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Inngangur:

Í þessari ritgerð ætla ég að fjalla um táknfræðina á bak við klæðnað og hvernig hún birtist á

mismunandi hátt á milli samfélaga. Klæðnaður hefur fylgt manninum í gegnum aldirnar og hefur

ekki eingöngu verið notaður til að skýla líkamanum frá veðráttu heldur líka til að gera greinarmun á

fólki. Í mannlegum samfélögum hefur klæðnaður verið notaður til að búa til landamæri eða

táknkerfi aðgreiningar fyrir bæði einstaklinga og hópa fólks. Klæðnaður hefur þar með verið

notaður til þess að fólk geri sér grein fyrir hvar þessi landamæri liggja , t.d hvaða stétt viðkomandi

manneskja tilheyrir og hvort viðkomandi sé kona eða karl. Joanne Entwistle bendir á að

klæðnaðurinn gerir meira en að sýna fram á mismun kynjanna, hann undirstrikar einnig ýmis

menningarleg tákn sem eru oft miskilin og talin vera náttúruleg. Þess vegna sýnir klæðnaðurinn

ekki líkamann í hlutlausu ljósi heldur fegrar hann.1 Hér á eftir fjalla ég um hvernig klæðnaður

aðgreinir kynin og tengsl hans og stéttaskiptingar. Einnig fjalla ég um samspil klæðnaðar og

samfélagslegrar stöðu einstaklinga sem tekur mið af aldri eða kynslóð. Skrautmunir af ýmsu tagi

hafa einnig verið notaðir og skrautið getur verið mjög mismunandi, allt frá lausum hlutum eða

skrautmunum sem eru settir á líkamann eða komið fyrir í líkamanum.    

Ég skipti ritgerðinni upp í þrjá kafla. Í fyrsta kaflanum fjalla ég um stétt og stöðu

einstaklinga, hvernig stéttaskipting birtist í klæðnaði á mismunandi hátt milli samfélaga. Ég skoða

ýmis tákn sem einkenna hverja stétt fyrir sig og hafa orðið til á mismunandi hátt. Í öðrum kafla

fjalla ég um kyngervi, hugmyndir fólks um hið kvenlega og hið karlmannlega og hvernig þær

endurspeglast í klæðnaði. Umræðan einskorðast við hvernig kyngervi birtist á táknrænan hátt í

klæðaburði og hvernig fólk notar klæðnað til að tjá kyngervi sitt. Einnig tala ég um hvernig

kyngervin birtast á mismunandi hátt á milli samfélaga. Í þriðja kafla fjalla ég um kynslóðir og

hlutverk klæðnaðs, að gera greinarmun á kynslóðunum eða aldri í samfélögum.

1 Entwistle, Joanne:  The Fashioned Body:  fashion, dress and modern social theory.  Blackwell Publishing, 2000, bls: 141.
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Stétt og staða einstaklinga:

Hugtakið stétt vísar til sérstaks hóps í stigveldisröðun samfélaga. Eiginleiki og félagafjöldi hverrar

stéttar fyrir sig er ákveðinn með tilliti til hagkvæmnissjónarmiða eins og atvinnu, launa og auðæfa.2

Guðmundur Jónsson talar um að tuttugasta öldin sé öld fjöldaframleiðslunnar. Neysluvarningur

varð aðgengilegri fyrir stærri hluta samfélagsins og neyslan sem tæki félagslegar aðgreiningar varð

flóknari.  Þessi þróun gerði stéttamun óljósari því burðarás neyslunnar var verkalýðurinn og konur.3

Það eru ekki öll samfélög stéttasamfélög en í stéttskiptum samfélögum má oftar en ekki

greina mun á klæðnaði fólks í eftir stéttum. Á Vesturlöndunum hefur stétt verið ákveðin af því

hversu mikil auðæfi eða völd eru í eigu fólks, en svo hefur stéttin sett fólk í hlutverk eða ákveðið

stöðu þess í samfélaginu. Á síðustu öld hafa orðið miklar breytingar á þessu hlutverki og vegna

þess hve mikil efnishyggja virðist ríkja hér á Vesturlöndum þá hefur sjáanlegur munur á stéttunum

orðið óskýrari.  

Klæðnaður getur verið mjög pólitískur eins og Malcolm Barnard heldur fram. Í gegnum

tíðina hefur hann verið notaður til að halda við og jafnvel endurskapa ójöfnuðinn milli kynslóða.

Það er þó ekki klæðnaðurinn einsamall sem ræður því hvar völdin liggja, en hann er notaður til að

gefa vissum þjóðfélagshópum, eða stéttum ákveðið yfirbragð og hefur tilhneigingu til að gera

stéttamuninn sjáanlegan.4  

Diana Crane bendir á að í sumum Vesturlandasamfélögum voru tískustraumarnir lengi vel

ákveðnir af fólkinu í hástéttum, sem fólk síðan í lægri stéttum reyndi að líkja eftir. Með því eru það

fötin sem gefa til kynna hversu mikillar velgengni einstaklingurinn nýtur. Einstaklingar í lægri

stéttum tóku upp klæðnað og lífstíl efnaðri einstaklinga, til að þeir litu út fyrir að vera ríkir og vera

þ.a.l meira metnir í samfélaginu en ella. Félagslegur og menningarlegur bakgrunnur mið- og

lágstéttanna gerði þeim ókleift að aðlagast tísku og smekk hástéttanna.5 Konungsbornir og háaðall

virðast samt vera yfir tískustraumana hafnir og nota fötin til að sýna fram á afstöðu sína gagnvart

breytingum í samfélaginu, sem eiga að vera sem minnstar. Á meðan einstaklingar, sem tilheyra

hástétt vilja sýna fram á breytta stöðu sína eða hvernig þeir skera sig frá þeim sem hafa minni völd

og auðæfi, nota fatnaðinn og tískuna. Einstaklingar af neðri stéttum hafa gert þeim erfitt fyrir með

því að líkja eftir klæðaburði þeirra. Til þess að skera sig frá neðri stéttunum voru einstaklingar af

hástéttinni fljótir að skipta um stíl, þegar þeirra fyrri var orðinn almennur. Mikill áhugi

2 Milner, Andrew:  Class:  Core cultural concepts.  SAGE Publications:  1999, bls:  1.

3 Guðmundur Jónsson:  “Hvenær varð neysluþjóðfélag til?”  Þriðja íslenska söguþingið 18.-21. maí 2006.  Ritstjórar Benedikt Eyþórsson og  Hrafnkell Lárusson.
Aðstandendur Þriðja íslenska Söguþingsins, 2007, bls:  75-76.

