðist þráður á milli 

Mynd 15. Hér má sjá hvernig smápeningar 
voru notaðir til að teikna kant á dúka (Freude 
am sticken, bls. 63). 

Mynd 14. Útsaumaðar og fylltar 
bogadregnar brúnir eins og voru 
algengar á dúkum áður fyrr. 



 

39 

sporanna. Góbelín getur ýmist verið 

notað til að sauma myndir eftir úttalningu 

(í stað krosssaums) eða vinna ýmis 

mynstur. Þegar saumað er eftir úttalningu 

er algengt að það sé notuð ákveðin 

formúla til að sauma eftir. Það er að jafn 

mörg spor séu í einum reit mynsturs og 

þræðirnir sem saumað er yfir, t.d. ef 

saumað er yfir 2 þræði þá eru 2 spor fyrir 

hvern reit. Þannig haldast ákveðin hlutföll 

og mynd sem talin er þannig út á 

rúðustrikuðu blaði ætti að koma nokkuð rétt út. Góbelín er einnig oft notað 

til að sauma alls kyns mynstur, bæði með beinum línum eða með því að 

skekkja hvert spor eftir ákveðinni reglu. Þessi aðferð er í raun kjörin til að 

æfa stærðfræði og mynsturgerð þar sem hún byggist mikið á ákveðnum 

formúlum. Góbelínprufan var mjög einföld eða síendurtekið mynstur. Þessi 

aðferð býður uppá að leika sér með liti og mynstur að vild. 

4.2.7. Verkefnahugmyndir 
Við prufugerðina var haft í huga hvers konar verkefni væru líklegust til að 

vekja áhuga nemenda á unglingastigi. Verkefnin þurfa að tengjast 

nútímanum á einhvern hátt. Með það í huga voru fyrstu atriðin sem komu 

upp í hugann þessi: 

 Fatnaður 

 Skartgripir  

 Hlutir tengdir snyrtivörum 

 Hlutir tengdir skólagöngu 

 Hlutir tengdir raftækjum 

 Skrautmunir 

Sporgerðir eins og góbelín eða harðangur og 

klaustur, sem eru saumaðar í java henta vel 

til mynsturgerðar eða myndsaums sem 

inniheldur ákveðna reglu. Sett eru fram dæmi 

um slík verkefni í bókinni. 

Snyrtiveski var saumað með góbelíni sem 

hliðrast alltaf eftir reglu upp eða niður, sjá 

mynd 17. Við útsauminn var stuðst við 

mynsturteikningu en litir voru valdir af 

Mynd 16. Einfalt góbelín mynstur.  

Mynd 17. Snyrtiveski saumað 
út með góbelíni.  
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handahófi. Verkefni sem þetta er tilvalið til að nýta afgangs ullargarn. Þar 

sem mynstrið hefur mikla reglu getur það komið mjög vel út að hafa litina 

sterka og jafnvel óvanalegar litasamsetningar. 

Á mynd 18 má sjá símahulstur sem saumað var 

með harðangri og klaustri. Hugsunin á bak við 

þetta verkefni var að slá tvær flugur í einu höggi 

með því að skreyta hulstrið og nýta eiginleika 

harðangursaumsins sem eru meðal annars götin. 

Auðvelt er að stilla það af hvar götin eru staðsett 

og hversu stór þau eru. Hér eru þau látin passa 

þannig að hægt sé að ýta á takkann á símanum og 

sjá hvað klukkan er án þess að taka hann úr 

hulstrinu. Verkefni sem þetta má að sjálfsögðu 

útfæra á hvaða tæki sem er og býður uppá að hver 

nemandi hanni sitt mynstur sem þjónar hans 

þörfum sem notanda.  

Aðrar sporgerðir sem saumaðar eru í léreft eða 

sambærilegt efni bjóða frekar uppá hönnun á 

fatnaði, skartgripum eða öðrum hlutum. En þær 

sporgerðir sem fjallað er um í bókinni hafa einmitt 

eiginleika sem nýtast vel í skartgripasaum.  

Feneyjasaumur sem er ákveðin gerð af gatasaum, þar sem mynstrið er 

saumað á ákveðinn hátt og svo eru fletir af efni klipptir innan úr í lokin. 

