
 

  

Félagsvísindasvið 

 

 

 

 

 

 

 

Með nýtni verður notað nýtt 
 

Upplifun og reynsla kvenna í Dölunum af því að endurnýta 

fatnað í nýjar flíkur 

 

 

 
 
 
 

Ritgerð til MA gráðu í Menningarstjórnun 
Nafn nemanda: Fjóla Borg Svavarsdóttir 

Leiðbeinandi: Áslaug Sverrisdóttir 
Vorönn – 2017 

 

 

 

 

 



 

 2  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3  

 
 
 
 

Staðfesting lokaverkefnis 
til  meistaragráðu 

 
 

Lokaverkefnið 
Með nýtni verður notað nýtt. 

Upplifun og reynsla kvenna í Dölunum af því að endurnýta fatnað í nýjar flíkur 
 

eftir 
Fjóla Borg Svavarsdóttir   

250376 4569 

 
 

hefur verið metið og varið á málsvörn 
frammi fyrir dómnefnd tveggja dómnefndarmanna 
samkvæmt reglum og kröfum Háskólans á Bifröst 

og hefur hlotið lokaeinkunnina ______ . 
 
 
 
 

___________________________________ 
Stimpill skólans 

        

         



 

 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Föt eru mjög undarleg, þau verða alltaf föt. Tökum til dæmis kjólinn 
konunnar þinnar sem hún var í þegar þú bauðst henni í fyrsta skipti í 
leikhúsið, áður en þið giftust. Hún er búin að margbreyta honum síðan. 
Fyrst klippti hún neðan af honum, svo skar hún hann í sundur og setti í 
hann stykki, svo lítið sem ekkert var eftir af hinum gamla, og að lokum 
sneið hún úr nokkru af honum kjól á litlu dóttur ykkar. En hvenær sem þú 
kemur auga á þann kjól, finnst þér það vera leikhúskjóll unnustu þinnar 
(Halldór Stefánsson, 1956, bls. 29).  
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ÚTDRÁTTUR 

Markmið rannsóknarinnar sem ritgerð þessi byggist á er að bregða ljósi á upplifun og 

reynslu kvenna úr Dölunum sem saumuðu nýjar flíkur úr notuðum fatnaði. Verkefnið 

er lýsandi rannsókn sem byggist á öflun skriflegra heimilda og viðtölum við konur 

sem á sínum yngri árum saumuðu nýjar flíkur upp úr notuðum klæðnaði, mest á ung 

börn sín en einnig á aðra í fjölskyldunni. 

Verkefnið var unnið eftir aðferðum eigindlegra rannsókna, tekin voru opin og 

hálfstöðluð viðtöl við 11 konur sem búsettar voru í Dalasýslu til lengri eða skemmri 

tíma á árunum 1940-1980. Í viðtölunum lýstu þær aðbúnaði, aðstæðum, verklagi og 

rifjuðu upp minningar frá þeim tíma er þær voru að alast upp og jafnframt frá þeim 

tíma þegar þær voru að ala upp sín börn. 

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að nokkuð almennt hafi verið að 

saumað væri upp úr notuðum flíkum. Á árunum sem rannsóknin tekur til má lesa úr 

orðum viðmælendanna að fólk hafði ekki háar ráðstöfunartekjur. Konurnar sem rætt 

var við upplifðu þetta sem sjálfsagðan hlut og félagslegar og fjárhagslegar aðstæður 

hafa líklega krafist þess af þeim að þær hefðu vilja, getu og færni á umræddu sviði. 

Hvati þess að viðmælendur nýttu gamlan fatnað í nýjan var nýtni, sparsemi, vöntun á 

nýjum efnum og oft var um lélega vöru að ræða sem þeim stóð til boða. Fyrst og 

fremst voru það börn sem klæddust fatnaðinum. Einkennandi var að vandað var til 

verka og lagt var upp úr að ekki væri sjáanlegt að nýju flíkurnar væru úr notuðum 

efnum. Jafnvel þó nýtni sem þessi hafi verið viðtekin venja víða og jafnvel á flestum 

heimilum þá var slíku ekki flaggað. 

 

Lykilorð: Húsmóðir, heimasaumur, fatnaður, að venda, endurnýting, nýtni, 

nægjusemi, sparsemi, hirðusemi, verkkunnátta, viðhorf. 

 

 



 

  

ABSTRACT 

The objective of the study, which this thesis is based on, is to get familiar with the 

anecdotal experiences of women in the community of Dalir in Iceland who sewed 

new garments out of used clothing. The project is a descriptive study based on the 

acquisition of written sources as well as interviews with women who recall having 

sown new garments out of used clothing, mostly for their young children but also for 

other members of their families. 

The project was conducted by qualitative research methods, where open and semi 

standardized interviews were given to 11 women who resided in Dalasýsla 

community in the years of 1940 to 1980. In those interviews they describe the 

facilities, conditions and procedures used. They also reminisced on their childhood 

and the times they were raising their own children. 

The main results of the study indicate that it was quite common to recreate clothing 

from used garments. During the years of which this research applies to, it sounds as if 

the inhabitants did not have a lot of money to spend. The participants interviewed saw 

it as an ordinary way of living and felt that their social and financial circumstances 

demanded their will, ability and skill in this particular field. It can be detected that the 

participants’ motivation for using old clothes to make new ones, was frugality, 

efficiency, the lack of new materials and often the material, which was available to 

them, was of poor quality. First and foremost, their children were the ones using this 

clothing. It was inevitably that their work was carefully made and important to them 

that it would not be visible to others that the new garments were made out of used 

materials. Even though this was a common practice in most homes, it was not a topic 

of public discussion.   

	
	
Key words: Housewife, home sewing, clothing, to turn, recycling, thrift, frugality, 

ordeliness, skill, opinion. 

 

  



 

  

FORMÁLI 

Þegar ég fór að velta fyrir mér um hvað ég ætti að skrifa í lokaverkefni til 

meistaragráðu rifjaðist upp fyrir mér að einu sinni langaði mig að skoða meira og 

ítarlegar heimasaum eins og hann var stundaður áður fyrr, nánar tiltekið að sauma upp 

úr notuðum efnum. Frá unga aldri hef ég heyrt frásagnir ömmu minnar, Emilíu Lilju 

Aðalsteinsdóttur, um það hvernig hún meðal annars saumaði nýjar flíkur úr notuðum, 

og segja má að áhuginn á efninu hafi kviknað þar. Hún var fædd í Brautarholti í 

Dölunum árið 1934 og ólst þar upp yngst í sex systkinahópi. Hún bjó í Dölunum til 

ársins 1986 og ól upp fimm börn sín þar. 

Áhugi á þessu viðfangsefni er einnig nátengdur fyrra náms- og starfsvali mínu, þar 

sem ég er menntuð sem textílmenntakennari og hef starfað sem slíkur. Eftir að hafa 

valið þetta viðfangsefni til rannsóknar fór ég að taka eftir því að margir sem komnir 

eru af allra léttasta skeiði muna eftir því og minnast á að amma eða mamma hafi 

saumað á þá flíkur og oftar en ekki úr öðrum fatnaði. 

Í þessari rannsókn tók ég viðtöl við 11 konur sem mig langar að þakka sérstaklega 

fyrir að hafa tekið vel á móti mér og veitt mér allar þær upplýsingar sem ég bað um og 

rúmlega það. Sérstaklega langar mig að þakka ömmu minni, Emilíu Lilju, fyrir að 

hafa vakið áhuga minn á saumaskap og nýtni. Tengdamóður minni, Báru  

Aðalsteinsdóttur, sem deilir áhuga mínum á hvers konar handavinnu og hefur hvatt 

mig áfram og er alltaf til í spjall um efnið vil ég þakka, sem og móður minni, Alvildu 

Þóru Elísdóttur, en hún hefur alla tíð haldið við áhuga mínum á handavinnu og sýnt 

mér gott fordæmi í prjóni, saumaskap og öðrum hannyrðum. 

Leiðbeinanda rannsóknarinnar, Dr. Áslaugu Sverrisdóttur, þakka ég fyrir góða 

samvinnu og gagnlegar ábendingar. Sigrúnu Lilju Einarsdóttur fyrir aðstoð við 

afmörkun á efnistökum í upphafi ferlisins. Fyrir uppbyggjandi hvatningu og hjálp á 

endasprettinum þakka ég Ingu Guðrúnu Kristjánsdóttur. 

Jafnframt vil ég þakka fjölskyldu minni allri fyrir stuðning í verki og hvatningu. 
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1 INNGANGUR 

Í ritgerð þessari verður sjónum beint að og fjallað um hvernig konur í Dölunum, 

vestur í Dalasýslu, saumuðu nýjar flíkur upp úr notuðum flíkum og hvernig þær lögðu 

sig fram um að nýta allan fatnað og klæði til hins ýtrasta. Tímabilið sem skoðað 

verður í þessari ritgerð er frá árinu 1940 til ársins 1980. 

Þeir sem bjuggu í dreifbýli höfðu mismunandi greiðan aðgang að verslunum og 

kostnaðarsamt var að kaupa fatnað, auk þess sem úrval af flíkum var af skornum 

skammti á þessum árum. Efni í fatnað voru oft dýr og fjárráð leyfðu oft ekki að keypt 

væru hentug efni í flíkur sem átti að sauma. Þá var það neyðin sem kenndi konum að 

nýta það sem til var. Hveitipokar og gamlar flíkur gengu í endurnýjun lífdaga, 

herrabuxur gátu orðið að barnabuxum, hveitipokar að skyrtum og pils að sparifatnaði 

á börn. Mikið lögðu konur á sig til að slíkar flíkur heppnuðust sem best. Þær þurftu að 

vera vandaðar og fara vel. Þó að hégómi og fegurðarsjónarmið hafi ekki verið helsta 

keppikeflið þá var stoltið ekki langt undan og fatnaðurinn varð að falla að ákveðnum 

viðmiðum og mátti alls ekki skera sig úr (Ásdís Jóelsdóttir, 2009).  

Í upphafi tímabilsins sem fjallað er um hafði heimskreppan, sem hófst í 

Bandaríkjunum árið 1929 og stóð til ársins 1938, áhrif á viðskipti og vöruflutninga til 

Íslands, eins og til annarra landa. Verðhrun varð á útflutningsvörum Íslendinga og 

innflutningstollar voru settir á erlendar vörur, atvinnuleysi hér á landi jókst og 

biðraðir mynduðust eftir nauðsynjavörum til dæmis mat og fatnaði (Björn 

Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson, 1991). Í lok heimstyrjaldarinnar síðari, sem 

geisaði á árunum 1939 til 1945, voru settir á innflutningstollar og höft sem 

takmörkuðu aðgang að efnum í flíkur enn meira en á hinn bóginn fóru að berast til 

landsins erlendir tískustraumar með Bretum og Bandaríkjamönnum. Seinni 

heimsstyrjöldin hafði víðtæk áhrif á Íslandi, sem og í öðrum löndum, en máltækið 

segir „ ... að neyðin kenni naktri konu að spinna“ (Ásdís Jóelsdóttir, 2005).   

Óhætt er að yfirfæra það á árin um og eftir seinni heimsstyrjöldina; þegar 
neyðin er mest og vöruskortur mikill tekur hugmyndaflugið yfirhöndina. 
Vöruskortur leiddi meðal annars til skorts á ýmsum textílafurðum (Ásdís 
Jóelsdóttir, 2005).   

Á þessum árum um og eftir heimsstyrjöldina birtust í blöðum, sem íslenskar konur 

keyptu, ýmiskonar ráðleggingar um sparnað varðandi fatnað, til dæmis að með því að 

sauma upp úr notuðu og eins í hvað mætti nota búta og efnisafganga (Ásdís 
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Jóelsdóttir, 2005). Konur fóru að endurnýta fatnað sem til var, sem og aðra textíla, til 

að mynda voru vasaklútar, sængurver og gluggatjöld eða jafnvel gömul áklæði notuð 

til að búa til nýjar flíkur. Á þessum árum var herrafatnaði oft breytt í kvenfatnað og 

sídd á fatnaði styttist. Taka þurfti tillit til þess að skortur var á efnum í flíkur og miða 

þurfti við notagildi og hófsemi (Lehnert, 2000; Ásdís Jóelsdóttir, 2005).  

Þegar skortur á fataefnum var ekki lengur til staðar fór tískan og fatnaðurinn að 

breytast og meira varð um að föt væru fjöldaframleidd og konur þurftu ekki að 

endurnýta fatnað eða efni í nýjar flíkur. Á sjötta áratugnum urðu gerviefnin vinsæl í 

flíkur bæði meðal kvenna og karla. Á sjöunda áratugnum urðu gallabuxur vinsælar og 

hippatískan varð áberandi (Lehnert, 2000). Fólk vildi í auknum mæli kaupa og nota 

fjöldaframleiddan fatnað.  

1.1  LÝSING Á VIÐFANGSEFNI  

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna afmarkaðan þátt sem tengist vinnu við 

heimagerðan fatnað á árunum frá 1940 til 1980, nánar tiltekið afla upplýsinga um 

verklag, hvernig farið var að því að venda eða sauma fatnað upp úr gömlum fötum.  

Kannað er hvað rak konur til þess að nýta gamlan fatnað á þennan hátt og síðan 

hvenær þeim fannst það verða algengt að fatnaður væri keyptur í verslunum. Leitast er 

við að fá innsýn í stöðu, menntunarstig og stétt þeirra kvenna sem endurnýttu fatnað á 

þennan hátt. Ennfremur er athugað hvaða afstöðu þær sjálfar höfðu til verksins og 

hvernig þær upplifðu viðhorf annarra til endurnýtingar fatnaðar á þennan hátt. Tekin 

voru viðtöl við 11 konur sem bjuggu í Dölunum á því tímabili öllu eða að hluta til.  

Í byrjun var aflað ritaðra heimilda og umfjallanir sem rannsakandi fann um þetta efni 

lesnar og greindar. Í framhaldi af því voru tekin viðtöl við einstaklinga sem höfðu 

sjálfir stundað þennan saumaskap og í lokin voru viðtölin borin saman við aðrar 

heimildir sem aflað hafði verið. Svo virðist sem sá hluti fatasauma sem fjallað verður 

um hér hafi ekki verið rannsakaður rækilega. Þótt tiltölulega mikið hafi verið fjallað 

um nám og störf kvenna á árum áður hefur lítið sem ekkert verið litið til þess 

verkþáttar sem er viðfangsefni rannsóknarinnar. Greint verður frá niðurstöðum úr 

viðtölum sem tekin voru í niðurstöðukafla verkefnisins. 
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1.2 TILGANGUR, MARKMIÐ OG RANNSÓKNARSPURNINGAR 

Titill verkefnisins er: Með nýtni verður notað nýtt og undirtitill er: Upplifun og 

reynsla kvenna í Dölunum af því að endurnýta fatnað í nýjar flíkur. Titilinn vísar til 

hirðusemi og sparsemi en hann vísar einnig til ákveðinnar verkkunnáttu og viðhorfs. 

Tilgangur rannsóknarinnar og verkefnisins í heild er að veita innsýn inn í upplifun og 

reynslu kvenna í Dölunum af því að nýta notaðan fatnað í nýjar flíkur. Markmiðið er 

að auka við þá þekkingu sem nú þegar er til staðar um fatasaum íslenskra kvenna, 

vekja athygli á þessu viðfangsefni og efla þar með umræðu um efnið. 

Lagðar eru  fram rannsóknarspurningar sem miða að því að fá sem bestar upplýsingar 

um reynslu og upplifun kvennanna af því að sauma sjálfar flíkur úr notuðum fatnaði á 

sig og sína. Rannsóknarspurningarnar eru tvær talsins og eftirfarandi:  

Hver er upplifun og reynsla fullorðinna kvenna í Dölunum af því að hafa saumað 

nýjar flíkur úr notuðum á tímabilinu frá 1940 til 1980?  

Hvað varð til þess að konurnar	 ventu og saumuðu úr gömlum fatnaði og hvernig 

unnu þær úr því sem var í boði?  