4 Barnard, Malcolm.  Fashion as Communication.  London og New York:  Routledge, 2002, bls:  6.

5 Crane, Diana:  Fashion and it´s Social Agendas:  Class, Gender, and Identity in Clothing.  The University og Chicago, 2000, bls:  6-7.
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hástéttarinnar á fötum sem stöðutákni var að mestu byggður á vilja þeirra til að sýna auðæfi sín.6

Sem dæmi um þetta er hægt að nefna þegar bómullariðnaðurinn fór að þróast og bómull með

prentuðu munstri fór að lækka í verði. Konur af lægri stéttum höfðu efni á honum og komust að því

að hægt var að ögra hástéttinni og grafa að vissu leyti undan yfirburðarstöðu þeirra í samfélaginu.

Til að halda stöðutákni sínu voru hástéttirnar neyddar til að finna eitthvað nýtt til að gera grein fyrir

yfirburðum sínum. Á þennan hátt voru fötin notuð til að láta stéttamuninn sýnast viðeigandi eða

eðlilegan en ekki búinn til af fólki. Þrátt fyrir þessar aðgerðir efri stéttanna til að skilja sig frá

lágstéttunum hefur orðið til flík sem tilheyrir ekki neinni sérstakri stétt, sem ber ekki nein merki

með sér um auðæfi eða stöðu fólks í samfélaginu.7 

Gallabuxur eru eina flíkin sem hástéttirnar hafa tekið

upp efir lágstéttunum og ögra því á vissan hátt

stéttaskiptingu sem er orðin samofin samfélaginu. Til

að byrja með voru það aðeins kúrekar og

námuverkamenn í Bandaríkjunum sem klæddust

þessum buxum. Seinna fóru listamenn og fólk sem

vann við ýmis skapandi störf einnig að klæðast þeim,

en í dag klæðast flestir í heiminum einhvern tíma

gallabuxum.8

Þó að stéttamunurinn sé ekki af náttúrunnar hendi þá virðist vera rík tilhneiging meðal

manna að sýna stöðu sína, hvort sem það er tengt valdi, fegurð eða styrk, á einhvern hátt. Í Afríku

búa þeir til ör á andlit sín og líkama sem fela í sér ýmis félagsleg tákn.  

Borið frá kynslóð til kynslóðar, stöðugt endurmótað á holdið, þessi

net, skurðir, þroti og ör láta í ljós sambandið milli ættbálks og

einstaklings, skráir mismunandi stig lífsferlisins, gerir bæði gleði og

þjáningu ódauðlega og lýsir yfir stöðu einstaklingsins í alheiminum og

sambandi við andann.9  

Á meðan í öðrum löndum voru reglur um það að ákveðnir hlutir, klæðnaður, fylgihlutir o.fl

6 Barnard, Malcolm.  Fashion as Communication.  London og New York:  Routledge, 2002, bls:  15.

7 Barnard, Malcolm.  Fashion as Communication.  London og New York:  Routledge, 2002, bls:  42-43.

8 Barnard, Malcolm.  Fashion as Communication.  London og New York:  Routledge, 2002, bls:  133-134.

9 Geoffroy-Schneiter, Bérénice:  Ethnic Style:  History and Fashion.  New York:  Assouline, 2001, bls:  8.  “Transmittet from generation to generation, constantly re-
etched onto new flesh, these grids, incisions, swellings, and scars thereby express the relationship between tribe and individual, record the different stages of the life cycle,
immortalize both joy and suffering, and proclaim an individual´s place in the cosmos and relationship to the spirit.”   Þýtt af Herdísi Jónu Birgisdóttir

3



mætti aðeins vera notað af fólki sem tilheyrði ákveðnum stéttum. En þar sem stéttamunur er ekki

eins mikill í dag, í vestrænum samfélögum hefur fólk nýtt sér klæðnað, tískuna og lífstíl til að sýna

persónulega eiginleika sína, þess vegna getur val á klæðaburði haft áhrif á samskipti við annað

fólk.10

Í mörgum samfélögum er klæðnaður notaður til að sýna stöðu einstaklings í samfélaginu, þ.e

starf hans, trúarleg tengs hans og frá hvaða stað viðkomandi kemur. En þetta er hægt að finna í

öllum samfélögum. Á Vesturlöndum hefur fólk tileinkað sér að skilja fólk að á vinnustöðum með

vinnuklæðnaði sem getur verið mismunandi á litinn og í sniðinu eftir því hvert starf einstaklingsins

er á vinnustaðnum. En klæðnaður er ekki eins staðbundinn á Vesturlöndunum eins og t.d. í Afríku,

þess vegna getum við ekki gert greinar mun á því hvort manneskja kemur frá Reykjavík eða

Seyðisfirði, Íslandi eða Danmörku og þess vegna Evrópu eða Bandaríkjunum, þ.a.l er fólk mun

frjálsara til að tjá persónuleika sinn með klæðaburði og lífstíl utan vinnunnar, og á mörgum

vinnustöðum er fólki frjálst að nota eigin fatnað.11

Á vesturlöndum hefur fatnaður einnig verið notaður til að sýna fram á mismunandi stöðu

fólks innan ákveðinna stétta. Vinnufatnaður hefur fengið það hlutverk að sýna stöðu fólks á

vinnustað sínum eða hvaða hlutverki það gegnir í samfélaginu ásamt því að sýna hversu mikið vald

viðkomandi hefur. Þessi fatnaður gefur einnig til kynna hvernig eigi að haga sér í samskiptum við

þann sem klæðist honum. Sem dæmi má nefna lögreglubúningurinn, með honum er hægt að sjá

hvaða hlutverki viðkomandi gegnir. 

Einnig gefur búningurinn lögreglunni vald til að gera hluti

sem öðrum eru ekki leyfilegir. Vinnufatnaðurinn getur einnig

verið mismunandi innan vinnustaðarins, til að sýna

mismunandi stöðu sem fólk gegnir, læknar klæðast til dæmis

ekki eins vinnufatnaði og hjúkrunarfræðingar. Munurinn á

klæðnaði þeirra getur verið skilinn á þann hátt að læknar hafi

meira vald en hjúkrunarfræðingarnir.12 Á þennan hátt hefur

klæðnaður verið notaður til að hjálpa til við stjórnun

samfélaga, eins og Marcolm Barnard bendir á:

Það virðist vera rétt fyrir einn hóp að hlýða öðrum, því hinn hópurinn

klæðist einhverju frábrugðnu; mismunurinn í klæðnaðinum er

10 Crane, Diana:  Fashion and it´s Social Agendas:  Class, Gender, and Identity in Clothing.  The University og Chicago, 2000, bls:  67.