Nokkuð auðvelt er að hanna sitt eigið mynstur fyrir þessa aðferð en 

mikilvægt er að ákveða áður en byrjað er að sauma hvaða fleti skal klippa 

úr. Þegar þetta verkefni er unnið er 

nokkuð vinsælt að ganga með 

heimatilbúna skartgripi af ýmsum 

gerðum. Þetta gæti verið skemmtileg 

viðbót við þá skartgripaflóru sem er í 

umferð. Mynstrið var teiknað fríhendis 

og síðan saumað út í hvítt léreft. Þegar 

búið var að sauma út og klippa úr var 

mynstrið fest á leðurhálsreim og varð 

að þessu óvanalega hálsmeni. 

Með skartgripagerð getur nemandinn stjórnað því hversu stórt og flókið 

mynstur er unnið með. Hálsmenið hér að ofan er nokkuð stórt verkefni og 

tekur tíma í samræmi við það. Hægt er að gera mun minni hluti eins og sést 

á þeim verkefnum sem gerð voru með enskum- og frönskum útsaum. En 

Mynd 18. Hér má sjá 
símahulstur útsaumað 
og með harðangri og 
klaustri. 

Mynd 19. Hálsmen saumað með 
feneyjasaumi.  
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þær aðferðir eru oft notaðar saman. 

Enski gatasaumurinn og franski fyllti 

saumurinn geta stundum myndað 

skemmtilegar  andstæður í verkin. 

Hér má sjá sama formið saumað á 

tvenna vegu. Það appelsínugula er 

saumað með frönskum saum en 

það bláa er saumað með enskum 

saum. Brúnirnar voru þó gerðar eins 

á þeim báðum, eða með þræðingu 

og  kapmelluspori eins og notað er í 

feneyjasaumi. Einnig er hægt að 

nota franskar tungur til að gera 

fallegar brúnir. Formin má svo festa 

á eyrnalokkafestingar eða jafnvel hálskeðju.  

Einnig er hægt að nota útsaum til að skreyta fatnað. Mislöng spor geta 

hentað vel fyrir slíka hönnun vegna þess að með þeirri aðferð er hægt 

sauma út nánast hvaða mynd eða mynstur sem er. Það er því tilvalið að láta 

reyna á teiknihæfileikana og prófa að hanna sitt 

eigið mynstur. Mislöng spor bjóða líka uppá 

skemmtilega útfærslu lita, með margs konar 

litasamsetningum sem geta lífgað uppá föt eða hluti 

sem á að skreyta. Algengt er að sauma mynstur með 

mislöngum sporum en hafa einnig með ýmis önnur 

spor til að lífga uppá myndina eða til að ná fram 

þeirri áferð sem óskað er eftir.  

Hér gildir að lofa hugmyndafluginu að njóta sín 

bæði í mynsturgerð og litavali. En hægt er að taka 

einfalt mynstur af blómi og endurtaka það með 

reglulegu millibili til að mynda fallegan 

mynsturbekk. Þannig má til dæmis skreyta pils eins 

og sýnt er á tískuteikningunni hér til hliðar á mynd 

21. Það þarf þó ekki að gera svo stórt mynstur til að 

útsaumurinn njóti sín á fatnaði. Það getur verið 

jafnfallegt að hafa bara eitt blóm á pilsinu eins og 

mynsturbekk. En það er smekksatriði og útfærsla 

sem hver og einn á að hanna á sinn hátt.   

Mynd 20. Sama formið saumað með 
sitt hvorri aðferðinni. Það appelsínu-
gula er saumað með frönskum saum en 
það bláa með enskum götum.  

Mynd 21. Mynstrað 
pils á tískuteikningu.  
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4.3. Hvaðan kom þekkingin? 

Í viðtölunum kom fram að þekkingin kom að mestu mann fram að manni. 

Einstaka kona fékk tækifæri til að fara í húsmæðraskóla en algengara var að 

senda ungar stúlkur í vist á stór og vel efnuð heimili í einhvern tíma. Í 

vistinni lærðu stúlkurnar ýmislegt í tengslum við handverk, matseld og 

önnur heimilisstörf. Talið var að slík vist gæti verið á við húsmæðraskóla ef 

stúlka var heppin með heimili. Þegar stúlkurnar snéru aftur heim kenndu 

þær öðrum í kringum sig það sem þær höfðu lært.  