Til að öðlast betri innsýn og skilning á reynslu og aðstæðum kvennanna sem rætt var 

við var spurt sérstaklega út í stöðu þeirra og menntun. Einkum var hugað að því hvort 

handavinnukennsla hafi á einhvern hátt nýst þeim til verka eða hvort þekkingin hafi 

verið heimafengin. 

1.3 KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNARINNAR 

Í þessari rannsókn var notast við eigindlega rannsóknaraðferð en sú aðferð hentar vel 

þegar viðfangsefni rannsóknar er að öðlast innsýn og skilning á reynslu og upplifun 

fólks af eigin lífi, aðstæðum og veruleika sem og hvaða merkingu einstaklingar leggja 

í orð sín og aðstæður (Creswell, 2013). Með eigindlegri rannsóknaraðferð er leitast 

við að skilja félagslegar aðstæður viðmælenda og fá fram dýpri skilning en hægt væri 

með megindlegum aðferðum (Esterberg, 2002). Rannsakandi notaðist við 

viðtalsramma í viðtölunum með opnum spurningum svo viðmælendur gætu lýst 

reynslu sinni og þekkingu með eigin orðum með sem minnstum áhrifum frá 

rannsakanda (Esterberg, 2002). Í þessari rannsókn taldi rannsakandi best að nota 

eigindlega lífssögurannsókn (e. narrative resarch) en með þeirri aðferð lýsa 

viðmælendur ákveðinni sögu, reynslu og upplifun úr þeirri menningu (Creswell, 
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2013), sem viðmælendur bjuggu við og viðfangsefnið nær til, þ.e. í þessu tilviki til 

fatagerðar þar sem efni voru endurnýtt til að búa til nýjar flíkur.  

Gagna var aflað fyrir þessa rannsókn í gegnum 11 opin og hálfstöðluð viðtöl þar sem 

rætt var við jafnmargar konur með þekkingu og reynslu af viðfangsefninu, allar hafa 

þær verið búsettar í Dölunum. Nánar verður sagt frá aðferðinni  sem farin var við 

rannsóknina síðar í ritgerðinni.  

1.4 RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 

Rannsóknin miðaði að því að bæta við fyrirliggjandi fræði og þekkingu á fatasaumi 

íslenskra kvenna. Nýmæli rannsóknarinnar felast í því að hér er verið að líta til 
vettvangs sem hefur hingað til lítt verið skoðaður með aðferðum félagsvísinda.  

Menningarsögulegt gildi og menningararfur eru hugtök sem hægt er að tengja nánast 

öllu sem viðkemur sögu lands og þjóðar. Í ritinu Menningarhagfræði frá árinu 2012 

setur höfundur fram flokkunarkerfi byggt i á hagtölum þar sem menningarsvið er 

flokkað í sex þætti þar af fellur menningarleg arfleið í einn flokk og listir og handverk 

í annan sem síðan skarast í söfnun og varðveislu (Ágúst Einarsson, 2012) þessi 

rannsókn snýr að söfnun á frásögnum kvenna og má þannig færa rök fyrir því að hér 
sé um efni að ræða sem hefur menningarlegt gildi eða sé hluti af menningararfinum.  

Umfjöllunarefni rannsóknarinnar er því í sjálfu sér fullgilt sem menningarverðmæti og 

veigamikið framlag til menningararfsins. Rannsóknin snýst um að bregða ljósi á 

verkþekkingu sem með tímanum hefur  að mestu glatast en vert er að varðveita og 
minnast. 

Rannsakandi væntir þess að hagnýtur ávinningur sé af því að halda til haga þekkingu 

er snýr að aðferðum og framkvæmd við nýtingu fatnaðar fyrr á tímum og útskýra 

nánar hvernig saumaðar voru nýjar flíkur úr notuðum fatnaði, í þessu tilviki á 
tímabilinu 1940-1980. 	

Þróunin í tísku virðist vera sú að nú á dögum þykir sumum eftirsóknarvert að kaupa 

notaðan fatnað eða fatnað sem gerður er að öllu eða einhverju leyti úr notuðum 

flíkum. Má þar nefna til dæmis fatahönnunarfyrirtækið Aftur sem hefur frá árinu 1999 

endurnýtt fatnað í hönnun sína. Fyrirtækið er staðsett á Laugaveginum og hefur frá 

upphafi hannað tískufatnað úr endurunnum fatnaði. Á Facebook síðu þeirra má sjá 

mikið úrval tískufatnaðar sem er til sölu. Aftur leggur áherslu á að fyrirtækið beri 
mikla virðingu fyrir umhverfinu (Aftur, e.d.).  
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Gregson og Greve (2003) telja að fjármálakreppur 20. aldarinnar hafi líklega ýtt undir 

það að hönnuðir og hugmyndaríkir einstaklingar nýti sér ýmsan efnivið í handverk og 

finni því nýjan tilgang. Á síðari árum eða eftir 2000 hefur orðið ákveðin samfélagsleg 

vitundarvakning, sem meðal annars hefur komið fram í aukinni umhverfisvitund. 

Meðal áhersluatriða í þeim viðhorfum er að nýta flíkur betur og raddir um 

endurnýtingu (e. second hand) verða sífellt háværari. Endurnýting er komin í tísku og 

er í mörgum tilfellum lífstílsval. 

Væntingar fólks til endurunninna flíka er að þær séu í samræmi við tísku hverju sinni 

og líti vel út. Hagnýtur ávinningur af því að endurvinna flíkur, felst í minni sóun á 

verðmætum og jákvæðum áhrifum á umhverfi okkar þegar til lengri tíma er litið.  

1.5 UPPBYGGING RITGERÐARINNAR 

Uppbygging verkefnisins skiptist niður í fimm meginkafla. Í inngangi er viðfangsefni 

rannsóknarinnar lýst, farið yfir tilgang og markmið verkefnisins og 

rannsóknarspurningar tilgreindar auk þess er farið stuttlega yfir aðferðafræði 

rannsóknarinnar og fræðileg nálgun verksins kynnt, sem og val á viðfangsefni og farið 

yfir uppbyggingu ritgerðarinnar. 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar er fræðilegur bakgrunnur skoðaður, helstu hugtök sem 

tengjast viðfangsefni rannsóknarinnar eru útskýrð og fjallað er um fyrri rannsóknir 

sem tengjast viðfangsefninu. Þar er fjallar um sögulega þróun endurunninna flíka og 

sagt er stuttlega frá fatnaði og grunnmenntun á 20. öldinni, húsmæðraskólum, 

húsmóðurhlutverkinu, sjálfsnámi og námskeiðum. 

Í þriðja kaflanum er fjallað um aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar lýst og 

greint nánar frá henni. Þátttakendur rannsóknarinnar eru kynntir til sögunnar en 

nafnleynd þeirra höfð að leiðarljósi. Í kaflanum er einnig sagt frá gagnasöfnun og 

gagnaúrvinnsla rannsóknarinnar.  

Í fjórða kaflanum eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar í nokkrum undirköflum og 

frásögnum viðmælenda gerð skil. Í fimmta kaflanum eru umræður og ályktanir um 

viðfangsefnið en þar eru niðurstöður viðtalanna bornar saman við fræðilega umfjöllun 

rannsóknarinnar og notaðar til að svara rannsóknarspurningunum sem settar voru fram 

í upphafi. 
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2 FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 

Í verkefninu koma fyrir hugtök og orðasambönd sem tengjast saumaskap, sníðagerð 

og einkum endurnýtingu á flíkum. Hér verður gerð grein fyrir nokkrum þeirra er 

teljast til lykilhugtaka. Til hliðsjónar er notað Ritmálssafn Orðabókar Háskóla Íslands 

á vefnum og Íslensk orðabók frá árinu 1983 sem Árni Böðvarson ritstýrði. 

2.1 HELSTU HUGTÖK 

Undir hugtakið handavinna fellur það sem unnið er með höndum og getur handavinna 

því verið fjölbreytt. Hugtakið eins og það er notað hér er tengt hvers konar vinnu sem 

unnin er í höndum og efniviðurinn er úr þráðum, garni og ofnum textílum, það er að 

segja efnum. Í Íslenskri orðabók er handavinna skilgreind sem heiti yfir sauma, 

prjónaskap og hannyrðir. Föndur, smíði og bókband má auk þess flokka undir það að 

vinna með höndum og undir handavinnu (Árni Böðvarsson, 1980). 

Að venda merkir að notuðum flíkum er sprett upp á saumunum og efnishlutunum 

snúið við og þeir saumaðir saman aftur þannig að það sem áður var réttan á flíkinni, 

það er að segja það sem snéri út frá líkamanum snýr nú inn. Rangan verður réttan. 

Þetta þekktist víða og var gert þegar flíkin var orðin slitin og eða snjáð til að fríska 

upp á hana og gefa henni nýlegra yfirbragð og til að flíkin nýttist lengur eiganda 

sínum eða nýjum eiganda. Í Íslenskri orðabók er skýringin við sögnina að venda: 

“...venda e-u (um flíkur o.þ.h.) snúa því borði út sem áður vissi inn venda fötum” 

(Árni Böðvarsson,1983). Í Ritmálssafni Orðabókar Háskólans má sjá að elsta dæmi 

skráð með þeirri merkingu er að finna í blaðinu Þjóðólfi árið 1881 (Ritmálssafn 

Orðabókar Háskólans, 2017). Næst elsta dæmið um verklýsingu á ferlinu að venda er 

í Leiðarvísi til að nema ýmsar hannyrðir og fatasaum sem kom út árið 1932 

(Ritmálssafn Orðabókar Háskólans, 2017; Elísabet Valdimarsdóttir, 1928).  

Að spretta upp saumunum er aðferð við að taka í sundur flík eða fatahluta sem 

saumaðir hafa verið saman. Þegar saumunum er sprett upp eru saumarnir annað hvort 

klipptir í sundur eða raktir úr því sem verið er að spretta í sundur. Þetta getur verið 

vandasamt verk og þarf að gera varlega til þess að efnið sem á að endurnýta skemmist 

ekki. Í Ritmálssafni Orðabókar Háskólans er elsta skráða dæmið í riti frá árunum 

1822-3 sem heitir Utvaldar Smá-sögur, Amenníngi til Fróðleiks og Skémmtunar, en 
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þar er sagt frá skyrtum sem sprett var upp og þær saumaðar aftur saman í segl. Sögnin 

að spretta hefur nokkrar mismunandi merkingar en þegar sögnin er notuð í 

orðasambandinu að spretta upp er merkingin að: “taka flík í sundur með því að skera á 

eða rekja upp saumana” (Árni Böðvarsson, 1983). 

Að útbúa snið og sníðagerð er notað um það þegar búnir eru til fatahlutar sem ætlunin 

er að sauma saman svo úr verði flík. Grunnur að sérhverri flík er þá snið af fatahluta 

sem teiknað er upp á pappír og klippt út. Þetta er síðan notað til að sníða efnið eftir. 

Sniðin, oft fleiri með mismunandi lagi, eru lögð á það efni sem nota á og það klippt út 

eftir forminu á hverju sniðinu fyrir sig. Inn á sniðin eru teiknaðar ýmsar upplýsingar 

varðandi saumaskapinn, til dæmis hvernig á að snúa í efninu sem klippt er eftir sniði, 

huga þarf að þráðréttu, hvar koma eiga fellingar og/eða aðrar saumamerkingar. Orðið 

snið hefur fleiri merkingar en þær sem varða fatagerð og skýring í Íslenskri orðabók 

er annars vegar þessi: “...form, stíll fatnaðar, sniðið á kjólnum, fallegur í sniðinu” og 

hins vegar: “...mynd eða útklippt líking fatnaðar, snið í blaði” (Árni Böðvarsson, 

1983). 

Þráðrétt segir til um hvernig liggur í þráðum efnisins og hvernig það er ofið. Hvað er 

uppistaðan í vefnaðnum og hvað er ívaf. Þegar saumað er skiptir miklu máli að hugað 

sé að þráðréttu þegar fatahlutar eru settir saman til að flíkin vindist ekki eða verði 

ólöguleg. Í sníðagerð skiptir því miklu að vita hvernig snýr í efninu sjálfu og leggja 

sniðin niður á efnið eftir því. Í kennslubók í fatasaumi frá árinu 1984 má finna stutta 

útskýring þar segir að þráðrétt liggi eftir þræði í efninu og jaðarinn eða kanturinn á 

efninu sé alltaf þráðréttur og þess vegna megi taka mið af honum (Sigrún 

Guðmundsdóttir, 1984). Þarna er átt við ný efni og sýnir ljóslega að ekki hefur verið 

eins einfalt að vinna úr notuðum efnum eins og nýjum. Í Íslenskri nútímaorðabók er 

orðið þráðréttur skilgreint sem eftir þræði eða beint (Þráðréttur, e.d.). Það er hinsvegar 

ekki til útskýring á þessu orði hvorki í Íslenskri orðabók (1983) né í Ritmálssafni 

Orðabókar Háskólans (2017). 

Þegar talað er um að sauma upp úr notaðri flík er átt við að gömul flík eða notað 

fataefni er nýtt til að gera nýja flík. Það merkir að ný flík er saumuð úr notaðri. Þá er 

oft sprett saumunum upp úr þeirri notuðu og hlutarnir sem úr henni koma oft þvegnir 

og sléttaðir vel til að efnið fari sem best áður en það er endurnýtt. Þrátt fyrir að í 

orðabókum sé hægt að finna margt sem viðkemur saumaskap, þá er orðatiltækið að 

sauma upp úr hvergi þar að finna.  
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2.2 SPURNINGASKRÁR ÞJÓÐHÁTTASAFNS ÞJÓÐMINJASAFNSINS 

Sarpur nefnist menningarsögulegt gagnasafn og er sameiginlegt upplýsinga- og 

skráningakerfi 50 safna víðsvegar af landinu. Meginmarkmið gagnasafnsins er að 

varðveita menningarsögulegar upplýsingar meðal annars um listaverk, muni, myndir, 

fornleifar, hús og þjóðhætti. Það er einnig hugsað til þess að staðla og samræma 

skráningu safngripa og auðvelda leit á rafrænu formi. Enn fremur er markmiðið að 

tryggja varðveislu, vera upplýsingaveita fyrir starfsfólk safnanna, fræðimenn, 

nemendur og kennara á mismunandi skólastigum (Sarpur. Menningarsögulegt 

gagnasafn, e.d.). 

Kerfið skiptist í tvo hluta; innri vef og ytri vef. Innri vefurinn er lokaður almenningi 

en opinn gagnaeigendum og skráningaraðilum, auk þess sem hægt er að fá 

tímabundinn lesaðgang að honum sé þess þörf, í tengslum við rannsóknarvinnu og 

eins ef upplýsingar á ytri vefnum eru ekki nægilegar. Meirihluti þeirra gagna sem er 

skráður er hins vegar aðgengilegur á ytri vefnum og því aðgengilegur almenningi 

(Sarpur. Menningarsögulegt gagnasafn, e.d.).   

Þjóðháttasafn Þjóðminjasafnsins er eitt þeirra safna sem stendur að Sarpi. 

Þjóðháttasafnið er deild innan Þjóðminjasafns Íslands og hefur verið starfrækt innan 

þess síðan árið 1963 er hlutverk þess að sinna þjóðháttasöfnun (Þjóðminjasafn 

Íslands, e.d.). Þjóðháttasafnið hefur safnað miklum upplýsingum með því að senda út 

spurningaskrár til almennings, þar sem fólk var beðið um að svara spurningum tengdu 

afmörkuðu efni hverju sinni. Þar á meðal hefur verið aflað gagna um saumaskap, 

fatnað, endurnýtingu klæðnaðar, að venda fatnaði og hvernig fatnaður var nýttur af 

mörgum fjölskyldumeðlimum. Þessi gögn varpa sögulegu ljósi á menningu og 

lifnaðarhætti þess tíma sem svarendur spurningaskránna upplifðu og bjuggu við.  