11 Crane, Diana:  Fashion and it´s Social Agendas:  Class, Gender, and Identity in Clothing.  The University og Chicago, 2000, bls:  89-90.

12 Barnard, Malcolm.  Fashion as Communication.  London og New York:  Routledge, 2002, bls:  63.
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upplifaður og útskýrður sem uppspretta valds hins hópsins, frekar en

spegilmynd þess.13

 

Susan Vincent bendir á að í dag þykir það óásættanlegt að það sé brotið á einstaklingnum með því

að reyna að stjórna því hverju hann klæðist. Klæðnaður er notaður til að reyna að breyta

yfirborðslegum boðum í sannindi, ytra útliti í innri veruleika.14 Klæðnaðurinn er ætlaður til að sýna

stöðu einstaklinga og hvernig leyfilegt er að koma fram við hann, en klæðnaðurinn getur einnig haft

áhrif á hvernig einstaklingurinn sér sjálfan sig og t.d hvað hann leyfir sér, hvaða staði hann fari á og

inn í hvaða búðir. Fötin eru notuð til að falla inn í umhverfið og til að efla sjálfstraust, því fólk

dæmir aðra samkvæmt útliti, þó útlitið segi jafnvel ekkert meira um einstaklinginn en hversu mikla

peninga hann hafi á milli handanna.15

Á Indlandi er mikil stéttaskipting. Stéttaskiptingin er tengd við hreinleika og óhreinindi, þeir

sem tilheyra efri stéttum eru hreinir og þeir í neðri stéttunum eru óhreinir. Til að viðhalda

hreinleika sínum þurfa einstaklingar úr efri stéttunum að fylgja ýmsum siðum, eins og að baða sig

daglega, borða aðeins það fæði sem þykir viðeigandi og ganga í fötum sem eru hirt og þvegin á

viðeigandi hátt og búin til úr viðeigandi efnum. Einstaklingur af efri stétt verður að passa upp á að

komast ekki í snertingu við einstakling af neðri stétt, svo hann óhreinkist ekki og staða hans lækki.

Leðurgerðarmenn á Indlandi tilheyra lægri stéttunum, vegna snertingar þeirra við dauð dýr sem og

slátrarar sem eru tengdir við dauða og ofbeldi. Á meðan þeir sem sjá um hernað eru taldir af efri

stéttum, þrátt fyrir að tengjast dauða mannfólks.16  Talað er um að 160 milljón manna tilheyri lægstu

stétt Indlands, sem eru þeir ósnertanlegu. Mannréttindi

virðast ekki ná yfir þessa einstaklinga og það er ekki ólöglegt

að níðast á þessu fólki. Aðeins það eitt að skuggi þeirra falli á

einstakling af hærri stétt, lækkar staða einstaklingsins sem

skugginn fellur á. Þeir ósnertanlegu mega ekki fara inn í sömu

musteri og þeir sem eru af efri stéttum, ekki fá vatn úr sömu

brunnum og ekki einu sinni ganga í skóm ef einstaklingur af

efri stétt er nálægt.17

13 Barnard, Malcolm.  Fashion as Communication.  London og New York:  Routledge, 2002, bls:  109-11.  “ ...seems to be that it is  right for one group to obey another,
as that other  group is wearing something different; the difference in clothing is experienced and explained as the source of that other class´s authority, rather than a
reflection of it or of economic position.”  Þýtt af Herdísi Jónu Birgisdóttir.

14  Vincent, Susan:  Dressing the Elite:  Clothes in Early Modern England.  London:  Berg, 2003, bls:  117 og  158.

15 Damhorst, Mary Lynn, Miller, Kimberly A. og Michelman, Susan O.:  The meanings of dress.  Fairchild Publications, 1999, bls:  404-405.

16  The Caste System in India, http://www.indianchild.com/caste_system_in_india.htm 27. janúar 2009.

17  National Geographic News, http://news.nationalgeographic.com/news/2003/06/0602_030602_untouchables.html 27. janúar 2009.
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Kyngervi, náttúrulegt eða menningarlegt?

Raunveruleg hegðun fólks getur ekki alltaf auðveldlega verið greind í

tvo aðskilda og ólíka flokka, “náttúrulega” og menningarlega”.

Vandamálið kemur fljótt upp þar sem kyn endar og kyngervi byrjar.

Sumir vilja meina að það sé ekki skýrt hvort eða upp að hvaða marki

karlmenn eru frábrugðnir konum. Þeir færa til dæmis rök fyrir því að

það sé óskýrt hvort hið svokallaða karlmannlega einkenni

“keppnisandi”, eða hið svokallaða kvennlega einkenni “hlutleysi”,

séu eðlileg eða líkamleg, afleiðingar ofhleðslu hormóna, eða hvort þau

séu menningarleg, útkoma viðbragða við sérstökum þjóðfélagslegum

aðstæðum.18

Judith Lorber talar um tvö mismunandi kyn og tvö mismunandi kyngervi því að samfélagið

er byggt upp á tveimur mismunandi tegundum fólks, konum og körlum. Kyngervi er menningarlegt

fyrirbæri sem er notast við til að sýna muninn á kynjunum. Þegar það kemur að kyngervinu þá

skipta líkamleg einkenni ekki alltaf máli, blæðingar, mjólkurmyndun og þungun eru í raun ekki það

sem skilur konur frá körlum. Líkaminn er mótaður til að falla inn í þessa tvo hópa kyngervis, það

sem er kvenlegt og karlmannlegt.19 Það eru ekki öll samfélög sammála um hvað sé kvenlegt og

hvað sé karlmannlegt, kyngervinu er hægt að líkja við leik sem tekur mið af líkamlegum athöfnum

og reglum sem eiga við á hverjum tíma. Sú táknræna merking sem felst í klæðnaðinum á ekkert

skylt við kynin sjálf, heldur hefur verið ákveðin í hverju samfélagi fyrir sig. Buxur eru gott dæmi, á

Vesturlöndum er algengt að buxur séu taldar karlmannlegar og þótti lengi ekki við hæfi að konur

klæddust buxum á meðan konur á Mið-Austurlöndum hafa gengið í buxum svo öldum skiptir.20