Þannig fluttist þekking inn í sveitina og virðist það vera að einangrunin 

hafi í raun ekki haft mikil áhrif svo augljóst sé. Þær sporgerðir sem fundust 

við greiningu gagna eru algengar á öðrum svæðum landsins líka. Til að svara 

þeim vangaveltum hvort eitt hafi verið algengara en annað á mismunandi 

landshlutum, þyrfti að gera stærri og ítarlegri rannsókn sem næði yfir 

stærra svæði eða jafnvel allt landið. Einnig má velta upp þeirri hugleiðingu 

hvort einangrunin hafi hugsanlega ýtt undir þekkingarleit Öræfinga og þeir 

nýtt þau tækifæri sem gáfust betur fyrir vikið. 

Í viðtölunum voru konurnar spurðar sérstaklega hvort þær vissu um 

eitthvað í útsaumi sem væri sérstakt fyrir Öræfin. Ekki vildu þær meina það 

nema þá helst Sjónabók frá Skaftafelli og mynstrin Skaftafellsrós og 

Öræfarós sem finnast í henni og eru talin einstök afbrigði af þríbrotinni 

áttablaðarós. En þetta eru þó mynstur sem eru töluvert eldri og falla ekki 

inn í tímaramma þessa verkefnis.  
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5. Kennslubók 

Framsetningin á þeirri þekkingu sem höfundur hefur aflað sér er í formi 

kennslubókar. Í bókinni eru fléttaðar saman útskýringar á útsaumssporum, 

ljósmyndir af gömlu handverki, frásagnir og tilvitnanir frá viðmælendum. 

Við hvern útsaumskafla má finna verkefnatillögur sem eru hugsaðar fyrir 

nemendur á unglingastigi sem vilja nota gamalt handverk í verkefni sín í 

textílmennt. Bókinni er kaflaskipt þar sem hver útsaumsgerð fær sinn kafla. 

Þar eru útskýringar um hvernig á að sauma umrædda aðferð, hvernig hún 

var helst notuð á árum áður ásamt verkefnahugmyndum. Einnig má sjá nöfn 

hvers spors á mismunandi tungumálum til að auðvelda notendum 

bókarinnar að afla sér meiri þekkingar á viðkomandi spori bæði í bókum og 

á veraldarvefnum. Höfundur skráði þau nöfn sem hann fann í heimildum 

sem notaðar voru við gerð bókarinnar. Ekki eru alltaf sömu tungumálin við 

hvert spor en það orsakast af því að ekki eru margar aðgengilegar heimildir 

á öllum tungumálum hér á landi.  

Það er mikilvægt að hafa aðgang að góðum útskýringum á grunn-

sporunum því margar aðferðir eru samsettar úr nokkrum slíkum. Þegar gera 

skal góðar skýringarmyndir sem henta í kennslubók þarf að hafa ýmislegt í 

huga. Það er mikilvægt að myndirnar séu skýrar og sýni vel hvernig sporið er 

saumað. Einnig getur skipt miklu máli að sjónarhornið sé rétt, að myndin 

sýni hvort sauma eigi frá sér eða að sér eða hvort saumað sé frá hægri eða 

vinstri. Það er ekki hægt að segja að ein aðferð sé endilega réttari en önnur 

en við gerð kennslubókar verður að vera samhengi á milli mynda og þeirrar 

aðferðar sem algengast er að nota.  

Margs konar skýringarmyndir má finna í hinum ýmsu bókum en þær geta 

verið mjög misjafnar. Sumar eru litríkar og áberandi en oftar en ekki eru 

einföldu línuteikningarnar skýrastar. Eftir skoðun á mörgum myndum ákvað 

höfundur að reyna að sameina kosti þeirra mynda sem bestar voru og 

teikna upp myndir sem hentuðu vel til útskýringar á hverju spori.  

Í ferlinu komst höfundur að því að sumt ber að varast í útsaumnum og 

þau mistök sem gerð voru eru því sýnd í kennslubókinni sem ábending til 

annarra. 

 Í hverjum útsaumskafla eru ljósmyndir af gömlu handverki sem saumað 

var með umræddri aðferð. Handverkið er allt í eigu viðmælenda eða 

annarra sem búa í Öræfum. Mikið af handverkinu kemur úr Austurbæ í 
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Svínafelli sem er heimili forfeðra höfundar. Þar varðveittist sérstaklega 

mikið af handverki eftir Guðrúnu Pálsdóttur sem var mikil hannyrðakona og 

hafði greinilega gott auga fyrir litum og mynstrum. Líklegt þykir að hún hafi 

haft meiri tíma til að sitja við útsaum en almennt gerðist vegna þess að hún 

veiktist af lömunarveiki og gat því ekki unnið almenn útistörf af eins miklum 

krafti og annars hefði verið. 