Svör við spurningaskrám sem hér voru nýttar eru komnar á rafrænt form og því eru 

svörin aðgengileg á netslóðinni sarpur.is. Ekki hefur verið unnið frekar úr gögnum á 

annan hátt en þann að svörin eru skráð í sinni upprunalegu mynd á tölvutækt form. 

Þarna liggja því óunnin gögn með mikið menningarsögulegt gildi (Sarpur. 

Menningarsögulegt gagnasafn, e.d.).   

Samkvæmt upplýsingum frá Þjóðháttasafninu hafa þessar skrár ekki verið mikið 

notaðar til að vinna úr né birtar úr þeim fræðilegar niðurstöður (Ágúst Ó. Georgsson, 

fagstjóri Þjóðháttasafnsins, munnleg heimild, svar með tölvupósti 22. október 2013). 

Af þeim skrám sem tengjast heimasaumaskap og fatnaði hefur hvað helst verið notuð 
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eftirfarandi skrár: Skrá 113. Heimatilbúið, viðgert og notað frá árinu 2010 sem tekur 

til kreppuáranna og einnig: Skrá 74. Fatnaður og saumar frá árinu 1990 en þá skrá 

notaði meðal annars Fríður Ólafsdóttir, dósent til að vinna bókina Íslensk 

karlmannsföt 1740-1850 (Fríður Ólafsdóttir, 1999).  

Í skrá 74 má finna svör við sambærilegum spurningum og rannsakandi notaði við 

gagnaöflun sem rannsókn þessi byggist á. Farið verður nánar yfir það hvernig þetta 

tvennt tengist og skarast í umræðukafla í lok ritgerðar. Hér gefur að líta dæmi af 

spurningum úr skrá 74: 

... Hvernig efni voru helst keypt í ungdæmi heimildarmanna? Hvað var 
saumað úr léreftspokum t.d. undan hveiti og sykri eða bleyjugasi? Hvenær 
voru ungar stúlkur látnar fara að "bregða skærum" og sauma föt sjálfar og 
á hverju var helst byrjað? Var algengt að "venda" fötum? Lýsið því og 
fleiru sem varðar nýtingu á fatnaði, t.d. hvernig var stykkjað, bætt og 
saumað upp úr gömlum fötum. Sýnishorn af slíku væru vel þegin. Lýsið 
því hvernig notuð föt gengu á milli t.d. systkina og ættingja og hvernig 
þeim var breytt. Segið frá saum á rúmfatnaði, handklæðum, 
diskaþurrkum, servíettum og fleiru af slíkum heimilisnauðsynjum 
(Þjóðminjasafn Íslands, 1990).1 

Þjóðháttasafn Þjóðminjasafnsins sendi einnig út spurningarskrá sem tengist 

heimasaumi í febrúar 2012 sem ber númerið 74a og yfirheitið fatnaður og 

heimasaumur (Þjóðminjasafn Íslands, 2012). Sú spurningaskrá er ekki síður ítarleg og 

spurt er út í atriði líkt og hvort saumuð hafi verið föt á heimili svarenda, hverskonar 

föt voru helst saumuð heima og á hverja, hvort svarendur hafi sjálfir saumað fatnað og 

þá á hvaða aldri viðkomandi hafi verið á umræddum tíma. Spurt var einnig út í snið 

og hvort þau hafi gengið á milli og hvaðan þau voru upprunnin. Þá var spurt um hvar 

upplýsingar hafi fengist um föt og tísku og óskað eftir upplýsingum um sauma- og 

tískublöð sem stuðst var við. Einnig er spurt um hvaða efni hafi helst verið notuð við 

fatasaum og hvort að saumað hafi verið upp úr gömlum fötum. Svarendur voru einnig 

beðnir um að nefna dæmi um það hvernig fötum var breytt. Spurt er út í áhöld og 

saumavélar, hvernig saumavél hafi verið á æskuheimili svarenda. Síðan er spurt um 

fatnað, skófatnað og umhirðu klæðnaðar (Þjóðminjasafn Íslands, 2012).  

2.2.1 Spurningaskrá 74. Fatnaður og saumar 

Upplýsingar sem hægt er að nálgast í Spurningaskrá 74 og spurningar í viðtalsramma 

þessarar rannsóknar skarast á. Með því gefst heppilegt tækifæri til samanburðar þó 

                                                
1 Í bæklingnum Fatnaður og saumur, spurningaskrá 74 er ekki blaðsíðutal. 
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aldur svarenda í spurningaskrá hafi verið ögn hærri en viðmælenda rannsóknarinnar. 

Spurningalistar hafa þó ákveðnar takmarkanir í samanburði við eigindleg viðtöl hvað 

varðar dýpt svara og möguleikann á því að spyrja nánar út í einstök svör og því er 

þessum samanburði ákveðin takmörk sett.   

Svörin við spurningaskrá 74 sem skráð eru á Sarpinum eru 106 talsins og svarendur 

eru af báðum kynjum. Flestir sem svara eru fæddir á fyrri hluta 20. aldar en elstu 

svarendur eru tveir aðilar fæddir árið 1898 en þeir yngstu eru fæddir árið 1934. Hér 

verður farið yfir helstu þætti sem fram komu í svörum spurningaskrár 74 sem tengjast 

með beinum hætti megin viðfangsefni þessarar ritgerðar (Þjóðminjasafn Íslands, 

1990).  

Svörin í spurningaskránni varpa ljósi á að nokkuð algengt hafi verið að saumað hafi 

verið upp úr notuðum klæðnaði, bæði nýjar flíkur ekki síður en sprett var í sundur og 

vent, og flíkin saumuð saman aftur.  

Fram kom að töluvert mikið var saumað úr hverskonar mjölpokum, til dæmis undan 

haframjöli, hveiti og sykri. Pokarnir voru yfirleitt úr ólituðu lérefti, bómullarefni. 

Áður en sniðið eða saumað var úr  pokunum var kapp lagt á að ná úr þeim prenti frá 

verksmiðjunni og það þótti töluverð vinna. Ef nota átti pokana í stærri flíkur var efnið 

úr þeim litað en ef nota átti þá í rúmföt eða nærfatnað þá var ljósi liturinn látinn halda 

sér (Þjóðminjasafn Íslands, 1990).  

Í svörunum kemur einnig fram að gott efni úr flík hefði verið notað allt að þrisvar 

sinnum og það þótti mjög góð nýting og merki þess að vefjarefnið hefði verið sterkt 

og búið góðum gæðum (Þjóðminjasafn Íslands, 1990).   

Orðið fuglafætur kom fram í orðum svarenda og er þá vísað til afgangs af fyrri 

saumþræði, það er að segja gömlu spottarnir sem oft urðu eftir í saumförum ef sprett 

var í sundur flík, það voru því fuglafætur er urðu eftir ef ekki hreinsaðist vel úr 

saumförunum. Sé orðinu fuglafætur flett upp í íslenskri orðabók er merking þess 

þráðarendar eða angalýjur á flík (Þjóðminjasafn Íslands, 1990). 

2.2.2 Spurningaskrá 74a. Aukaspurning um fatnað og heimasaum 

Spurningaskrá 74a er viðbót við spurningaskrá 74 frá árinu 2012 en rúmlega 20 ár 

liðu á milli þess sem skrárnar voru sendar út. Svörun í seinnihlutanum virðist hafa 

verið talsvert lakari eða þá færri svör orðin aðgengileg á vefnum. Hluti af þeim 

svörum er til á hljóðskrá sem ekki er búið að afrita og eru því ekki aðgengileg á 

rafrænu formi. Aðgengilegt á sarpi.is eru afritun fjögurra viðtala. Þar kom fram að 
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Burdablöðin voru mikið notuð og eftirsótt, sérstaklega á árunum eftir 1950 en fyrir 

þann tíma var talað um Pfaff snið eða Nordisk Mönstertidende (Þjóðminjasafn 

Íslands, 1990). 

2.3 FATNAÐUR TÍMABILSINS 

Í ritinu Úr torfbæjum inn í tækniöld segir frá því að fram að árunum um 1930 þekktist 

að vinnuföt bænda væru úr heimaofnu vaðmáli og spariföt voru bætt eftir því sem þau 

slitnuðu. Síðar fór að aukast innflutningur á vinnufatnaði úr gallaefnum og grófum 

bómullarefnum. Úr gömlum fötum af fullorðnum var reynt að sauma flíkur á börn og 

yfirleitt var barnafatnaður saumaður heima. Þetta átti ekki aðeins við um þá sem voru 

fátækir eða fólk í sveitum heldur líka efnað fólk í kaupstöðum. Ritið sem þetta kemur 

fram í er yfirgripsmikið upplýsingarit, þar sem ekki er fjallað ítarlegar um einstaka 

þætti fatagerðar eða saumaskapar en ljóst er þó að í gamla íslenska bændasamfélaginu 

varðveittist verkkunnátta á milli kynslóða, hinir ungu lærðu af þeim eldri. Þar á meðal 
kunnátta í saumum og vefnaði (Kuhn, H. og Árni Björnsson, 2003). 

Í seinni heimstyrjöldinni breyttust skilyrði hvað varðar fatnað og fatagerð eins og 

fram hefur komið. Vöruskortur var töluverður og þar með talinn var skortur á efnum 

til fatagerðar. 

Silki hvarf af markaðnum. Það sama átti við um skinn, perlur og bönd, 
tjull og fleira. Fylgihlutir og munstur minnkuðu og litir urðu gráir og 
dökkir, litir eins og brúnt, grátt, svart, dökkblátt, khakidrappað, 
mosagrænt og gult (Ásdís Jóelsdóttir, 2005).   

Á skömmtunartímabilinu, á árunum fyrir 1940, dugðu skömmtunarseðlar jafnvel ekki 

til þess að fólk fengi þá vöru sem það vanhagaði um. Það átti ekki síst við efni til 

fatagerðar. Á þessum tíma varð að endurnýta og nýta allt vel, eins og fram hefur 

komið, „...sauma barnaföt úr heillegustu hlutum slitinna flíka, sparikjóla úr gardínum, 

bleijur úr kjötpokum“ (Helgi Skúli Kjartansson, 2003). Á þessum árum þurfti líka oft 

að nýta það sem til var, sem oft var af skornum skammti, og breytti það fatnaði 
kvenna og stúlkna töluvert.  

Pilsin styttust því og sniðin voru einföld, bein eða aðskorin með litlum 
krögum og fáum vasalokum. Kjólar og pils námu við hnéskel og skyrtur 
og blússur voru með frekar barnalegu sniði, svo sem litlum púffermum. 
Útsaumur, pels- og leðurkantar voru bannaðir. Vöfflusaumur og 
vasabryddingar urðu vinsælar heimatilbúnar skreytingar, að minnsta kosti 
hjá þeim sem voru flinkir í höndum (Ásdís Jóelsdóttir, 2005). 
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Það virðist sem karlmannsfatnaður hafi verið að einhverju leyti undanskilinn 

heimasaumaskap. Karlmenn fóru frekar til klæðskera eða fengu sérsaumaðan á sig 

fatnað hjá lærðum saumakonum. Helstu ástæður sem nefndar eru fyrir því eru hversu 

flóknari saumaskapur er á karlmannsfatnaði samanborið við kjólasaum. Það var því 

algengt að það væru haldin sérstök námskeið fyrir stúlkur í karlmannsfatasaumi. 

Saumaskapur var líka kenndur í Kvennaskólanum í Reykjavík og fjöldi stúlkna lærði 

af mæðrum sínum, ömmum eða konum sem kunnu vel til verka. Saumakonur tóku 

stúlkur á námskeið og síðan fór slíkt að færast inn í húsmæðraskólana (Símon Jón 

Jóhannsson og Ragnhildur Vigfúsdóttir, 1991). Eftir heimstyrjöldina síðari voru það 

helst eldri konur sem klæddust peysufötum og eða öðrum gerðum af íslenska 

þjóðbúningnum (Ásdís Jóelsdóttir, 2009).   

Hér á landi varð mikil breyting á fatnaði og tísku á 20. öldinni. Auk þess sem karlarnir 

fóru að nota fatnað úr innfluttum efnum hættu konur að ganga í dagtreyjum og síðum 

pilsum úr vaðmáli við vinnu sína. Tískustraumar frá meginlandi Evrópu fóru að hafa 

áhrif hér á landi og Reykjavíkurstúlkan varð umtöluð á þriðja og fjórða áratug síðustu 

aldar. Reykjavíkurstúlkan var samheiti yfir konur sem fóru að ganga í kjólum og settu 

upp hatta að dönskum sið, fóru að klæðast dönskum búning. Þessi klæðnaður var 

öðruvísi en fólk átti að venjast og setti svip á bæinn á þeim tíma (Símon Jón 

Jóhannsson og Ragnhildur Vigfúsdóttir, 1991). 

2.4 MENNTUN OG REYNSLA 

2.4.1 Menntun 

Árið 1907 voru sett lög um fræðslu barna á Íslandi. Í lögunum kom fram að heimilin 

sjálf skyldu annast og kosta fræðslu barna til 10 ára aldurs en hins vegar áttu 

sveitafélögin að kosta nám barna á aldrinum 10-14 ára. Skólum var haldið úti sem 

heimangöngu- eða heimavistarskólum annars vegar eða farskólum hins vegar. Í 

heimangönguskólum fóru börn til náms daglega og heim aftur að lokinni kennslu. Í 

heimavistarskólum var dvalið í lengri tíma í einu og í farskólum var kennt í lotum inni 

á heimilum til sveita. Þangað var börnum frá nágrannabæjum safnað saman og þar 

kom farkennari og kenndi hópnum. Árið 1926 var lögunum breytt lítillega sem fólst 

aðallega í því að þá náði fræðsluskyldan niður í átta ára aldur en var tíu ára áður og 

skyldu allir nemendur taka próf að vori auk þess sem rammi var settur utan um 

námstíma (Loftur Guttormsson, 1992). 
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Á árunum 1925-1945 fjölgaði heimangönguskólum um nærri helming en farskólum 

fækkaði. Þá voru helst nýir skólar stofnaðir í þéttbýliskjörnum úti á landsbyggðinni 

(Loftur Guttormsson, 2008).  

Eftir síðari heimstyrjöldina á árunum 1946 til 1964 breyttist viðhorf til fræðslu- og 

menntamála nokkuð hérlendis. Tekið var mið að því hvernig málum var háttað í 

nágrannaríkum Íslands og sett var ný fræðslulöggjöf árið 1946. Mikil áhrif hafði án 

efa aukið fjármagn eftirstríðsáranna auk þess sem fólki tók að fækka í sveitum og það 

sótti í auknum mæli í þéttbýlið, aðallega þó til höfuðborgarinnar og nágrennis. Skólar 

á þeim stöðum urðu fjölmennari en á móti fækkaði nemendum í sveitaskólunum. 

Unnið var að því að lengja skólaskylduna og  gagnfræðastigið varð til árið 1946. Í 

grein Helga Skúla Kjartanssonar (2008), Skólakerfi í mótun 1946-1965, sem finna má 

í safnritinu Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007, er varpað ljósi á viðhorf til stöðu 

kvenna en á þeim tíma var enn ekki almennt talið að konur ættu heima úti á 

vinnumarkaðnum. 

Það var ekki síst varðandi menntun stúlkna sem reyndi á hvort skólakerfið 
var hugsað kringum starfsmenntun eða almennan þroska. Fáir efuðust um 
það lengur að kynin hefðu svipaðar forsendur til að njóta almennrar 
menntunar, bóklegrar eða verklegrar. Hins vegar voru 
starfmenntunarþarfir þeirra gagnólíkar. Stúlkur voru umfram allt verðandi 
húsmæður, áttu helst heima á vinnumarkaði meðan þær biðu þess að festa 
ráð sitt og átti það jafnvel um konur með starfmenntun eins og 
kennslukonur eða hjúkrunarkonur... Frá því fyrir 1940 hafði efling 
húsmæðraskólanna, einkum í sveitum verið eitt helsta forgangsatriði í 
menntamálum. Með skólakerfinu frá 1946 og hinu samræmda 
gagnfræðastigi var hins vegar stuðlað að sameiginlegri skólagöngu beggja 
kynja umfram skyldunám (Helgi Skúli Kjartansson, 2008, bls. 20).  