Klæðnaður er mikilvægur báðum kynjunum, hann er notaður til að sýna einstaklingseðli eða þá

ímynd sem fólk vill að sé höfð af sér. Klæðnaðurinn getur verið notaður til að gefa merki um

eitthvað sem er til staðar af náttúrunnar hendi og einnig verið notaður til að blekkja eða gefa

villandi mynd af líkama einstaklingsins svo hann passi inn í kyngervi sem hann vill tilheyra.21 Það

hefur einnig verið talað um að kynin noti klæðnað á mismunandi hátt. Konur klæðast eins og þær

18 Barnard, Malcolm.  Fashion as Communication.  London og New York:  Routledge, 2002, bls:  117-118.  “People´s actual behavior cannot always easily be analysed
into two seperate and distinct Categories, ´the natural´ and the ´the cultural´.  The problem arises very quickly as to exactly where sex end and gender begins.  Some argue
that it is clear whether or to what extent men are naturally different from women.  They will argue, for example, that it is unclear whether the supposedly masculine
characteristic of ´competitiveness´, or the supposedly feminine characteristic of  ´passivity´, are natural or biological, the results of some hormonal overload, or whether
they are cultural, the product of a response to specific social situation.  Þýtt af Herdísi Jónu Birgisdóttir.

19 Lorber, Judith:  “Believing Is Seeing:  Biology as Ideology” The Politics of women´s bodie´s:  Sexuality, appearance, and behavior.  Ritstýrt af Weitz, Rose.  Oxford
University Press, 1998, bls:  12-13.

20 Entwistle, Joanne:  The Fashioned Body:  fashion, dress and modern social theory.  Blackwell Publishing, 2000, bls:  143-144.

21 Barnard, Malcolm.  Fashion as Communication.  London og New York:  Routledge, 2002, bls:  21.
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sjá sjálfar sig, fötin eiga að sýna hverjar þær eru. Karlmenn aftur á móti nota fötin til að skapa sér

ímynd, þeir fela sig á bak við fötin svo þeir sjáist á þann hátt sem þeir vilja vera séðir.22  

En það er ekki eingöngu klæðnaður sem er notaður í þessum tilgangi heldur eru ýmsir

skrautmunir einnig notaðir. Bæði klæðnaðinum og skrautmununum er ætlað að undirstrika mun

kyngervisins eða gera meira úr því sem náttúran gaf okkur.  

Í Kína þótti mjög kvenlegt að vera með smáa fætur

(því minni, því kynþokkafyllri) og það tíðkaðist lengi að reira

fætur kvenna til að auka kvenleika þeirra og til að gera þær

eftirsóknarverðari sem kvonfang, fyrir utan það að verðgildi

þeirra hækkaði. Það var byrjað að reira fætur stúlkubarna á

aldrinum tveggja til tólf ára. Í fyrsta sinn sem fæturnar voru

reirðir var þeim troðið í ótrúlega litla og támjóa skó.

Reiringin olli því að konur misstu máttinn í fótunum og til að

komast á milli staða varð að bera þær. Kína er ekki eina

landið sem er þekkt fyrir óafturkræfar breytingar á

kvenlíkamanum, til að gera konuna eftirsóknaverðari.23   

Í ýmsum ættbálkum í Afríku eru settar leirplötur í

varir kvenna. Hjá Sara ættbálknum er það verðandi

eiginmaður stúlkunnar sem er látinn sjá um að koma

fyrstu plötunni fyrir, þegar stúlkan er aðeins 10 ára

gömul. Þetta var gert til að auka kynþokka þeirra

innan ættbálksins en var upphaflega jafnframt gert til

að koma í veg fyrir að konur ættbálksins yrðu

hneftar í þrælahald, því að í öðrum samfélögum var

annað sem jók kynþokka kvenanna. 

Þetta sýnir að það sem þykir villimannslegar aðgerðir í einu samfélagi þótti í upphafi

nauðsynlegt til að vernda konur ættbálkanna. Þessar aðgerðir voru þó ekki eingöngu gerðar til að

hafa áhrif á útlit kvennanna heldur var þetta einnig gert í þágu trúar þeirra, til heiðurs Körtu, sem

var talið heilagt dýr og hafði kennt fyrstu konunni að tala.24     

Í mörgum ættbálkum felur klæðnaður og skrautmunir í sér töframátt. Í Mount Hagen, Nýju

Gineu, tíðkast mikil líkamsskreyting, sem felst í klæðnaði, skraut-

22 Damhorst, Mary Lynn, Miller, Kimberly A. og Michelman, Susan O.:  The meanings of dress.  Fairchild Publications, 1999, bls: 191.

23 Geoffroy-Schneiter, Bérénice:  Ethnic Style:  History and Fashion.  New York:  Assouline, 2001, bls:  6.

24 Geoffroy-Schneiter, Bérénice:  Ethnic Style:  History and Fashion.  New York:  Assouline, 2001, bls:  8-9 .
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munum og ekki síst líkamsmálningu. Þessar skreytingar eru mjög

ólíkar milli kynjanna, þó aðallega hvað varðar liti og mikilfengleika

sem samtvinnast í táknrænni merkingu skreytingarinnar. Bæði

kynin nota andlitsmálningu, kvenfólk er með rauðan grunn en

karlmenn svartan. Rauði liturinn er tákn frjósemi, litur blóðsins

sem tengir hann við líkamann og vöxt, en hann getur verið tvíræður

því rauði liturinn er einnig talinn skaðlegur frjósemi karlmanna.

Svartur, litur karlmanna, er litur styrks og árásargirni og gerir hann,

að því leyti, að andstöðu rauða litsins. Einnig stendur svarti

liturinn fyrir innri samstöðu innan ættbálksins, sem og samkeppni

milli ættbálka.25  

Á Vesturlöndum gegna fatalitir táknrænu hlutverki í aðgreiningu kynjanna. Í mörgum

tilfellum eru kynin aðgreind strax eftir fæðingu í bleikt og blátt. Bleikt stendur fyrir stelpur, eða

kvenleika og blátt stráka, eða karlmennsku, en þessi skilgreining varð ekki almenn fyrr en á 3.