Aðrir kaflar fjalla um lífið og tilveruna í Öræfum, aðstæður og ástæður 

einangrunar og hvernig fólk spilaði úr því sem það hafði. Hér og þar um 

bókina má finna gullmola frá viðmælendum þar sem konurnar deila 

upplifunum sínum og minningum af lífinu í sveitinni. Það gefur bókinni 

ákveðið yfirbragð og gerir hana persónulegri. Það er óhætt að segja að 

margt hafi breyst frá því um miðja síðustu öld og líklegt er að börnum í dag 

finnist þessi heimur fjarlægur og eigi jafnvel erfitt með að ímynda sér þær 

aðstæður og lífshætti eins og viðmælendur bjuggu við.  

Kennslubókin er hugsuð fyrst og fremst til leiðbeiningar um það hvernig 

á að sauma þessi ákveðnu spor án þess að vera með stöðluð verkefni. 

Hugmyndin er að fá nemendur til að leita sinna eigin leiða til að flétta 

þessar gömlu aðferðir inn í nútímann á sínum forsendum. En þannig eru 

meiri líkur á því að áhuginn fyrir þeim kvikni. 

Að búa til kennslubók  var mikið lærdómsferli fyrir höfund. Í upphafi 

hljómaði það einfalt að skrá niður í bók þekkingu sem verið er að nota. En 

þegar upp var staðið var alls ekki einfalt að finna réttu orðin og réttu 

nálgunina til að allar upplýsingar skili sér sem best. Þá er allt í einu orðið 

nauðsynlegt að hugsa um það af hverju hlutirnir eru gerðir á þennan hátt og 

hvenær röð aðgerða skiptir máli og þá hvers vegna. Það er ekki að 

ástæðulausu að stundum er talað um að besta leiðin til að læra sé að kenna 

öðrum. Með þessu verkefni lærði höfundur margt sem verður gott 

veganesti inn í kennslustundir framtíðarinnar, um framsetningu námsefnis 

hvort sem er í formi bókar eða almennra leiðbeininga.  

Bókargerð krefst þess að unnið sé í forriti sem hentar verkinu. Þar sem 

hér var unnið með mikið af myndum ákvað höfundur að nota forritið Adobe 

InDesign. Þrátt fyrir að það hafi tekið höfund töluverðan tíma að læra á 

forritið og tileinka sér notkun þess, þá var það mikilvægur þáttur í gerð 

bókarinnar. Sú þekking mun koma til með að nýtast vel í framtíðinni þar 

sem tækniþekking býður uppá aukna möguleika í kennslu.  
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6. Lokaorð 

Því miður verður það stundum útundan í textílkennslu að gefa nemendum 

tækifæri til að kynnast sögunni og menningararfinum sem er mun 

mikilvægari en margir gera sér grein fyrir. Ef nemendur eru kynntir fyrir 

handverkssögunni og vakin athygli þeirra á því hve margt var gert heimavið 

á árum áður, er hugsanlegt að einhverjir læri að meta sköpun og hönnun 

uppá gamla mátann. Það er öðruvísi vinna en með öllum nútímatækjum.  

Í heimi tækni og fjöldaframleiddra hluta er auðvelt að gleyma allri þeirri 

vinnu sem var upphaflega unnin í höndunum. Fái nemendur að kynnast 

handverksháttum á árum áður eru meiri líkur á því að þeir beri virðingu fyrir 

handverki almennt og læri að meta betur það sem einstakt er og gildi þess 

að þekkja sína menningu og sögu.  

Kennarar eiga það til að bera það fyrir sig að ekki sé tími til að gera bæði, 

að kenna sögu og aðferðir. Þetta getur að hluta til orsakast af því að ekki sé 

nægilega gott aðgengi að gögnum sem flétta saman kennslu handverksins 

og sögu þess. Vonandi mun aðgengileg kennslubók veita fleirum tækifæri til 

að kynnast gömlum útsaumsaðferðum á líflegan hátt. 
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