Frá árunum 1965 til 1984 breyttust kennsluhættir og skólakerfið umtalsvert. 

Skólasókn varð almennari sérstaklega í framhaldskólunum og árið 1974 voru sett 

grunnskólalög og grunnskólarnir sem slíkir urðu til (Jón Torfi Jónasson, 2008). 

Þó að hugmyndir hafi verið um það að kenna handavinnu á síðari hluta 19. aldarinnar 

við barnaskólann í Reykjavík og að tillaga þess efnis hafi komið fram í bréfi frá 

kirkju- og kennslustjórn til stiftsyfirvalda á Íslandi árið 1862 að handavinna yrði 

formlega ein kennslugreina varð ekki af þeim áformum (Áslaug Sverrisdóttir, 2011).  

Það var ekki fyrr en árið 1936 sem handavinna varð formlega ein skyldunámsgreina, 

kennsla í handavinnu hafði þó hafist fyrr í einhverjum skólum að frumkvæði 

einstaklinga innan skólanna. Sá aðili sem lagði einna mesta áherslu á að handavinna 
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yrði skyldunámsgrein var Halldóra Bjarnadóttir (Ólafur Rastrick, 2008). Hún lagði 

áherslu á að kenna handavinnu í skólum og taldi „... það hafa hagrænt gildi og framlag 

til atvinnumála íslensku þjóðarinnar” (Áslaug Sverrisdóttir, 2011). Halldóra var 

skólastjóri Barnaskólans á Akureyri á árunum 1908 til 1918 og hún kenndi sjálf 

handavinnu í barnaskólanum. Þar voru meðal annars kennd einföld saumspor sem 

notuð voru til fatagerðar auk þess sem stúlkum var kennt að prjóna. Seinna eða upp úr 

1920 fór Halldóra til Reykjavíkur og réði sig til starfa við Kennaraskóla Íslands 

(Áslaug Sverrisdóttir, 2011).  

Halldóra vildi að áhersla væri lögð á heimilisiðnað frekar en hannyrðir sem fremur 

teljast til fínni handavinnu sem unnin er til að prýða og skreyta. Halldóra leit svo á að 

heimilisiðnaður hefði einkum hagrænt og praktískt hlutverk (Áslaug Sverrisdóttir, 

2011).  

2.4.2 Húsmæðraskólar 

Kvennaskólar eða hússtjórnarskólar/húsmæðraskólar eins og þeir hafa einnig verið 

nefndir voru mikilvægur liður í menntun kvenna. Kvennaskólinn í Reykjavík var 

stofnaður árið 1874 fyrir forgöngu Þóru Melsteð, þar voru kenndar bóklegar greinar 

en einnig klæðasaumur og hannyrðir. Kvennaskólinn í Reykjavík er sagður vera helsta 

hvatningin að stofnun kvennaskóla á landsbyggðinni. Á síðasta fjórðungi aldarinnar 

sem leið og fram yfir aldamót voru stofnaðir kvennaskólar víða um land. Eftir því sem 

leið á 20. öldina dró úr starfsemi slíkra skóla á landsbyggðinni (Guðrún P. 

Helgadóttir, 1974). Einna þekktastur húsmæðraskóla er Húsmæðraskóli Reykjavíkur 

sem stofnaður var árið 1942 og starfar hann enn þann dag í dag undir heitinu 

Hússtjórnarskólinn í Reykjavík (Símon Jón Jóhannsson og Ragnhildur Vigfúsdóttir, 

1991). 

Helsta markmiðið með námi í húsmæðraskólum var að veita ungum stúlkum 

nauðsynlegan undirbúning fyrir heimilisstörf, heimilisstjórn og barnauppeldi. Litið 

var svo á að slíkt nám væri best til að undirbúa þær fyrir framtíð þeirra. Í 

húsmæðraskólunum var líka lögð áhersla á bóklegar greinar og námsgreinar sem voru 

kenndar voru nokkuð margar Í lögum um húsmæðrafræðslu í sveitum frá árinu 1938 

var kveðið á um að kennslan skyldi vera bæði bókleg og verkleg, auk þess var 

yfirlýstur tilgangur  skólanna að veita konum hagnýta fræðslu til undirbúnings fyrir 

stöðu þeirra sem húsmæðra (Lög um húsmæðrafræðslu nr. 60/1938). Ekki má 

vanmeta þátt húsmæðraskólanna fyrir almennri menntun kvenna og oftar en ekki voru 
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þeir eina færa leiðin sem ungar stúlkur höfðu til að mennta sig að loknu barnaprófi 

(Loftur Guttormsson, 2008). Í lögunum kemur einnig fram að lagaleg skylda sé að 

kenna eftirfarandi fög í húsmæðraskólum:     

Íslenzka, reikningur, bókfærsla, matarefnafræði, heilsufræði, uppeldis-
fræði, söngur, íþróttir, hússtjórn, matreiðsla, þvottur, ræsting og 
handavinna (Lög um húsmæðrafræðslu nr. 60/1938).  

Undir handavinnu féll til dæmis fatasaumur og til að mynda saumuðu námsmeyjar í 

Húsmæðraskólanum að Laugarvatni meðal annars karlmannaskyrtu eða blússu, 

veturinn 1943-1944 (Eyrún Ingadóttir, 1995).  

Námsgreinar voru eins og fyrr segir bundnar í lögum um húsmæðraskóla í sveitum en 

hins vegar var ekki til formleg námskrá til að fara eftir eða hafa til viðmiðunar um það 

hvað ætti að kenna innan hverrar kennslugreinar eða hverjar helstu áherslur ættu að 

vera í náminu. Það var því nokkuð misjafnt hvað var lögð áhersla á að kenna í 

hverjum skóla fyrir sig og virðist sem auðvelt hafi verið að fá undanþágu frá lögunum 

(Eyrún Ingadóttir, 1995). Líklegt er að áherslur í kennslu hafi farið eftir mannauði 

innan hvers skóla fyrir sig, þá hafa væntanlega stjórnendur skólanna og kennararnir 

haft hvað mest um það að segja hvað kennt var á hverjum stað. Þeirra sjónarmið, 

skoðanir og verkkunnátta gæti mögulega hafa stjórnað því á hvað var lögð mest 

áhersla í náminu.  

Í tímaritinu Hlín frá árinu 1933 er úrdráttur úr skólaskýrslu Húsmæðraskólans á 

Laugum fyrir veturinn 1931-1932 og þar er fatagerð úr gömlum fötum eitt af því sem 

talið er upp af því sem kennt var þann veturinn: 

Námsmeyjum var kennt að lita, hreinsa og pressa gömul föt og sníða upp 
úr þeim. Reynt var að vekja áhuga þeirra fyrir því að nota hentug og 
haldgóð efni í föt sín, og einföld og látlaus snið... Nú þótti brýnni þörf en 
nokkru sinni fyrr að vekja áhuga hjá námsmeyjunum fyrir að nota 
heimafengið efni (Helga Kristjánsdóttir, 1933 bls. 38-39).  

Af þessu má ráða að í sumum tilvikum hafi ungar konur fengið kennslu í því að 

sauma upp úr og venda fatnaði í húsmæðraskóla þegar vöruskortur var ríkjandi ástand 

vegna heimskreppunnar.  

Sé miðað við Húsmæðraskólann á Laugarvatni þá var hann fjölmennastur á árunum á 

árunum 1970 – 1979 en eftir það fór nemendum að fækka. Það dró úr styrk 

húsmæðraskólanna um og eftir 1970 (Eyrún Ingadóttir, 1995). Þegar þetta er skrifað 

eru enn reknir tveir húsmæðraskólar á landinu, Handverks- og hússtjórnarskólinn á 
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Hallormsstað, sem var stofnaður árið 1930 (Hjörleifur Guttormsson og Sigurður 

Blöndal, 2005) og Hússtjórnarskólinn í Reykjavík sem hefur verið starfandi frá árinu 

19421 (Eyrún Ingadóttir, 1992).  Með tímanum færðist síðan kennslan sem áður var í 

húsmæðraskólum að einhverju leyti inn í framhaldsskólana, eins og á Akureyri, 

Ísafirði, Laugum, Laugarvatni og Varmalandi (Einar Laxness, 1998). 

Húsmæðrakennaraskóli var stofnaður á Íslandi árið 1942 en tillögur að stofnun slíks 

skóla kom fram fyrir þann tíma. Tillögurnar komu frá nefnd skipaðri af Búnaðarfélagi 

Íslands. Fram að þeim tíma hafði verið kennd handavinna í Kennaraskóla Íslands en 

hann tók til starfa árið 1908. Kennslan var sniðin að tíðarandanum og reynt að hafa 

hana sem notadrýgsta og mest til hagsbóta fyrir stúlkurnar. Þeim var til að mynda sett 

fyrir og kennt að sauma svuntu, sníða og sauma nærfatnað, bæta slitin fatnað og að 

taka saumspor. Eins og fram hefur komið fór Halldóra Bjarnadóttir að starfa við 

Kennaraskólann árið 1920 og með komu hennar færðist áhersla í handavinnu að 

heimilisiðnaði og kennsluhættir breyttust. Handavinnukennslan gekk undir ýmsum 

nöfnum eftir því sem árin liðu og féllu handavinna eða heimilisiðnaður ekki undir 

skyldunám þó að það hafi verið kennt í skólum og áhersla lögð þar á (Vigdís 

Pálsdóttir, 1985).  

Löngu seinna eða árið 1977 sameinaðist Hússtjórnarkennaraskólinn, Kennaraháskóla 

Íslands (Anna Ólafsdóttir Björnsson, 1998) en árið 1971 hafði kennslan í 

Kennaraskóla Íslands færst menntaskólastigi yfir á háskólastig (Gyða Jóhannsdóttir, 

2006).  

2.4.3 Húsmóðurhlutverkið 

Það að vera húsmóðir er eitt af þeim hlutverkum sem konur fá upp í hendurnar við 

það eitt að stofna heimili. Engu máli skiptir hvort áhugasvið konunnar liggur þar eða 

ekki. Það er hluti af sjálfsumhirðu og daglegu lífi að halda heimili, elda og þrífa. 

Hlutverk húsmóðurinnar er margþætt og ábyrgð hennar mikil. Húsmóðurstarfið hefur 

í gegnum tíðina verið fjölbreytt og á síðari tímum að miklu leyti háð menningu hvers 

tíma. Í grein eftir Helgu Rafnsdóttur frá árinu 1945 er vel skilgreint hvaða störf það 

eru sem góð húsmóðir á að sinna til að fullnægja þörfum fjölskyldu sinnar sem var á 

þeim tíma talið grundvallaratriði. Greinin var birt í tímaritinu Melkorku. 

1. Hún þarf að vera hagsýn, því að hún annast kaup á öllum 
nauðsynjavörum heimilisins. 
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2. Hún þarf að kunna að matreiða hollan og góðan mat, — halda hreinni 
íbúð sinni, — annast þvotta og hreingerningar. 

3. Hún þarf að vera fær um að viðhalda öllum fatnaði heimilisins, að 
ógleymdu því að geta stoppað í sokka. 

4. Hún þarf helzt að kunna algengan saumaskap, að minnsta kosti verður 
hún að geta saumað barnaföt og léreftasaum. Þá skaðar ekki að geta 
brugðið fyrir sig prjónum þegar annað er ekki fyrir hendi. 

5. En þó er það mikilvægasta ótalið ennþá, en það er barnauppeldið. Hún 
verður að vera vakin og sofin við að fullnægja öllum þörfum barna sinna. 

6. Konan verður að vera góður félagi eiginmannsins. Hún verður að hafa 
skilning á starfi hans og baráttu utan heimilisins og megna að gera 
heimilið að skemmtilegum og aðlaðandi hvíldarstað fyrir hann, þegar 
hann kemur heim að loknu dagsverki (Helga Rafnsdóttir, 1945 bls. 17-
18). 

Þetta gefur vísbendingu um  að almennt þótti eðlilegt að húsmóðirin á heimilinu bæri 

ábyrgð á velferð allra á heimilinu hvort sem um börn eða eiginmann var að ræða. Það 

var fullt starf að vera húsmóðir.  

Í tilvitnuninni hér að ofan eru talin upp atriði í sex þáttum. Tvö af þessum sex atriðum 

snúa að fatnaði og að húsmóðirin þurfi að vera fær um og hafa þekkingu á því að sjá 

annars vegar um allt sem viðkemur þvottum, viðgerðum og viðhaldi á flíkum. Þar að 

auki þarf hún að minnsta kosti að geta saumað barnaföt. Jafnfram má lesa í tilvitnunin 

viðhorf til þess að fólk eigi aldrei að sitja auðum höndum. Sé tóm stund þá á að grípa í 

prjónana, það sem helst átti að prjóna voru svo nytsamlegar flíkur eins og peysur, 

húfur, vettlinga eða sokka (Helga Rafnsdóttir, 1945). 

Í rannsókn Lara Campbell um kreppuna miklu 1929-1939 í Ontario í Kanada, benda 

niðurstöður til þess að almennt var talið hefðbundið að konur hefðu færni og kunnáttu 

í að sauma sjálfar ódýrari föt á sig og börnin sín. Almennt var viðhorfið það að ekki 

væri síður mikilvægt að búa yfir saumakunnáttu en að kunna að matbúa. Að geta 

saumað og gert við fatnað var sérstaklega mikilvægt hjá efnaminni fjölskyldum á tíma 

kreppunnar. Þá jókst sala á efnum og aðföngum til saumaskapar í verslunum á 

svæðinu. Auk þess var saumað upp úr notuðum efnum jafnvel gardínum og fatnaði. Í 

rannsókn Campbell er fjallað sérstaklega um það hve mikil skömm fylgdi því að 

ganga í heimasaumuðum klæðnaði og lögðu konur mikið á sig svo ekki sæist að flíkin 

væri unnin heima við. Viðmælandi í þeirri rannsókn talaði um að sérstaklega hafi 
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hann upplifað skömm af því að vera látin vera í flík sem unnin var upp úr herklæðnaði 

frænda hans. Þar kemur einnig fram að það hafi verið sjaldgæft að karlmenn væru í 

heimasaumuðum klæðnaði. Það þótti miklu flóknara að sauma karlmannsklæðnað 

þannig að áherslan við endurnýtingu fatnaðar var á klæðnað barnanna og kvenna 

(Campbell, 2009).  

Í stuttri grein eftir Laura Caseley kemur fram að í kreppunni miklu upp úr 1930 fór að 

bera á því í Bandaríkjunum að notaðir væru pokar undan mjöli til að sauma úr. Af 

nauðsyn sáu konur að þarna var komið ágætis efni til þess að sauma fatnað á börnin. 

Þegar framleiðendur fengu veður af því að þetta væri gert brugðust þeir við á þann 

máta að pakka hveitinu í litríka og mynstraða poka auk þess var letrið á pokunum 

þannig úr garði gert að auðveldara væri að ná prentinu úr, framleiðendurnir fóru 

jafnframt að prenta leiðbeiningar og snið á pokana. Þetta var nokkuð sem konur gripu 

fegins hendi. Fatnaður úr hveitipokum varð nokkuð algengur og konur saumuðu ekki 

bara á börn sín heldur fóru að sauma úr pokunum kjóla á sjálfa sig. (Caseley, e.d.). 

Mynd 1 sýnir föt barna í Bandaríkjunum sem saumuð voru úr hveitipokum.  

 

Mynd 1 Barnaföt saumuð úr hveitipokum (Caseley, e.d.) 
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Gróflega áætlað er talið að um 3.5 milljónir kvenna og barna hafi notað fatnað sem 

gerður var úr hveitipokum á krepputímanum (Caseley, e.d.). 