áratug 20. aldarinnar. Þessi merking sem litunum hefur verið gefin er algjörlega menningarleg, því

það er í raun ekkert sem tengir bleikt við kvenleika, samt sem áður hefur merkingin fest sig svo í

huga okkar að þegar strákar eða karlmenn klæðast bleiku eru þeir að jafnaði tengdir við

samkynhneigð.26

Klæðnaður karlmanna á Vesturlöndum hefur lítið, sem ekkert, breyst síðustu aldirnar.27 Það

er næstum hægt að segja að jakkafötin séu einkennis klæðnaður karlmennskunnar. Þessi klæðnaður

karlmanna hefur þó ekki verið algjörlega eins, því í dag er hann ekki eins formlegur og hann var.

Jakkafötin eru í dag að mestu leyti notuð sem spariklæðnaður og eru notuð við fínni eða formlegri

aðstæður. Karlmönnum er því frjálsara að klæðast sömu fötum til vinnu og í frítíma sínum. Þessi

mismunur á notkun klæðnaðarins hjá kynjunum gæti einnig stafað því að úrvalið og fjölbreytnin er

mun víðari í fatnaði fyrir konur en karla. 28 

Á Vesturlöndunum þykir það sjálfsagt að konan sé meira skreytt og að það sé tekið eftir

útliti hennar, á meðan karlmaðurinn klæðist einfaldari fatnaði. Annarstaðar í heiminum þykir þetta

ekki eins sjálfsagt. Í Mount Hagen eru það karlmennirnir sem skreyta sig, þar eru skrautmunirnir

bornir til að vekja hrifningu “vinanna”. Þar bera þeir ýmiskonar skraut jafnt hversdagslega og til

hátíðarbrigða. Skrauti karlmanna fylgir ýmsar reglur. Konur mega t.d ekki snerta fjaðrir þeirra, því

25 Strathern, Andrew og Strathern,Marilyn: Self-decoration in Mount Hagen. University of Toronto Press, 1971, bls:  140 og 162-163.

26 Barnard, Malcolm.  Fashion as Communication.  London og New York:  Routledge, 2002, bls:  88 og 119.

27 Ásdís Jóelsdóttir:  Tíska aldanna:  Fatnaður og textíll, byggingar, húsgögn og myndlist.  Mál og menning, 2005, bls:  214.

28 Laver, James:  Costume & Fashion:  A Concise History.  London:  Thames and Hudson, 1986, bls:  270-271.
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fjaðrirnar gætu misst birtu sína. Einnig mega mennirnir ekki sofa hjá konu á því tímabili sem þeir

búa til vopn, því það gæti haft áhrif á styrk vopnsins.29  

Á síðustu öld þegar konur á Vesturlöndum fóru að taka virkari þátt í atvinnulífinu fyrir utan

heimilið, að sinna störfum sem áður þóttu aðeins við hæfi að karlmenn gengdu, fór klæðnaður

þeirra að breytast. Konur fóru að nota sama eða svipaðan fatnað og karlmenn gerðu þegar þeir

sinntu þessum störfum. Klæðnaður hefur gegnt veigamiklu hlutverki í valdabaráttu kynjanna á

Vesturlöndum. Baráttan felst helst í því að konur tileinki sér ýmis snið og smáatriði frá klæðnaði

karlmanna.   

Þegar konur fóru að vinna fyrir utan heimilið

og iðka ýmiskonar afþreyingu, sem áður var

talin einungis henta karlmönnum, fór að bera á

þessum breytingum í klæðnaði þeirra og það

var um aldamótin 1900 sem fór að bera á því

að konur klæddust buxum við ýmiskonar

athafnir eins og íþróttaiðkun.30

Líkami kvenna varð birtingarform kvennréttindarbaráttunnar, sýnilegt

tákn á götum úti sem í auglýsingum, ljósmyndum og kvikmyndum.

Hinar nýju konur vildu ná valdi á líkama sínum, taka þátt í

atvinnulífinu og skapa sína eigin ímynd.31

Eftir fyrri heimstyrjöldina urðu miklar breytingar á klæðnaði kvenna, eða breytingarnar sem

þær höfðu barist fyrir fóru að vera meira áberandi. Það var orðið almennt að konur klæddust fötum

sem minntu á og jafnvel litu alveg eins út og klæðnaður karla. Að seinni heimstyrjöldinni lokinni

fór fatastíll kvenna loks að færast rólega í þann farveg sem hann fylgir í dag. Með aukinni þátttöku

kvenna á vinnumarkaðinum og því meira sem þær fóru að sinna karlmannastörfum því líkari var

klæðnaður kynjanna.32 Þrátt fyrir þessar breytingar er það þó aðeins vinnuklæðnaðurinn eða þau föt

sem fólk klæðist við dagleg störf sem er svona líkur því konur virðast, flestar, enn vilja halda í

kvenleika sinn. Konur sækjast eftir sömu réttindum og karlmenn, að vera metnar á sama hátt, sem

29 Strathern, Andrew og Strathern,Marilyn:  Self-decoration in Mount Hagen. University of Toronto Press, 1971, bls:  28-37.

30 Crane, Diana:  Fashion and it´s Social Agendas:  Class, Gender, and Identity in Clothing.  The University og Chicago, 2000, bls:  102-103.

31 Æsa Sigurjónsdóttir:  Til gagns og til fegurðar:  Sjálfsmynd í ljósmyndum og klæðnaður á Íslandi 1860-1960.  Reykjavík:  Þjóðminjasafn Íslands, 2008, bls:  117.

32 Crane, Diana:  Fashion and it´s Social Agendas:  Class, Gender, and Identity in Clothing.  The University og Chicago, 2000, bls: 107, 123-125.
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sjálfstæðar verur og ekki vera upp á aðra komnar. Konur fóru að fela kvenleika sinn, til að sýna

vald sitt og Margaret Thatcher er talin ein af þeim sem hafa komið konum inná þessa braut

fatnaðar.33  

Fjöldi kenninga hefur verið settar fram um að munurinn á konum og körlum sé náttúrulegur.

Það er talið að karlmenn séu sjálfstæðari, athafnasamari og jafnvel mannlegri en konur og því séu

konurnar upp á karlmennina komnar.34 Að mínu mati virðist jafnréttisbaráttan vera fólgin í því

hversu mikið konan er tilbúin til að breyta sjálfri sér til þess að það sé hlustað á hana. Konan þarf

að líkjast karlmanni til að vera metin á sama hátt.  Margaret Thatcher á langa sögu í pólitík og er

talin hafa sterka pólitíska ímynd.

Margaret hafði mikil áhrif á breska

pólitík en var samt dæmd á harkalegan

hátt, hún var talin hörð og ósérhlífin, sem

eru ekki taldir mjög kvenlegir kostir.35

Hinar ýmsu stofnanir, eins og sjúkrahús

eru byggð upp og búin til af fólki.

Fólkinu er síðan kennt að falla inn í það

umhverfi stofnana í stað þess að með

breyttum lifnaðarháttum, eða venjum sé

stofnunin löguð að fólkinu.36

Á Íslandi virðist breytingin í átt að karlmannlegri fatnaði kvenna ekki þótt stórt mál, því

breytingarnar komu nánast sjálfkrafa með breyttum lifnaðarháttum og þótti því nánast sjálfsagt

þegar íslenskar konur hófu að klæðast buxum. Meiri andstaða var við nýjum tískustraumum, því

margir vildu halda í gamla siði og menningu hér og fannst ekki við hæfi að íslenskar konur

klæddust öðru en íslenskum búningi. Með tilkomu tískustraumanna á Íslandi urðu miklar

breytingar, bæði hvað varða konurnar sjálfar, útlit þeirra og fas, jafnt og þáttöku þeirra úti í

atvinnulífinu. Konurnar vildu vekja á sér athygli með klæðnaði sínum og yfirbragði, sem opnaði

nýja möguleika í atvinnulífinu. Það var byrjað að opna saumastofur og verkstæði og ýmiskonar

snyrtistofur, sem varð til þess að enn fleiri konur fóru að nýta sér þá möguleika sem tískan bauð, og

býður enn uppá.37

33 Ásdís Jóelsdóttir:  Tíska aldanna:  Fatnaður og textíll, byggingar, húsgögn og myndlist.  Mál og menning, 2005, bls:  226.

34 McDowll, Linda og Pringle, Rosemary:  Defining women:  Social institutions and gender divisions.  The Open University, 1992, bls:  30-31. 

35 Thatcher Foundation, http://www.margaretthatcher.org/essential/default.asp 18.janúar 2009.

36 McDowll, Linda og Pringle, Rosemary:  Defining women:  Social institutions and gender divisions.  The Open University, 1992, bls:  19.

37 Æsa Sigurjónsdóttir:  Til gagns og til fegurðar:  Sjálfsmynd í ljósmyndum og klæðnaður á Íslandi 1860-1960.  Reykjavík:  Þjóðminjasafn Íslands, 2008, bls: 118,
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Malcolm Barnar talar um að fatnaðurinn sé notaður af báðum kynjum til þess að finna sér

maka. Karlmönnum finnst útlitið skipta máli þegar það kemur að makavali á meðan konur velja sér

maka á grundvelli stöðu og eiginleika mannsins.

  

Hlutverk klæðnaðar kvenna er að gera þá sem klæðast honum meira

aðlaðandi fyrir hitt kynið því karlmenn velja maka á grundvelli

aðdráttarafls konunnar. Aftur á móti er klæðnaður karlmanna notaður

til að sýna stöðu hans í samfélaginu, því konur velja sér maka eftir því

hversu vel þeir geta framfleytt við og verndað fjölskyldu.38

 Það er hægt að segja að það sé í raun hlutverk karlmannsinns að vera tældur af fegurð

konunnar og því sé það eðlilegt fyrir konuna að vera skreytt. Eins afturhaldssöm og þessi

staðhæfing er þá virðist þetta samt hafa eitthvert sannleikskorn í sér því fatnaður og tíska hefur í

langan tíma verið tengt við kvenleika. Skreyttir karlmenn eða menn á Vesturlöndum, sem hugsa um

útlit sitt hafa því einnig, rétt eins og karlmenn sem klæðast bleiku, verið kenndir við

samkynhneigð.39 Þrátt fyrir þetta er ekki hægt að finna neinar sannanir fyrir því að konur séu

haldnar meiri sjálfsaðdáun en karlar.40  

Kynslóðir og ímyndasköpun:

Aldurinn einsamall getur verið notaður sem útskýring á mismunandi lífsstíl. Eldri kynslóðir eru oft

sagðar hafa íhaldsamari viðhorf gagnvart klæðnaði og lífsháttum, á meðan þær yngri eru sagðar

124-127, 130.

38 Barnard, Malcolm.  Fashion as Communication.  London og New York:  Routledge, 2002, bls:  57.  “ Women´s clothesare intended to make the wearer more attractive
to the opposite sex because men have selected ´partners in life´ on the basis of the woman´s attractiveness.  Men´s clothes, however, are intendedto display and ébhance
social status´, have selected their life partners on the basis of their ability to maintain and protect a family´

39 Barnard, Malcolm.  Fashion as Communication.  London og New York:  Routledge, 2002, bls:  59 og 121.

40 Entwistle, Joanne:  The Fashioned Body:  fashion, dress and modern social theory.  Blackwell Publishing, 2000, bls:  160.
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nota klæðnað til táknrænnar tjáningar og ímyndarsköpunar. Ungt fólk er sagt líta svo á að það geti

breytt ímynd sinni jafn auðveldlega og að skipta um föt. Samkvæmt markaðsfræðingum væri hægt

að skipta fólki niður í þrjá megin hópa, eftir hvaða kynslóð það tilheyrir. Hver kynslóð virðist vera

mismunandi í hegðun og viðhorfin til lífsstíls mismunandi. Upplifun hverrar kynslóðar hefur verið

síbreytileg á samfélagi hvers tíma, frá tímum íhaldsamrar fatatísku yfir í nýja tíma, fjölbreyttrar og

frjálslyndra verslunar.41

Ef bornar eru saman kynslóð millistríðsáranna og kynslóð ungs fólks í dag, á Íslandi sést

mikill munur. Á tímum heimstyrjaldanna var úrvalið ekki eins mikið í samanburði við úrvalið á

fatnaði í dag og margir höfðu meira fyrir því hér áður fyrr að eignast fínni föt. Í dag er hægt að

ganga inn í mikinn fjölda verslana sem bjóða upp á margbreytilegt úrval fatnaðar, bæði hvað varðar

verð og gæði. Allt þetta úrval hefur gert yngri kynslóðum auðveldara með að móta eiginleika sína

og koma þeim á framfæri á táknrænan hátt í gegnum klæðnað og útlit. Þessar breytingar hafa veitt

þeim ákveðið frelsi til að velja, frelsi sem eldri kynslóðir hafa ekki notið í sama mæli.  

Til að gefa skýrari mynd af þeim breytingum sem hafa átt sér stað í klæðnaði milli kynslóðanna er

hægt að skoða fermingarföt.  