2.4.4 Sjálfsnám, námskeið, blöð og bækur 

Ekki voru allar stúlkur svo heppnar að komast í húsmæðraskóla á þeim tíma sem slíkir 

skólar voru í rauninni einu menntastofnanirnar sem algengt var að stúlkur hefðu 

aðgang að og þóttu eftirsóknarverðir. Það sem stúlkur þurftu helst að læra fyrir sína 

framtíð var að hugsa um heimili og börn. Einhverjar stúlkur hafa væntanlega lært 

undirstöðuatriði af mæðrum sínum. Það þekktist einnig að saumakonur tækju stúlkur í 

nám en fæstar þeirra sem sóttu slíkt nám ætluðu að gera saumaskap að atvinnu sinni 

heldur þótti það haldgóður undirbúningur fyrir hjónaband og heimilishald að geta 

saumað á heimilisfólk sitt (Símon Jón Jóhannsson og  Ragnhildur Vigfúsdóttir, 1991).  

Það hafa þótt miklir kvenkostir að kunna til verka í hannyrðum og saumaskap, ekki 

síður en að kunna að elda, matbúa, þvo og þrífa.  

Kvenfélög sem stofnuð voru víða um land á síðari hluta 19. aldar og fyrri hluta 20. 

aldar unnu mörg ötullega að því að fræða konur um nýjungar sem gætu orðið til að 

bæta tilhögun og verklag við textílvinnu (Áslaug Sverrisdóttir, 2011). Fyrsta 

kvenfélaginu var komið á laggirnar hérlendis árið 1869, Kvenfélagi Rípurhrepps í 

Skagafirði. Í stuttri frásögn í Húnvetningi frá árinu 1992 rifjar Helga Berndsen það 

upp að hafa fengið að fara með á saumanámskeið árið 1938 en þá var hún 7 ára 

gömul, ekki var handavinnukennsla í barnaskólanum á staðnum á þeim tíma og þá var 

það kvenfélagið á Skagaströnd sem stóð fyrir námskeiðinu. Það var ætlað 

skólastúlkum en stóð fleiri aldurshópum til boða. Það voru konur úr sveitinni sem 

leiðbeindu á námskeiðunum (Helga Berndsen, 1992).  

 Á 16. landsþingi Kvenfélagasambands Íslands árið 1965 var sértaklega talað um 

samning sem gerður var við Pfaff verslunina í Reykjavík þess efnis að Sniðaskóli 

Pfaff héldi námskeið fyrir konur í kvenfélögunum úti á landi. Þær konur sem voru í 

félagi innan Kvenfélagasambandsins áttu að fá sérstakan afslátt (Helga Magnúsdóttir, 

1965). Á sjötta áratug síðustu aldar fór námskeiðum í saumaskap fjölgandi og voru 

það yfirleitt kjólameistarar eða klæðskerar sem héldu slík námskeið. Námsflokkar 

Reykjavíkur voru með námskeið frá árinu 1945 í kjólasaumi, sniðagerð og 

barnafatasaumi (Ásdís Jóelsdóttir, 2009). Heimilisiðnaðarfélag Íslands kom á 

námskeiðum í fatasaum á kreppuárunum og bauð félagið slík námskeið fram á fimmta 

áratug aldarinnar sem leið (Áslaug Sverrisdóttir, e.d.). Verslanir sem seldu prjóna og 



 

 30  

saumavélar héldu einnig námskeið og þekktur var hinn fyrrnefndi Sniðaskóli Pfaff 

(Ásdís Jóelsdóttir, 2009). 

Bókin Kvennafræðarinn sem Elín Eggertsdóttir Briem gaf fyrst út árið 1889 var 

meðal annars handbók fyrir konur um saumaskap og prjón. Þar má finna leiðbeiningar 

um prjón, saumaskap og sníðagerð fyrir fatnað. Þar er farið yfir máltöku, snið, saum á 

jakka, vesti, buxum, peysu, peysupilsi, svuntum og regnkápu (Elín Eggertsdóttir 

Briem, 1891). Leiðbeiningarnar eru skipulega framsettar en það getur hins vegar verið 

erfitt að fylgja leiðbeiningunum því þær eru einungis skriflegar og engar 

skýringarmyndir með textanum. Undir það tekur Ásdís Jóelsdóttir (2009) í bók sinni 

Saga fatagerðar og fatahönnunar á Íslandi. Hún telur að til þess að geta farið eftir 

leiðbeiningunum úr Kvennafræðaranum hafi konur þurft að hafa nokkuð góða 

þekkingu og kunnáttu á sníðagerð og saumaskap (Ásdís Jóelsdóttir, 2009).  

Einnig má nefna bók sem kom út árið 1928 og heitir Leiðarvísir til að nema ýmsar 

hannyrðir og fatasaum. Höfundur hennar var Elísabet Valdimarsdóttir og tekur hún 

fram í formálanum að hún viti að bókinni sé eitthvað ábótavant en að útgáfa hennar sé 

tilkomin af nauðsyn. Eina íslenska hannyrðabókin Kvennafræðarinn, sem getið var 

um hér að ofan, og hafði á þeim tíma verið gefin út var þá ófáanleg. Tók Elísabet 

jafnframt fram að þetta hafi verið hálfgerð tilraun af hennar hálfu og hún hafi reynt að 

hafa bókina einfalda, stutta og með lágmarks myndafjölda til þess að hún yrði ekki of 

dýr þeim sem þurftu á henni að halda. Í bókinni eru myndir og myndskýringar af því 

sem verið er að fjalla um. Í kaflanum um fatasaum, sem er rýr, eru einu 

skýringarmyndirnar af hnappagatagerð í höndum (Elísabet Valdimarsdóttir, 1928).  

Árið 1962 kom síðan út leiðbeiningarbók um saumaskap eftir Sigríði Arnlaugsdóttur. 

Í bókinni er mikið af myndum og bókin er uppflettirit þar sem hægt er að sjá hvernig á 

að bera sig að við hina ýmsu þætti saumagerðarinnar. Í þessari bók hefur verið vandað 

betur til fræðslu og leiðbeininga um saumaskap en í þeim ritum sem fjallað var um 

hér að framan. Í formála bókarinnar segir: 

Heimasaumur hefur farið mikið í vöxt hér á undanförnum árum. Veldur 
því margt: aukin kennsla í fatasaumi í skólunum, stórbættar saumavélar og 
síðast, en ekki sízt, að nú er hægt að kaupa ágæt tilbúin snið, svo að konur 
geta sjálfar sniðið heima, þótt þær hafi ekki lært að sníða.  

Þó er margt að athuga, bæði við val á sniðum, máltöku og ýmis einstök 
atriði, sem geta vafizt fyrir ólærðum eða lítt lærðum saumakonum.  
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Þess vegna hef ég ráðizt í að taka saman þessa bók, að ég vona, að hún 
geti orðið þeim húsmæðrum, sem stunda heimasaum að liði, einnig að hún 
geti létt undir við kennslu í húsmæðraskólum og verknámsskólum. 

Við samningu  hennar hef ég bæði stuðzt við eigin reynslu og ýmsar 
erlendar kennslubækur. Fatasaumur er alþjóðleg iðngrein og aðferðir 
svipaðar í flestum löndum. Þær breytast ört eftir tízku, nýjum efnum og 
verkfærum, en þróunin er sú sama, í nágrannalöndum okkar að minnsta 
kosti (Sigríður Arnlaugsdóttir, 1962, bls. 7).  

Ætla má að það hafi verið nokkuð mikil búbót fyrir þær konur sem saumuðu heima að 

eignast eintak af þessari bók. Hún virðist aðgengileg og leiðbeiningamyndirnar 

nokkuð skýrar.  

Nokkur tímarit voru gefin út hér á landi sem sérstaklega voru ætluð konum.	
Umfjöllunarefni þeirra sneri að veruleika kvenna, þau fjalla um ýmis málefni sem 

ritstjórum þótti höfða til kvenna líkt og kvenréttindi, heimilishald, þjóðfélagsmál, 

minningarorð auk sagna. Í slíkum ritum var oftar en ekki kafli er tengdist handavinnu. 

Nefna má Kvennablaðið sem gefið var út af Bríeti Bjarnhéðinsdóttir á tímabilinu 

1895-1926. Þar mátti oft finna kafla sem tengdust einhverskonar handavinnu. Ársritið 

Hlín var gefið út af Sambandsfélagi norðlenskra kvenna og síðar af Sambandsfélagi 

íslenskra kvenna. Það kom út á árunum 1917-1967 og var Halldóra Bjarnadóttir 

ritstjóri tímaritsins. Þar má finna margt sem tengist handavinnu bæði varðandi 

námskeið og sýningar á handavinnu kvenna. Melkorka kom út á tímabilinu 1944 – 

1962. Í því var aðallega fjallað um réttindi kvenna og í því voru líka margvíslegar 

greinar sem tengdust störfum kvenna (Böðvar Kvaran og Einar Sigurðsson, 1991). Á 
árunum sem rannsóknin nær til voru gefin út áðurnefnd tímarit.  

Kvennablaðið Húsfreyjan hefur verið gefið út til dagsins í dag samfellt frá árinu 1950. 

Þar er líkt og í blöðunum sem nefnd voru hér á undan, fjallað um ýmis málefni sem er 

ætlað að höfða til kvenna. Í efnisyfirliti 2. tölublaðs Húsfreyjunnar frá 1970 eru til 

dæmis málefnin flokkuð niður í: félagsmál, hannyrðir, heimilið, manneldi, menn og 

málefni, minningar og afmælisgreinar, sögur og kvæði, um bækur og að lokum 

uppeldis- og skólamál. Auk þess má finna í heimilisþætti tölublaðsins 

prjónauppskriftir og stuttar leiðbeiningar um sniðsbreytingar á buxum (Efnisyfirlit, 
1970; Sigríður Haraldsdóttir, 1970; Sigríður Kristjánsdóttir, 1970). 

Í 2. tölublaði af Húsfreyjunni frá árinu 1973 eru leiðbeiningar um það hvernig hægt sé 

að sauma nýtt úr gömlu þar eru myndir sem sýna hvernig má leggja ný snið á notaðar 
flíkur, eins og sjá má á myndum 2, 3, 4 og 5.  
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Mynd 2  Leiðbeiningar úr 2. tölublaði Húsfreyjunnar 1973 um hvernig hægt er að 
sauma nýja flík úr gamalli flík (Saumið nýtt úr gömlu, 1973, bls. 26)  
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Mynd 3  Leiðbeiningar um hvernig sníða á nýja flík úr gamalli flík (Saumið nýtt úr 
gömlu, 1973, bls. 27) 
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Mynd 4 Leiðbeiningar um hvernig sníða á nýja flík úr gamalli flík, framhald af mynd 
nr. 3 (Saumið nýtt úr gömlu, 1973, bls. 28) 
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Mynd 5  Leiðbeiningar um hvernig sníða á nýja flík úr gamalli flík, framhald af mynd 
nr. 4 (Saumið nýtt úr gömlu, 1973, bls. 29) 
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Hugmyndirnar og ráðleggingarnar eru fengnar úr sænsku blaði frá árinu 1972. Þar að 

auki má finna í eintökum af Húsfreyjunni leiðbeiningar um saumaskap, sniðagerð, 

sniðabreytingar og ýmiskonar fatagerð (Húsfreyjan, 1973). 

Upp úr 1940 var algengt að konur saumuðu sjálfar flíkur en fengu oft útbúin fyrir sig 

snið eða fengu jafnvel sérlærðar konur til þess að sníða. Á þeim tíma voru líka farin 

að fást tilbúin snið sem hægt var að panta eða kaupa. Auk innfluttra sniða í pökkum 

sem jafnvel byrjendur áttu að geta bjargað sér við fengust þýsk blöð eins og Burda 

með tilbúnum sniðum sem hægt var að taka upp eftir (Ásdís Jóelsdóttir, 2009).  
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3 AÐFERÐ OG FRAMVINDA RANNSÓKNAR 

Í þessum kafla er fjallað um þátttakendur rannsóknarinnar og því lýst hvernig þeir 

voru valdir til þátttöku. Afmörkun rannsóknarinnar og rannsóknaraðferðum er lýst. 

Þar að auki er skoðað aðgengi að gögnum, greining þeirra, áreiðanleiki og réttmæti. 

Að lokum er farið yfir stöðu rannsakanda innan rannsóknarinnar. 

3.1 ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNARINNAR 

Allar konurnar sem rætt var við eiga það sameiginlegt að hafa alist upp á heimilum 

þar sem stunduð var handavinna í minna eða meira mæli, að einhver aðili á heimilinu 

saumaði fatnað á þær þegar þær voru að alast upp það er að segja mæður, frænkur eða 

ömmur.  

Við gagnaöflun rannsóknarinnar voru eins og fyrr segir tekin hálfopin viðtöl sem fóru 

fram á heimilum viðmælenda í október 2014. Tekin voru viðtöl við 11 konur á 

aldrinum 60 til 96 ára. Elsta konan sem rætt var við var fædd árið 1917 en sú yngsta 

árið 1953. 

Þegar kom að því að velja viðmælendur þurfti í fyrsta lagi að huga að því hvaða 

einstaklingar það voru sem mögulega hefðu saumað upp úr og vent gömlum klæðnaði 

í þeim tilgangi að nýta efnin úr þeim í nýjar flíkur. Í öðru að lagi finna út hvernig væri 

hægt að nálgast viðmælendur á aðgengilegan en jafnframt sem faglegastan máta. 

Ákveðið var að ræða við konur sem áttu það sameiginlegt að hafa búið í Dalasýslunni 

á árunum 1940-1980 og var það tímaskeið haft til viðmiðunar. Með því að kanna 

hvernig þessum málum var háttað á því svæði var hægt að fá vísbendingar um það 

hvernig þetta hefði verið annarsstaðar. Rannsakandi er uppalin vestur í Dölunum, 

skammt frá Búðardal, og þekkir vel til þar og eins og áður hefur verið kynnt er ástæða 

fyrir vali á viðfangsefninu að nokkru leyti byggð á æskuminningum rannsakanda af 

svæðinu. Því var nærtækt að ræða við konur af því afmarkaða svæði. 

Þegar kom að því að velja úrtak hafði rannsakandi séð fyrir sér að tala við fólk á 

svæðinu eða jafnvel að auglýsa á samfélagsmiðlum eins og facebook.com eftir konum 

sem saumuðu upp úr og eða ventu gömlum flíkum eða fá upplýsingar frá fólki þar um 

mögulega viðmælendur. Sú leið var hins vegar ekki valin þar sem rannsakandi taldi 

óvíst að konur sem stóðu fyrir heimili og ólu upp börn á tímaskeiðinu sem rannsóknin 

afmarkast af nýti sér internetið eða álíka samfélagsmiðla. Gerður var listi yfir konur úr 
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Dölunum sem gætu mögulega búið yfir slíkri reynslu og alið upp börn þar á árunum 

1940-1980. Þá var hafist handa við að hringja í konur sem voru á listanum og þær 

spurðar hvort þær hefðu saumað upp úr og vent klæðnaði.  

Jafnframt var haft samband við fólk sem þekkir til í Dölunum vestur og benti það 

rannsakanda á konur sem mögulega hefðu saumað upp úr eða þekktu aðrar sem það 

hefðu gert. Í úrtakinu eru konur sem fæddar eru á árunum frá 1917 til 1953. Þó að lagt 

hafi verið af stað með þá áætlun að tala við konur sem saumuðu upp úr notuðum 

flíkum á árunum 1940–1980 fannst rannsakanda mikilvægt að binda ekki niður 

fæðingarár þeirra kvenna sem komu til greina sem viðmælendur. Það að einskorða 

viðmælendur eingöngu við konur sem fæddar eru á ákveðnu árabili gat útilokað 

mögulega viðmælendur sem hefðu frá áhugverðum hlutum að segja og jafnframt 

hindrað að upplýsingar kæmu fram líkt og á hvaða tíma var almennt mest saumað upp 

úr notuðum flíkum. Til dæmis var elsta konan sem rætt var við 96 ára þegar viðtalið 

var tekið og átti sjálf börn sem voru á sama aldri og sumar hinna kvennanna í 

úrtakinu. Rannsakandi vildi ekki missa af reynslu hennar og fór í því tilviki út fyrir 

afmarkað tímaskeið. 