Fermingarfötum hefur ætíð fylgt mikil hefð, sem

hefur einnig breyst mikið síðustu áratugi. Á

árunum í kringum 1950 var hefð fyrir því að

fermingarfötin væru sérsaumuð. Vegna þess að á

þeim tíma var fermingin talin fyrstu skrefin inn í

fullorðinsárin, fengu strákar fyrstu jakkafötin sín,

táknið um karlmennsku. Stelpur fengu aftur á

móti fermingarkjólinn sinn, sem var hvítur og

aðeins var klæðst honum við ferminguna sjálfa.

Einnig fengu stelpur það sem var kallað

eftirfermingarkjól, liturinn skipti ekki eins miklu

máli, en oft var lagt meira í þann kjól því líkt og

með jakkaföt strákanna átti að fá góð not úr

honum sem spariflík. 

41 Crane, Diana:  Fashion and it´s Social Agendas:  Class, Gender, and Identity in Clothing.  The University og Chicago, 2000, bls:  12
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Í dag er frekar farið í eina af fjölmörgum tískuverslunum og

fötin keypt og í raun er ekkert sérstakt sem þarf að hafa að

sjónarmiði varðandi fermingafötin nema hvað er í tísku

hverju sinni og smekk einstaklingsins. 42

Munurinn virðist vera mestur á klæðnaði barna og

fullorðinna, þó að á síðustu árum hafi klæðnaður barna breyst

mikið og er farinn að svipa til klæðnaðs fullorðinna. Það eru

því teikn á lofti að kynslóðamunur í klæðnaði sé að minnka og

fólk að klæðast líkari fötum.

Munurinn er til staðar, þó það sé ekki á einhverjum vissum tímapunkti sem manneskja breytir um

stíl.43 Eins og Ásdís Jóelsdóttir segir frá fór unglingamenning í Bandaríkjunum, að hafa meiri áhrif

upp úr 1960, því 50% íbúanna voru undir 25 ára aldri. Því fór unglegt útlit að ná vinsældum og

framkoma og háttarlag eldri kynslóða fór minnkandi. Kvenleikinn sem áður hafði einkennst af

kynþokka fór einnig minnkandi. Allt bendir til að hippatstíllinn hafi haft mestu áhrifin, með

sjónarmiði sínu um ást og frið sem síðan breyttist í andúð gegn yfirvöldum. Hippastíllinn hefur

verið kenndur við andtísku sem með tímanum fór að fikra sig nær neysluhyggjunni og víkja frá

mannúðlegum sjónarmiðum sínum. Á eftir hafa komið margir stílar sem einnig hafa haft unglegt

útlit að sjónarmiði. Rokk, diskó og pönk svo eitthvað sé nefnt. Þessir stílar höfðu táknræna

merkingu sem skaraðist inn á tímabil hvors annars, sem gerði einstaklingum auðveldara með að tjá

skoðanir sínar og sýna persónuleg einkenni sín.44 

Á Vesturlöndunum er ekki mjög auðvelt að sjá kynslóðamun í klæðnaðinum sjálfum. Það

gæti stafað af því að fólk notar klæðnað mikið til að sýna persónuleika sinn eða til að skapa sér

ímynd sem það vill að sé á sér. Yfirleitt er þó hægt að sjá einhvern mun, því ungt fólk notar oft

klæðaburð sinn til að koma á framfæri skilaboðum eða sýna afstöðu sína gagnvart ýmsum

málefnum. Herklæðnaður er til dæmis eitthvað sem ungt fólk hefur lengi notað til að tákna

uppreisn gegn samfélaginu, sem það tilheyrir. Margt tónlistafólk er einnig þekkt fyrir að koma fram

í herklæðum, Jimi Hendrix var einn af þeim og einnig voru Bítlarnir klæddir einhverju sem líktist

herklæðum utan á einu plötuumslaga sinna. Uppreisnin gæti falist í því að fatnaður sem er sér

hannaður og saumaður í sérstökum tilgangi er notað af aðilum sem samþykkja ekki hvað hann

táknar og gefa honum annað hlutverk með að nota hann við aðrar aðstæður en honum er ætlað.45    

42 Viðtal höfundar við Ástu Þorsteinsdóttir, 18. desember 2008.

43 Twigg, Julia:  “Clothing, age and the body:  a critical review.” Ageing and Society.  Ritstýrt af Warners, Tony.  Cambridge University Press, 2007, bls:  292

44 Ásdís Jóelsdóttir:  Tíska aldanna:  Fatnaður og textíll, byggingar, húsgögn og myndlist.  Mál og menning, 2005, bls:  207-208, 198 og 215-216.
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Kynferðislegt útlit virðist hafa náð fótfestu hjá flestum

kynslóðum. Jafnt fullorðnar konur og ungar stelpur eru

farnar að klæðast fatnaði sem undistrikar kynferði þeirra. Í

Bandaríkjunum eru fegurðarsamkeppnir fyrir litlar stelpur vel

þekktar. Stelpurnar eru látnar koma fram líkt og í

hefðbundnum fegurðarsamkeppnum, klæðast sundfötum,

galakjólum og eru málaðar eins og fullorðnar konur. Þær eru

látnar koma fram með ýmis atriði í hæfileikakeppni, eins og

að syngja lög á við Bey Bey Baby. Þó þetta sé mjög

óviðeigandi fyrir barn eru margirforeldrar sem fara með

börnin sín í svona keppnir og fela sig svo á bak við vilja barnsins. Í þessum keppnum eru börnin

sett í hlutverk fullorðinna frammi fyrir áhorfendum. Barnið veit samt sem áður ekki hvaða ímynd

það er að gefa af sér, fyrir þeim er þetta eins og mömmuleikur þar sem börnin þykjast vera fullorðin

en eru það í raun ekki.46  

Einnig er hægt að benda á að viðhorf til kvenna sem eru farnar að eldast, komnar að eða yfir

miðjan aldur er mjög mismunandi, ekki bara milli samfélaga heldur innan þeirra. Amerískar konur

af afrískum uppruna tengja flestar fegurð ekki við æskuna, heldur tala þær um að konur verði

fallegri með aldrinum, aukið öryggi - meiri fegurð. Hvítar konur í Bandaríkjunum telja aftur á móti

að með aldrinum verði erfiðara að halda í fegurðina. Fegurðin virðist þá ekkert með öryggi að gera

heldur t.d. hver áferð húðarinnar er. Því fara konur að reyna að fela hækkandi aldur sinn á bak við

fötin, klæðast fötum sem láta þær virðast yngri en þær eru.47 Það virðist vera að viðhorfið sé að

með hrörnandi líkama fari valdið einnig minnkandi. Hræðslan við að eldast er að öllum líkindum

tengd við að æskan er til sýnis allstaðar sem litið er, í sjónvarpinu, tímaritum og dagblöðu.