Í ljós kom að ekki höfðu allar þær konur sem haft var samband við reynslu af því að 

venda og sauma upp úr gömlum flíkum, þó að slíkt virðist hafa verið nokkuð algengt. 

Af 16 konum sem haft var samband við höfðu fjórar ekki saumað upp úr gömlum 

flíkum en tvær þeirra bentu á nágrannakonur sínar sem höfðu það orð á sér að hafa 

verið duglegar bæði við að sauma upp úr gömlu og nýju. Auðsótt var að fá viðtal við 

þær sem bjuggu yfir þeirri reynslu sem leitað var eftir. Rannsakanda var einnig bent á 

að tala við elstu þálifandi konu landsins 106 ára gamla. Við eftirgrennslan kom í ljós 

að hún þekkti til þessa og mundi vel eftir því að saumað hafði verið upp úr og vent 

áður fyrr en hún hafði ekki gert það sjálf, það féll því um sjálft sig að rætt yrði við 

hana. Eins er rétt að það komi fram að ein kona vildi ekki veita viðtal þó svo hún hafi 

saumað upp úr notuðum flíkum á sín börn, en mikil áhersla var lögð á að mögulegir 

viðmælendur gerðu sér grein fyrir því að þeir gætu afþakkað viðtal. Niðurstaðan varð 

sú að tekin voru viðtöl við 11 konur.  

Úrtak var valið eftir markvissri nálgun þar sem fyrir lá í upphafi gagnasöfnunar hvaða 

skilyrði fyrir þátttöku viðmælendur þyrftu að uppfylla (Ritchie, Lewis og Elam, 

2003). Markviss nálgun á úrtaki byggist á að rannsakandi velur viðmælendur sem 

hafa reynslu og þekkingu á viðfangsefninu sem er verið að skoða (Esterberg, 2002). 
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Konurnar sem leitað var til þurftu allar að hafa búið í lengri eða skemmri tíma í 

Dalasýslu á árunum 1940-1980, auk þess að hafa saumað upp úr notuðum klæðnaði á 

tímabilinu. 

Hér kemur stutt kynning á hverjum viðmælanda í aldursröð, í tilvitnunum og 

umfjöllun allri hefur þeim verið úthlutað gervinöfnum af handahófi: 

Þorbjörg fædd 1917, eignaðist fimm börn. Sótti saumanámskeið mánaðarlangt í 

Reykjavík en fékk ekki aðra formlega kennslu í saumaskap. Þorbjörg hefur alla tíð 

búið í Dölunum. 

Gúa fædd 1929, eignaðist fimm börn. Lærði mest að sauma á æskuheimilinu. Gúa 

flutti í Dalina 24 ára gömul. 

Helga fædd 1929, eignaðist fimm börn. Lærði mest að sauma heima hjá sér og af 

sjálfri sér. Helga er fædd og uppalin í Dölunum.  

Elísabet fædd 1933, eignaðist 7 börn. Lærði mest að sauma af móður sinni og sjálfri 

sér. Elísabet er fædd og uppalin í Dölunum og fór á stutt námskeið í 

Húsmæðraskólann á Staðarfelli.  

Þóra fædd 1934, eignaðist fimm börn. Lærði eitthvað að sauma á æskuheimilinu en 

annars mest af sjálfri sér. Þóra er fædd og uppalin í Dölunum. 

Petra fædd 1939, eignaðist átta börn. Lærði ung að sauma af móður sinni og sótti 

nokkur saumanámskeið. Petra flutti þrítug í Dalina. 

Sigrún fædd 1939, eignaðist 6 börn. Lærði að sauma heima af móður sinni og 

frænkum, fór einn vetur á Húsmæðraskólann á Staðarfelli. Sigrún er fædd og uppalin í 

Dölunum.  

Katrín fædd 1939, eignaðist 2 börn. Lærði að sauma heima af móður sinni og í 

handavinnu í skólanum. Flutti í Dalina 17 ára gömul. 

Ásta fædd 1951, eignaðist tvö börn. Lærði mest að sauma á æskuheimilinu, í 

handavinnu og fór í Húsmæðraskólann á Staðarfelli. Ásta flutti í Dalina þegar 

skólagöngu í húsmæðraskólanum lauk árið 1969. 

Sigríður fædd 1951, eignaðist 3 börn. Lærði mest að sauma af móður sinni og ömmu, 

fór á Húsmæðraskólanna á Staðarfelli. Flutti í Dalina á 17. ári.  

Guðbjörg fædd 1953, eignaðist 7 börn. Lærði mest að sauma heima af móður sinni og 

í Húsmæðraskólanum á Staðarfelli. Guðbjörg er fædd og uppalin í Dölunum en flutti 

burt úr Dölunum upp úr 1980. 
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Konurnar eiga það allar sameiginlegt að hafa búið í Dölunum vestur lengstan tíma 

þess er þær voru að ala upp börn sín. Barnafjöldi kvennanna var á bilinu tvö til átta 

börn. Sex kvennanna eru fæddar og uppaldar í Dölunum en fimm eru fæddar og 

uppaldar annars staðar á landinu en fluttu í Dalina þegar þær náðu fullorðinsaldri, 

tvær komu til að fara í nám við Húsmæðraskólann á Staðarfelli en ílengdust í 

Dölunum, ein kom sem ráðskona í sveit og tvær fluttu í Dalina til að hefja búskap. 

Sex kvennanna fóru í Húsmæðraskólann á Staðarfelli, fimm voru heilan vetur á 

skólanum en ein þeirra fór eingöngu á stutt námskeið og var ekki vetrarlangt. Áður en 

þær hófu nám við Húsmæðraskólann höfðu þær fengið einhverja menntun í farskólum 

eða barnaskólum. Þær fimm kvennanna sem ekki fóru í húsmæðraskólann eru annað 

hvort með barnaskólapróf eða gagnfræðapróf. Námsskyldan var stutt sérstaklega hjá 

þeim eldri í hóp viðmælenda eða um það bil þrjú ár í farskóla. Tvær þeirra kvenna 

sem ólust upp í Dölunum bjuggu í æsku á sveitabæjum og gengu í barnaskóla í 

Búðardal, þann tíma sem skólinn var dvöldu þær hjá fjölskyldum í þorpinu þar sem 

hvorki var í boði að vera á heimavist eða skólaakstur var til staðar. 

3.2 RANNSÓKNARAÐFERÐ 

Þessi rannsókn er unnin eftir aðferð sem tilheyrir eigindlegum rannsóknaraðferðum 

(e. qualitative research methods) það hentar vel þegar meginmarkmið rannsóknar er 

að fá innsýn og skilning á reynslu og upplifun fólks og hvaða merkingu það sjálft 

leggur í aðstæður sínar,  tilveru sína og atburði sem snertir það. Samkvæmt 

hugmyndafræði þeirri sem eigindlegar rannsóknaraðferðir tilheyra er merking 

félagsleg afurð sem verður til í gegnum samskipti tveggja eða fleiri aðila sem skapa 

og endurskapa veruleika sinn og gefa honum síðan merkingu (Bogdan og Biklen, 

2003; Creswell, 2013). Til eru nokkrar ólíkar nálganir og rannsóknaraðgerðir innan 

eigindlegrar aðferðafræði og má þar nefna lífssögu, fyrirbærafræði, grundaða 

kenningu, etnógrafíu og tilviksathugun (Creswell, 2013). Hver og ein aðferð ber 

einkenni og mótast eftir frá mismunandi hugmyndafræði þar má nefna femínisma,  

pósitívisma, félagslega mótunarhyggju og póstmódernisma (Crotty, 1998; Taylor og 

Bogdan, 1998). 

 Eigindlegar aðferðir henta vel innan félagsvísinda þegar áhersla er lögð á að kanna 

aðstæður, upplifanir, veruleika og reynslu. Undir eigindlegar aðferðir falla til að 

mynda viðtöl, söfnun ritaðra heimilda, notkun rýnihópa og þátttökuathuganir. Með 
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þeim aðferðum er leitast við að skoða hvaða merkingu aðilar eða hópar leggja í 

viðfangsefni sín eða sínar eigin félagslegu aðstæður. Ekki er hægt að alhæfa til um 

niðurstöður eigindlegra rannsókna enda er slíkt ekki markmið þeirra, þar sem frekar er 

rætt við fáa í einu og með aðferðinni er yfirleitt reynt að kafa dýpra til að öðlast og 

útskýra skilning viðmælenda á viðfangsefninu (Creswell, 2013). 

Eigindleg aðferðafræði varð hér fyrir valinu fremur en megindleg aðferðafræði (e. 

quantitative research methods) til að unnt væri að sækja upplýsingar sem ekki liggja á 

lausu og með því öðlast dýpri skilning á reynslu kvenna af viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Megindlegar aðferðir hefðu hentað vel ef markmiðið hefði verið að 

sækja yfirgripsmikla þekkingu eða upplýsingar og ef þurft hefði að ná til margra aðila 

til að fá niðurstöður. En hér var hins vegar áherslan lögð á að fá að kynnast reynslu 

tiltekins hóps á afmörkuðu svæði frá tilteknum tíma og viðmælendur þurftu að hafa 

fyrir því að rifja upp liðna tíma. Einstaklingsviðtöl hentuðu því vel fyrir þessa 

rannsókn þar sem hverjum viðmælenda var gefinn tími til að hugsa sig um og rifja 

upp eigin reynslu og atburði tengda viðfangsefninu. Með þessari nálgun fengust 

mikilvægar upplýsingar og innihaldsrík viðtöl (Creswell, 2013). 

Viðtöl eru ein algengasta gagnasöfnunaraðferð innan eigindlegra rannsóknaraðferða. 

Þegar stuðst er við viðtalsramma í viðtölum, líkt og hér var gert, er talað um 

hálfstaðlað eða hálfopið viðtal. Viðtalsramminn var hafður til hliðsjónar og þess gætt 

að reynsla hvers og eins viðmælanda réði för hverju sinni. Eigindleg viðtöl eru 

sveigjanleg og mótast á ólíkan hátt eftir viðmælendum hverju sinni (Bogdan og 

Biklen, 2003).  

Eins og fyrr segir þykja eigindlegar rannsóknaraðferðir henta vel til rannsókna þegar 

viðfangsefnið hefur lítið verið rannsakað áður sem á við hér, því eins og áður sagði er 

lítið til af heimildum um þennan þátt saumaskapar og enn minna til um upplifanir og 

frásagnir þeirra sem stunduðu hann eða nutu góðs af honum. 

Eigindleg lífssögurannsókn varð hér fyrir valinu (e. narrative research), þar sem 

heimilda var aflað með viðtölum til þess að lýsa ákveðinni sögu, reynslu og upplifun 

af menningu (Creswell, 2013). Það er að segja að lýsa afmörkuðum aðferðum til 

fatagerðar og fá að kynnast upplifunum og reynslu kvenna sem höfðu upplifað þær. Í 

þessari rannsókn hentaði best að leita til kvenna sem reynslu höfðu af því að sauma 

upp úr og nýta notaðar flíkur til þess að skapa nýjan fatnað.  

Lífsögurannsóknir eru skilgreindar sem ákveðin gerð af eigindlegum 
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rannsóknaraðferðum, þar sem að saga einstaklinga (e. narrative) er útskýrð sem talað 

eða ritað mál sem tekur til greina atburð eða fjölda atburða sem tengjast innbyrðis. 

Ferlið við notkun slíkrar rannsóknaraðferðar samanstendur af því að skoða einn eða 

fleiri einstaklinga samtímis, afla gagna með söfnun á sögum þeirra og greina frá 

einstaklingsbundnum upplifunum og flokka þýðingu þessara upplifana (Creswell, 

2013).  

Lífsögurannsóknir þóttu henta vel fyrir þessari rannsókn, eins og fram kom hér á 

undan, því talað var við konur um upplifanir þeirra, verkþekkingu og atburði fyrri 

daga. Aðferðin er notuð þegar verið að rannsaka sögur fólks, frásagnir og eða lýsingar 

af upplifun þess á einstökum atburðum (Pinnegar og Daynes, 2007). Í niðurstöðum 

koma fram upplýsingar byggðar á reynslu ellefu kvenna sem búsettar voru á sama 

landssvæði á þeim tíma sem rannsóknin tekur til og sögðu frá sama viðfangsefninu 

hver á sinn hátt, eftir sinni upplifun og minni. 

3.3 KOSTIR OG GALLAR RANNSÓKNARAÐFERÐARINNAR 

Gagnaöflun í rannsókninni sjálfri var annars vegar framkvæmd með hefðbundinni 

heimildaöflun, þar sem leitast var við að kanna það sem til er um efnið. Með 

hefðbundinni heimildaöflun er átt við að rannsakandi skoðaði það sem hann fann um 

gerð fatnaðar bæði á internetinu, í bókum, blöðum og tímaritum. Niðurstöður úr þeirri 

gagnaöflun, verður notuð til samanburðar við niðurstöður rannsóknarinnar í umræðum 

um viðfangsefnið. Rannsakandi fann fremur fáar ritaðar og/eða aðrar útgefnar 

heimildir um þetta viðfangsefni en reyndi að nýta vel þær heimildir sem hann fann. 

Til samanburðar voru einnig notaðir spurningalistar Þjóðháttadeildar 

þjóðminjasafnsins sem taka að hluta til á sama viðfangsefni. 

Hins vegar er aðalhluti rannsóknarinnar fengin með viðtölum og viðtölin voru 

hljóðrituð með upptökutæki. Helstu kostir þess að taka viðtöl við fólk augliti til 

auglitis eru þeir að rannsakandi og viðmælandi eru í milliliðalausu sambandi og 

rannsakandi fær yfirleitt ítarlegri svör en fást með megindlegum spurningalistum sem 

eru sendir út. Helstu ókostir viðtala eru hversu tímafrekt það getur verið að vinna úr 

gögnum og eins þarf rannsakandi að vanda viðtalstæknina og að vera ekki leiðandi í 

spurningum sínum (Creswell, 2013).  

Viðtölin voru opin og hálfstöðluð (e. semi-structured interviews) sem felur í sér að 

stuðst var við viðtalsramma í formi spurningalista í viðtölunum. Viðtalsramminn 
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(viðauki 1) var hafður til hliðsjónar en gætt að því að reynsla hvers viðmælenda fengi 

að leiða áfram viðtalið. Spurningarnar eru aðgengilegar í viðauka í lok ritgerðar. 

Leitast var við að fá fram sem mestar upplýsingar sem tengjast efninu og stuðla að 

flæði í frásögn og samskiptum við viðmælendur. Með hálfopnum viðtölum sameinast 

kostir þess að fá svör við ákveðnum spurningum, auk þess sem það gefur 

rannsakandanum tækifæri á því að bregðast við ef óvæntar upplýsingar koma fram og 

dýpka þá þekkingu á sama tíma. Opin viðtöl eru sveigjanleg og flæða þar sem 

viðmælanda gefst kostur á að leiða áfram viðtalið byggt á sinni reynslu. Þrátt fyrir að 

stuðst sé við sama viðtalsrammann þá er ekkert viðtal eins heldur mótast það af 

hverjum viðmælanda og reynslu hans (Wisker, 2008). 

Mikilvægt er að taka viðtöl í næði á þannig stað að viðmælandi upplifi sig öruggan og 

truflun sé sem minnst (Creswell, 2013). Rannsakandi heimsótti alla viðmælendurna 

og náði tali af þeim á þeirra heimilum, þar sem truflanir voru í algjöru lágmarki. 

Viðtölin voru hljóðrituð með leyfi frá viðmælendum, auk þess sem rannsóknin var 

kynnt fyrir þeim og farið yfir trúnaðarheit rannsakanda, báðir aðilar skrifuðu undir þar 

til gert bréf til upplýsingar og samþykkis (sjá viðauka 2). Kosturinn við að hljóðrita 

viðtöl er sá að rannsakandi getur einbeitt sér að því að hlusta á svörin og getur fylgst 

betur með að öllum spurningum sé svarað og samtalið við viðmælandann verður 

eðlilegra. Rannsakandinn getur síða hlustað á upptökur eins oft og þurfa þykir. Þó það 

geti gerst að einhverjir upplifi sig óörugga við það að hljóðritun fari fram (Creswell, 

2013), þá voru flestir viðmælendur rannsakanda fljótir að gleyma því að tækið væri í 

gangi og svöruðu að því er virtist einlægt og með nokkru öryggi. 