Fullorðna

konan virðist vera ósýnileg 48

Í Mount Hagen, Nýju Gineu, eru stúlkur mun meira

skreyttar en fullorðnar konur. Hlutverk stúlknanna er að ferðast á

milli staða fjarri þeirra eigin byggð, stofna til vináttusambands milli

ættbálka og laða að góða brúðargreiðslu. Skreytingar stelpnanna eru

venjulega takmarkaðar við andlitið, doppur sem mynda boga yfir

45 Barnard, Malcolm.  Fashion as Communication.  London og New York:  Routledge, 2002, bls:  78-79.

46 Damhorst, Mary Lynn, Miller, Kimberly A. og Michelman, Susan O.:  The meanings of dress.  Fairchild Publications, 1999, bls:  291-296.

47 Damhorst, Mary Lynn, Miller, Kimberly A. og Michelman, Susan O.:  The meanings of dress.  Fairchild Publications, 1999, bls:  307-308.

48 Damhorst, Mary Lynn, Miller, Kimberly A. og Michelman, Susan O.:  The meanings of dress.  Fairchild Publications, 1999, bls:  339, 351-354.
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augabrúnum og undir augum, eða stuttum rákum efst á vanganum. Skrautið er oft húðflúrað á

stúlkunnar af móður hennar, með því að stinga húðina og nudda svo kolum og lit í sárin. Strákar, í

Mount Hagen, notast við sömu andlitsskreytingar og konur þar til þeim fer að vaxa skegg.49 Á

meðan skrautið hjá konum í Mount Hagen virðist fara minnkandi með aldrinum er það alveg öfugt

hjá þeim sem tilheyra Nuba, ættbálk í Afríku. Þar einskorðast skraut yngra fólksins við rauðan lit í

líkamsmálningu og einföld höfuðskraut. Með aldrinum fer litunum í líkamsmálningunni að fjölga

og höfuðskrautið verður vandaðra. Nuba fólkið hefur hannað skrautið til að fegra líkamann fremur

en að fela hann á bak við skrautið, styrkur og fegurð líkamans á að njóta sín.50  

49 Strathern, Andrew og Strathern,Marilyn:  Self-decoration in Mount Hagen. University of Toronto Press, 1971, bls:  37, 40-43 og 117.

50 Geoffroy-Schneiter, Bérénice:  Ethnic Style:  History and Fashion.  New York:  Assouline, 2001, bls:  23.
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Lokaorð: 

Hlutverk klæðnaðar er í raun að flokka fólk, setja einstaklinga inn í hópa sem þeir tilheyra.

Einstaklingur getur tilheyrt fleiri en einum hóp og hann getur notað klæðnaðinn til að gera grein

fyrir því hvaða hópi hann tilheyrir. Þó sagt sé að hægt sé að nota fötin til að tjá persónuleg

einkenni sín, þá bera þau fyrst og fremst merki þess flokkunarkerfis sem samfélög hafa búið til.

Klæðnaðurinn hefur þá eiginleika að einstaklingurinn getur klæðst því sem hann vill og það eru í

raun engar reglur til um klæðaburð, hvað má og hvað má ekki. Samfélagið er ekki mjög

einstaklingsvænt og það getur verið erfitt fyrir einstakling sem tilheyrir ekki réttum hópi að gera

það sem hann vill. En til þess að geta fengið það sem hann vill getur hann notað fötin til að villa á

sér heimildir, til að fela líkamleg einkenni sem hafa ekkert með stöðu hans eða kyngervi að gera.  

 Í sumum samfélögum er líkaminn hafður í hávegum, þar er klæðnaður og skrautmunir

notaðir til að undirstrika og/eða ýkja hann og eiginleika einstaklingsins. Í öðrum samfélögum getur

klæðnaðurinn verið notaður til að fela líkamleg eða samfélagsleg einkenni sem einstaklingurinn vill

ekki að sjáist. Margar konur nota fötin til að sýnast yngri en þær eru, til að halda í ímynd sem er

eftirsóknarverð í samfélaginu sem hún tilheyrir. Það eru ekki öll samfélög sem upphefja æskuna á

þennan hátt, þar þróast klæðnaðurinn og skrautmunirnir meðfram hækkandi aldri. Einstaklingurinn

öðlast meiri virðingu með aldrinum og verður því að vera merktur á einhvern hátt til að gera grein

fyrir stöðu sinni.  

Klæðnaðurinn hefur þá eiginleika að einstaklingurinn getur klæðst því sem hann vill og sent

frá sér, það sem hann vill að aðrir sjái, með klæðnaði sínum. Oftast eru þessi skilaboð í

klæðnaðinum fyrirfram ákveðin af samfélaginu. Þess vegna getur einstaklingurinn notað hann til

eigin hagsmuna og sýnt sig á annan hátt en raun er. Það getur þó verið mis auðvelt og jafnvel

ómögulegt eftir samfélögum, því það er ekki allstaðar sem klæðnaður er eins aðgengilegur öllum

eins og t.d hér á Íslandi.

Það virðist þó vera flestum samfélögum sameiginlegt að klæðnaðurinn sé notaður til

mökunar. Konur eru skreyttar og jafnvel limlestar til þess að vekja áhuga karlmanna og karlmenn

eiga að sýna auðæfi sín og styrk sinn með klæðnaðinum til að vekja áhuga kvenna. Einnig hefur

klæðnaðurinn gengt því hlutverki að segja til um stöðu einstaklingsins í virðingastiganum.

Samfélagsleg gildi fatnaðar eru að miklu leyti að senda skilaboð. Það mætti líkja honum við

einstakt tjáningaform sem hefur það meginmarkmið að gefa öðru fólki hugmynd um það hver

maður er. Það virðist ekki skipta máli hvar í heiminum maður er, það er allsstaðar verið að senda

skilaboð í gegnum klæðnað. Frá Mount Hagen, Nýju Gineu til Hvíta hússins í Bandaríkjunum,

allsstaðar liggur merking að baki klæðnaðarins. Hvort hann segir til um stöðu, skoðanir eða

menningarlega arfleifð.
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