Kostirnir við það að heimsækja viðmælendurna eru helst þeir að viðtölin fóru fram á 

rólegum stað sem þeir þekkja vel og voru viðmælendur því á heimavelli á sama tíma 

og gagnasöfnun fór fram, eins og fram hefur komið, og leið þar af leiðandi jafnvel 

betur en á ókunnum stað eða fjölmennum, þar sem skarkali getur verið meiri. 

Mannleg samskipti eiga sér stað milli viðmælanda og rannsakanda þegar viðtal fer 

fram og mikilvægt er að rannsakandi sé opinn fyrir að óvæntir atburðir geti komið upp 

og fylgist vel með og íhugi samskiptin sem eiga sér stað (Helga Jónsdóttir, 2003).  

Gallarnir við að sækja viðmælendur heim er að kostnaðarsamt og tímafrekt er að 

ferðast um og taka viðtölin, reynt var nýta sem best tíma og lágmarka kostnað með 

því að taka tvö viðtöl sama daginn þar sem ekki var langt á milli bæja. Ekki er víst að 

öllum viðmælendum þyki gott að fá ókunna manneskju inn á heimilin sín en í þeim 
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tilfellum sem hér um ræðir var það velkomið. Það þekkja eflaust margir tilfinninguna 

að koma inn á heimili þar sem húsmóðirin er alltaf á fullu og sest ekki niður heldur er 

endalaust að finna meira með kaffinu og sinna einhverju öðru en gestinum. Þetta 

einkenndi ekki heimsóknirnar til kvennanna í Dölunum því byrjað var á viðtalinu og 

þegar því lauk var þegið kaffi og jafnvel með því væri boðið upp á það.  

3.4 GREINING RANNSÓKNARGAGNA 

Hér verður farið yfir helstu þætti er snúa að greiningu og úrvinnslu 

rannsóknargagnanna, það er að segja greiningu á þeim 11 viðtölum sem tekin voru. 

Eftir að viðtöl höfðu farið fram voru þau afrituð orðrétt með aðstoð forritsins Express 

Scribe sem er aðgengilegt á netinu. Það er handhægt í notkun, hægt er að stilla hraða 

afspilunar eftir hentugleika og afrita viðtölin samtímis. Hægt er að stoppa afspilun og 

fara til baka og áfram í hljóðrituninni með mikilli nákvæmni. 

Til að greina efni viðtalanna, draga fram helstu niðurstöður og finna aðalatriði voru 

viðtölin þemagreind. Þemagreining (e. coding analysis) er unnin á þann hátt að 

lokinni afritun og skipulagningu gagna tekur við nákvæmur yfirlestur. Þá er lesið 

vandlega yfir viðtölin til að fá innsýn inn í upplýsingar sem þar koma fram. Þá tekur 

við að merkja orð eða setningar og flokka niður í þemu eftir aðalatriðum og skrifa 

athugasemdir á spássíu en kallast þau vinnubrögð opin kóðun. Síðan er gerður listi 

yfir atriðin sem fram koma til að koma skipulagi á gögnin. Atriðunum er raðað upp 

með tilliti til þess hvernig þau tengjast og dregin eru fram ráðandi þemu á sama tíma 

og settar eru fram fyrirsagnir sem hægt er að nota til að flokka upplýsingarnar eða 

kóðunarflokkana nánar. Að lokinni greiningarvinnu er unnið með niðurstöðurnar sem 

settar eru fram og þær skráðar í niðurstöðukaflann (Creswell, 2009). 

3.5 RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI RANNSÓKNAR 

Rannsóknin er vel afmörkuð og viðmælendur fáir þannig að möguleiki á skekkju 

getur verið í fámennum viðmælendahópi. Þar sem um er að ræða eigindlega rannsókn 

er ekki er lögð áhersla á alhæfingargildi niðurstaðna ólíkt megindlegri nálgun, þess í 

stað er virðing borin fyrir ólíkri reynslu hvers og eins viðmælanda. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa góða mynd af því hvernig konur sem rætt var við nálguðust 

viðfangsefnið og hver reynsla þeirra var af því að sauma nýjan fatnað upp úr 

notuðum. Valdir voru viðmælendur af nokkuð vel afmörkuðu landssvæði, konur sem 
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vitað var að unnu upp úr notuðum fatnaði og saumuðu heima fyrir. Það er því ekki 

hægt að yfirfæra niðurstöðurnar yfir á landið allt. Hins vegar má gera ráð fyrir því að 

niðurstöðurnar varpi ljósi á og gefi nokkuð góðar vísbendingar um hvernig þessum 

málum var háttað hjá  húsmæðrum er bjuggu í Dölum á árunum 1940-1980. Einnig er 

vert að hafa í huga að ekki er markmið eigindlegra rannsókna að geta alhæft til um 

niðurstöður heldur þess í stað að draga fram upplifanir og reynslu þeirra er rætt er við. 

3.6 STAÐA RANNSAKANDA INNAN RANNSÓKNARINNAR 

Höfundur er með B.Ed. próf frá Kennaraháskóla Íslands og er grunnskólakennari og 

textílkennari að mennt og hefur lengi haft áhuga á mörgu sem tengist saumaskap og 

textílvinnu almennt. Eins hefur hann haft mikinn áhuga á verkmenningu og leitast við 

að skoða handverk og nytjalist hvar sem það er að finna. Hann hefur nokkra þekkingu 

á efninu fyrir, það er að segja hefur rætt við konur sem saumuðu upp úr og ventu 

flíkum áður fyrr og rætt við þær um viðfangsefnið löngu áður en til kom að vinna 

rannsókn um efnið. Upphaflega hugmyndin var að vinna rannsókn sem tengdist þessu 

efni sem lokaverkefni til B.Ed. gráðu á sínum tíma en niðurstaðan þá var að vinna 

rannsókn þessu algjörlega óviðkomandi en hugmyndin var geymd en ekki gleymd.  

Rannsakandi þurfti að gæta þess vel að halda eigin persónu fyrir utan rannsóknina og 

vera opinn fyrir öllum svörum og ólíkri reynslu og hafa varann á varðandi það að gefa 

sér ekki fyrirfram ákveðnar skoðanir á því hver niðurstaða rannsóknarinnar yrði. 

Rannsakandi leitaðist við að vera hlutlaus og opinn fyrir frásögnum viðmælenda og 

leyfði þeim að koma sínum upplifunum, minningum og skoðunum á framfæri 

hindrunarlaust og umfram allt gæta hlutleysis. 
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4 NIÐURSTÖÐUR GREININGARGAGNA 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Gagnamagn 

verkefnisins er viðamikið og því verður aldrei hægt að koma öllu því sem fram kom í 

máli kvennanna hér framfæri heldur leitast við að finna sameiginlegu söguna sem 

endurspeglar reynslu og orð meirihluta þeirra. Þannig er reynt að koma með 

sameiginlega sögu hópsins og fundin þau þemu sem komu hvað oftast fram og með 

þeim hætti fær rödd kvennanna að heyrast. Þessi kafli skiptist í sex meginhluta. Í 

fyrsta hlutanum er fjallað almennt um nám og þekkingarleit kvennanna er rætt var við 

með áherslu á hvar þær lærðu að sauma og eftir hvaða leiðum þær urðu sér úti um 

verkþekkingu og reynslu til að sauma klæðnað. Annar hlutinn fjallar um á hverja var 

saumað og í hvaða tilgangi. Í þriðja hlutanum er farið yfir helstu ástæður þess að 

konurnar saumuð upp úr notuðum klæðum, sem og hvaða efnivið þær nýttu sér. Í 

fjórða hlutanum er sagt frá verklagi og áhöldum sem nýtt voru til klæðagerðarinnar. Í 

fimmta hlutanum er fjallað um aðgengi og nýtingu kvennanna á tilbúnum sniðum, 

sníðablöðum og kennslubókum í saumaskap. Í sjötta og síðasta hlutanum eru dregin 

saman ákveðin lykilatriði sem ekki var hægt að horfa framhjá en áttu ekki samleið 

með annarri umfjöllun. 

4.1 NÁM OG ÞEKKINGARLEIT VIÐMÆLENDA Á SVIÐI FATAGERÐAR 

Viðmælendurnir áttu það allar sameiginlegt, eins og fram hefur komið, að hafa alist 

upp á heimilum þar sem handavinna var stunduð í meira eða minna mæli. Í þessum 

kafla verður nánar fjallað um hvernig konurnar náðu að tileinka sér færni í saumaskap 

og að gera sér efni út notuðum fatnaði á mismunandi vettvangi, það er að segja í 

uppeldinu heima við, í námi og á ólíkum námskeiðum á fullorðinsaldri. 

4.1.1 Lærðu það sem fyrir þeim var haft 

Allar konurnar sem rætt var við eiga það sameiginlegt að hafa alist upp á heimilum 

þar sem stunduð var handavinna í einhverjum mæli, eins og fram hefur komið, og að 

einhver á heimilinu saumaði fatnað á þær þegar þær voru að alast upp. Nánar verður 

fjallað um það í þessum kafla hvernig konurnar lærðu saumaskap og að búa til efni úr 

notuðum flíkum. Þrír viðmælendanna lýstu þessu á þennan hátt:  

Ég lærði að sauma af mömmu minni. Hún sneið fyrir mig dúkkuföt og gaf 
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mér í rauninni handsnúna saumavél þegar ég var svona sex ára. Þá fékk 
hún nýja saumavél og ég fékk hennar gömlu. Þá sneið hún fyrir mig 
dúkkuföt og ég fékk að sauma þau (Sigríður, viðtal október 2014).   

Jú ég lærði af mikið af mömmu og þeim systrum. Á saumavél myndi ég 
segja af mömmu. Það var til handsnúin og fótstigin vél sem ég fékk nú 
ekki að fara í fyrr en alveg á síðustu árunum heima. En þessa handsnúnu 
fékk ég að leika mér í og sauma dúkkuföt (Ásta, viðtal október 2014). 

Mér fannst alltaf rosalega gaman að sauma sko. Ég byrjaði á því þegar ég 
var stelpa á dúkkurnar okkar systra. Hún var mikið fyrir að vera úti og ég 
inni og þá sat ég við að sauma og sníða. Maður fékk einhverjar tuskur í 
afgang (Þorbjörg, viðtal október 2014). 

Hvatningin birtist meðal annars í leiðbeiningum frá mæðrum þeirra heima við, sem og 

aðgengi að saumavélum til að æfa sig og vinna á. Ásamt því að bein hvatning birtist í 

því að einhverjar þeirra voru ungar að aldri er þær fengu saumavélar til eignar eða 

yfirráða.  

Þær kvennanna sem aldar voru upp í stórum systkinahópi og voru meðal þeirra eldri í 

hópnum tala um að þeim hafi verið kennt að sauma til að gera fatnað á yngri systkini 

sín. Þannig var byrjað að nýta vinnuframlag þeirra strax á unga aldri, líkt og kom fram 

í máli Gúu og Petru: 

Ég veit eiginlega ekki hvað ég á að segja við því hvar eða af hverjum ég 
lærði að sauma. Náttúrulega var föðursystir mín sem var hjá okkur og hún 
náttúrulega var voða fín saumakona, hún lærði karlmannafatasaum. Svo 
náttúrulega saumaði hún allt annað. Ég lærði náttúrulega ekkert af henni 
um það. En ég lærði náttúrulega svolítið að sauma af henni býst ég við. Ég 
var látin sauma og var 12 ára þegar ég var farin að sauma á systur mínar 
sem voru minni en ég. Já já ég fékk að læra voða mikið með því að sauma 
á þau og þá náttúrulega sá ég hvernig átti að gera og þá var náttúrulega 
verið að snúa svona við einhverjum gömlum fötum og vend eða venda 
eins og það kallaðist nú (Gúa, viðtal október 2014). 

Þessi saumavél þarna [bent á gamla handsnúna saumavél] ég lærði á hana 
þegar ég var 12 ára gömul og eftir að mamma var búin að kenna mér á 
hana, ég átti nú systkini ég var elst af átta, þannig að ég fór út í að sauma á 
litlu systkini mín upp úr 12 ára aldri (Petra, viðtal október 2014). 

Fyrirmyndir í saumaskap heima hjá þeim, hvort sem um var að ræða ömmur, mæður 

eða frænkur höfðu mikið gildi í uppvexti kvennanna. Ásamt því að þeim var ungum 

treyst fyrir því að sauma klæðnað á systkini sín og upplifðu þannig ábyrgð til verka. 

Konurnar ólust upp við þá venju að saumað væri heima. Það var hefðbundið og ósköp 

sjálfsagt. Þegar þær hófu búskap þótti þeim það sjálfsagður og eðlilegur hluti af 

húsmóðurstarfinu að sauma klæðnað á börnin. 



 

 48  

Konurnar ólust upp við það að allt væri nýtt og notað sem hægt var, það var viðtekin 

siður. Þær ólust jafnframt upp við ákveðið verklag í saumaskapnum og muna vel eftir 

heimasaumuðum flíkum sem þær fengu sem börn og ungar konur. Þær mundu jafnvel 

eftir því að saumaðar voru flíkur úr hveiti- og sykurpokum þó svo að þær sjálfar hafi 

ekki notað þá nema mesta lagi í lök eftir að þær hófu sinn búskap, líkt og kom fram í 

máli Sigrúnar og Gúu: 

Ég notaði það nú mest í lök en ég man eftir því að þegar ég var stelpa að 
það var verið að lita hveitipoka og mamma litaði hveitipoka og saumaði 
hérna, gallabuxur á okkur eða buxur og þetta bara mér fannst þetta svo fínt 
sko (Sigrún, viðtal október 2014). 

Þá saumaði maður upp úr öllu mögulegu, það var nú bara lítið þá orðið af 
svona léreftspokum en þegar að ég er heima hjá mér áður en ég fer í burtu 
og á meðan maður var yngri þá saumaði maður mikið af milliskyrtum á 
bræður mína eða ég var svona að hjálpa til við það, úr léreftspokum, 
hveiti- og sykurpokum... Það var saumað líka mikið af rúmfötum úr því 
(Gúa, viðtal október 2014). 

Gúa segir frá því að heimagerð sápa sem móðir hennar gerði virkaði best til að ná af 

stöfum sem áprentaðir voru á pokana. Sápan var borin í og svo burstuð úr og þá fóru 

stafirnir yfirleitt úr. Sumt af prentinu fór hinsvegar aldrei úr sama hvað var reynt. 

Einnig kemur fram að Sigrún horfði jákvæðum augum á nýtingu á pokunum og var 

glöð og ánægð með buxurnar sem mamma hennar saumaði á hana.  

Guðbjörg lýsir vel og segir frá hvernig móðir hennar saumaði peysur á þau systkinin 

úr notuðum peysum sem hún hafði fengið gefins að sunnan. Allt var nýtt, og ef 

flíkurnar hentuðu ekki var sniðið úr þeim og saumað þannig að þær nýttust og jafnvel 

bætt við krögum eða stroffum sem bætt var við með handprjóni með því að prjóna 

upp lykkjur í hálsmáli, á ermum eða neðst á  bolnum. 

Hún [móðir viðmælanda] saumaði meira að segja úr ullarefni, klippti það 
niður og saumaði peysur. Þannig að þá voru saumaðar hérna peysur. Bara 
upp úr stórum peysum sem hún fékk hjá einhverjum konum fyrir sunnan 
svo passaði flíkin kannski ekki á neinn og það þekktist ekki að gefa 
neinum, heldur bara nota þetta heima. Þá var þetta bara tekið og hún tók 
málið af okkur og sneið svo bara hérna hálsmálið og herðarnar og svo 
saumaði hún bara ermarnar í... þetta voru sko ágætis peysur. Stundum tók 
hún svo prjónana og prjónaði svo kragann upp (Guðbjörg, viðtal október 
2014). 

Katrín lýsir því hvernig hún fékk nýja kápu fyrir fermingu og að það sé sérstaklega 

minnisstætt hvað hún var ánægð með það, þó svo að hún hafi ekki verið glöð með 
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litinn á kápunni. Aðalatriðið var að kápan var ný en sumar af fermingarsystrum 

hennar voru annað hvort í notuðum kápum eða kápum sem höfðu verið saumaðar upp 

úr notuðum. Sem bendir til þess að þó að viðmælendurnir hafi horft á nýtni jákvæðum 

augum var ekkert sem kom í staðinn fyrir nýja og ónotaða flík. Líkt og kemur fram í 

máli Katrínar skipti meira máli að flíkin væri ný en það að henni hugnaðist ekki 

liturinn á flíkinni og hefði valið annan lit sjálf hefði hún haft eitthvað val. 

Ásta segir frá því að hún hafi sjálf gengið í heimasaumuðum fatnaði. Fyrstu buxurnar 

sem hún fékk sem keyptar voru tilbúnar fékk hún þegar hún var 11 ára gömul og var 

það henni mjög minnisstætt. Eins segir hún frá því þegar móðir hennar var að sauma 

upp úr á þau systkinin þegar hún var tíu ára gömul og er upplifun hennar á þá leið að 

móðir hennar hafi nánast verið eins og töframaður byggt á því hversu margar flíkur 

urðu til úr þessari einu sem unnið var út í það skiptið. Minningin er Ástu ljóslifandi 

líka vegna þess að hún var þátttakandi og sá ferlið frá upphafi til enda. Fram kemur að 

móðir Ástu var nýtin og saumaði upp úr öllu mögulegu sem varpar ljósi á skapandi 

hugsun og framtakssemi kvenna á þessum tíma. 

Mamma saumaði mjög mikið úr öllu mögulegu og hún fékk stundum, 
amma sendi henni stundum, ég man að hún fékk einu sinni kápu eða 
frakka sem var svona efnismikið og spretti öllu í sundur ótal stykki. Ég 
man að hún náði í buxur á mig og svo föt og vesti á bróðir minn, þá var 
hann lítill. Allt úr þessari einu kápu ... ég hef verið 10 ára ... Kápan var 
útsniðin sko, ég var að hjálpa henni við að spretta þessu í sundur. Mér er 
eiginlega miklu minnisstæðara hvað mamma gerði úr svona fatnaði en ég í 
sjálfu sér (Ásta, viðtal október 2014). 

Sigríður lýsir eftirvæntingu og framtakssemi móður sinnar sem var sísaumandi á hana 

og systkini hennar. Hún lýsir biðinni eftir því að fá nýja flík með eftirfarandi orðum: 

Hún saumaði alltaf mjög mikið móðir mín alltaf saumandi á alla, systkini 
mín. Saumaði pils mikið, man ég eftir mér að ég sé stundum bara á 
nærbrókinni og beið eftir því að hún væri búin með pilsið (Sigríður, viðtal 
október 2014). 

Orð Sigríðar benda til þess að móðir hennar hafi verið hagleikskona og flíkurnar hafi 

runnið nánast fyrirhafnarlaust úr höndum hennar. Enda talaði hún um móður sína sem 

afburða saumakonu sem vandaði til verka á sama tíma og hún afkastaði miklu. 

Það skín í gegnum viðtölin að konunum fannst sjálfsagt að saumaðar væru flíkur úr 

notuðum klæðnaði, því þær höfðu alist upp við að slíkt væri gert og þannig væru 

hlutirnir. 
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Viðhorfið var að þó það væri fátækt á heimilunum og þau barnmörg var ekki annað í 

boði en að bjarga sér á hvern þann máta sem bauðst. Saumaskapurinn var unninn 

innan veggja heimilisins og því ekki haldið á lofti sem saumað var upp úr notuðu en á 

sama tíma kemur það skýrt fram í orðum kvennanna að þær báru virðingu fyrir 

framtakssemi og nýtni mæðra sinna og þær voru sterkar fyrirmyndir þegar kom að því 

að konurnar þurftu að sauma á sín eigin börn. Þær sem gátu nýtt notaðan fatnað til að 

gera flíkur á sín börn bjuggu að ákveðnu öryggi með eigin færni og framtakssemi. 

4.1.2 Skólaganga 

Í barnaskólum og farskólum lærðu konurnar meðal annarra greina handmennt og 

fengu þær ungar kennslu í handavinnu. Það fór mikið eftir kennara hversu mikla 

kennslu þær fengu eða í hverju. Það var yfirleitt einn kennari sem fór á milli bæjanna 

og hann átti að kenna öll fög. Þrjár kvennanna minntust á handavinnukennara 

sérstaklega þegar innt var eftir því hvar þær hefðu lært saumaskap. Líkt og kemur 

fram í máli Elísabetar, Katrínar og Ástu minnast þær þessara kennara sinna með 

mikilli hlýju og minningarnar sem dregnar eru upp benda til þess að hjá þeim hafi þær 

notið stuðnings og hvatningar auk þess að hafa haft gott aðgengi að kennurunum sér 

til aðstoðar nánast hvenær sem var. Slíkt aðgengi hefur vissulega verið þeim hvatning 

og að þær hafi nýtt sér það bendir til að áhugi þeirra á handavinnu hafi verið 

umtalsverður. Þannig voru dæmi þess að framfarir þeirra urðu það miklar að þær væru 

farnar að sauma á sig sjálfar fatnað á táningsaldri. 

Það var kennd handavinna [í farskóla um 1943-45]. Kennarinn okkar 
kenndi allt og hún var voða mikil handavinnukona, hún kenndi leikfimina 
og bara allt saman (Elísabet, viðtal október 2014). 

Ég myndi segja að Jakobína Jakobsdóttir sem var handavinnukennari við 
Gagnfræðaskólann á Ísafirði hafi kennt mér að sauma. Ég hafði mikinn 
áhuga á handavinnu strax og að sauma og svona... Þá fékk maður 
handavinnu í 1. og 2. bekk ekkert í 3. bekk. En ég hafði svo mikinn áhuga 
á þessu og gaman af þessu að ég mátti alltaf koma til hennar í tíma hjá 
hinum og spyrja og þá var ég að reyna að gera heima og kom svo til 
hennar og hún hjálpaði mér að laga svo hún var eiginlega myndi ég segja 
kveikjan að því. Hún gerði mér þetta kleift og ég var farin að sauma föt á 
mig sumarið sem ég útskrifaðist sem er sem sagt sumarið sem ég varð 16 
ára (Katrín, viðtal október 2014).   

Þar [í heimavistarskóla] hafði ég ofboðslega góðan handavinnukennara. 
Hún var sko handavinnukennari að mennt sem var nú kannski ekki neitt 
voðalega algengt svona úti á landi á þessum tíma og svona. Ég lærði mjög 
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mikið af henni. Þá var kennd handavinna allan veturinn og hún bjó á 
næsta bæ. Þannig að við höfðum nánast aðgang að henni alltaf, hún kom 
einu sinni í viku og ef við vorum strand eða eitthvað þá gátum við alltaf 
rölt til hennar og við gerðum það stundum (Ásta, viðtal október 2014). 

Áhugasvið kennara og viðmót hefur hér ýtt undir áhuga viðkomandi nemenda og 

benda orð viðmælenda til þess að þær hafi litið upp til kennaranna sem kenndu 

handavinnu líkt og túlka má úr seinni tilvitnunum hér á undan. Konurnar hrósuðu 

þeim kennurum sérstaklega fyrir það að hafa boðið upp á aðstoð utan þess 

kennslutíma sem viðmælendur höfðu í handavinnu og greinilegt er á máli þeirra að 

þær mátu það mikils. 

Fram kom í máli Þóru að hún hefði haft mikinn áhuga á frekari menntun en að það 

hafi ekki staðið til boða. Foreldrar hennar voru ekki tilbúnir að kosta hana í frekara 

nám hvorki í menntaskóla né húsmæðraskóla, þó henni hafi gengið vel að læra. Hún 

hafði horft á eldri systkini sín sem höfðu minni áhuga á námi en hún sjálf fá meiri 

menntun en henni bauðst. Hún upplifði ákveðna höfnun í þessum aðstæðum þar sem 

hún bæði sýndi góða færni og áhuga til náms, en aldursröð réði þarna um. Í raun má 

segja að þetta hafi orðið henni hvatning þar sem hún lét þetta ekki stöðva sig og sótti 

sér kunnáttu og færni eftir öðrum leiðum.   

Húsmæðraskólar voru víðsvegar um landið. Dalasýsla var þar engin undantekning og 

gengu fimm kvennanna í Húsmæðraskólann á Staðarfelli í Dölum og stunduðu nám 

þar heilan vetur. Ein til viðbótar fór á mánaðarnámskeið “... til að læra að elda graut 

fyrir kallinn” eins og hún orðaði það. Þar lærðu þær meðal annars saumaskap, að taka 

mál hver af annarri, breyta sniðum og sauma flíkur. Hins vegar var þar ekki 

sérstaklega kennt að sauma upp úr notuðum fatnaði. Notuð voru ný efni í flíkurnar, á 

þeim tíma sem konurnar stunduðu nám í skólanum. Allar töldu þær sig hafa verið 

búnar að læra umtalsvert í saumaskap þegar þær hófu nám í húsmæðraskólanum, þær 

höfðu góðan grunn bæði að heiman og úr handavinnukennslu í barnaskóla. Þar bættu 

þær við fyrri kunnáttu, lærðu ýmisleg tækniatriði en grunninn fengu þær heima hjá 

ömmum, mæðrum eða frænkum. 

4.1.3 Námskeið 

Saumanámskeið voru haldin stöku sinnum vestur í Dölum á þeim tíma sem 

rannsóknin tekur til en svo virðist sem konurnar hafi almennt ekki sótt þau námskeið. 

Katrín sem sjálf kaus að fara ekki í húsmæðraskóla þrátt fyrir að hafa átt kost á því, 
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sótti mikið af námskeiðum og segir svo frá: 

Ég var aftur á móti á allskonar námskeiðum bæði handavinnu og 
eitthvað... ég fór nú bara á öll svona námskeið sem maður náði í og maður 
var að sauma eftir Pfaff sniðum og allt þetta. Það var haldið námskeið og 
þá fékk maður alveg pakka af öllum mögulegum sniðum og var kennt að 
minnka og stækka sniðin. Maður kannski saumaði ekki mikið á því, 
maður kannski sneið og fór svo heim og saumaði og kom aftur og þá var 
manni sýnt og eflaust hefur maður lært heilmikið (Katrín, viðtal október 
2014). 

Þetta varpar ljósi á að fyrirkomulag námskeiðanna hafi verið á þann veg að þau 

gögnuðust konunum vel. Þar lærðu þær ákveðinn grunn og fóru heim og saumuðu, í 

næstu kennslustund fengu þær meiri tilsögn og ábendingar um það sem betur mátti 

fara. Þannig stuðlaði fyrirkomulagið að stöðugum framförum. Mikill fengur var í 

sniðapökkum sem fylgdu námskeiðunum og greina mátti í tali kvennanna að þeim 

þótti nýbreytni sem slíku fylgdi eftirsóknarverð. Að fá kennslu í því að minnka og 

stækka sniðin var þáttur í því að gera fatnaðinn klæðilegan og þannig úr garði að hann 

færi vel. En það er eitt af því sem konurnar lögðu mikla áherslu á. 

Petra sem alin var upp á höfuðborgarsvæðinu og flutti seinna í Dalina fór ekki í 

húsmæðraskóla en fór á námskeið meðan hún bjó enn á höfuðborgarsvæðinu. 

Ég fór á einhver saumanámskeið svona hingað og þangað. Lærði að búa 
til vasa á buxur og svona já, það var aðallega buxnaklaufarnar og vasarnir 
sem ég fór á námskeið að læra að gera (Petra, viðtal október 2014). 

Þau námskeið sem Petra minnist á héldu konur á eigin vegum og þar voru kannski 10-

12 konur skráðar á námskeiðið og ekki mikið sem hver lærði samkvæmt Petru og var 

hún jafnvel beðin um að aðstoða hinar konurnar sem á námskeiðinu voru. Hún var 

ekki mjög ánægð með þetta fyrirkomulag þó svo að í aðra röndina hafi hún verið upp 

með sér að vera beðin um að aðstoða en á móti kom þá fannst henni hún ekki fá nógu 

mikið út úr námskeiðinu til að stuðla að eigin framförum. 

Þorbjörg, sem jafnframt er elsta konan sem rætt var við, fór einn mánuð til 

Reykjavíkur og var þar á námskeiði árið 1935, þá 18 ára gömul. Námskeiðið héldu 

tvær saumakonur. Þær kenndu að sauma en tóku líka að sér að sauma á aðra. Á 

staðinn var því að koma fólk til að láta taka af sér mál og var hún látin taka mál og 

aðstoða við saumaskap á þeim flíkum sem þær voru að sauma. Auk þess saumaði 

Þorbjörg á sjálfa sig bæði blússu og pils á meðan á námskeiðinu stóð. Þetta 

mánaðarlanga námskeið var eina kennslan sem hún fékk utan heimilisins í saumaskap. 
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4.1.4 Sjálfsnám 

Ein leið til náms, þekkingar og færni er sjálfsnám. Til sjálfsnáms má til dæmis flokka 

það sem konurnar lærðu sjálfar af því að spretta í sundur flíkum. Þegar það er gert 

koma í ljós sniðshlutarnir sem flíkin er samsett úr. Þetta hefur án efa hjálpað þeim 

áfram við sinn saumaskap og sníðavinnu. Fram kom í máli kvennanna að eitt það 

fyrsta sem þær fengu oft að aðstoða við var að spretta í sundur flíkum sem sauma átti 

úr og höfðu þær orð á því að hafa sniðið eftir gömlum flíkum og fengið þannig nýja 
flík með kunnuglegu lagi. 

Helga sem ekki fór á námskeið eða í húsmæðraskóla svarar því til, þegar hún er spurð 

hvar hún hafi lært að sauma, að þekkingu hafi hún að einhverju leyti fengið frá móður 

sinni sem reyndar féll frá áður en Helga hafði tileinkað sér saumaskap. Því telur hún 
að hennar þekking hafi verið að talsverðu leyti sjálfsprottin. 

Þóra segist ekki hafa lært mikið að sauma eða fengið mikla æfingu í því fyrr en hún 

hreinlega þurfti á því að halda, það var eftir að hún eignaðist fyrstu börnin og þá 

fannst henni að hún hefði lært mest upp úr sjálfri sér þó svo að hún hafi lært eitthvað 

aðeins af móður sinni sem sjálf hafði heldur ekki lært neitt svo hún viti til og hafi því 

verið sjálfmenntuð. Þar fyrir utan studdist Þóra við og notaði tilbúnu sníðablöðin frá 

Burda sem henni fannst þægilegt að nota auk þess sem þau innihéldu oft skemmtileg 
og falleg snið. 

Þekking og færni kvennanna varð til með mismunandi hætti en flestar eiga þær það þó 

sameiginlegt að hafa lært af konum í sínu nánasta umhverfi. Þekkingin færðist á milli 

kynslóða og formleg skólaganga auk námskeiða studdi við áhuga og framfarir á sviði 
handavinnu. 

4.2 HVENÆR OG HANDA HVERJUM 

Tímabilið sem skoðað var í rannsókninni hófst þegar viðmælendur fóru að halda 

heimili og eignast börn og miðað er við tímabilið frá árunum 1940 til 1980, eins og 

fram hefur komið. Þorbjörg er elst kvennanna sem talað var við en hún fæddist árið 

1917 og sitt fyrsta barn eignaðist hún á árinu 1936. Yngst þeirra kvenna sem rætt var 

við var Guðbjörg sem fæddist árið 1953 og hún saumaði á sín börn fram undir 1990 

þó að það hafi að hennar sögn minnkað með árunum og tímabilið sem hún þurfti mest 

á því að halda hafi verið fram undir 1980.  
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Einn viðmælandi gaf rannsakanda leyfi til að taka myndir af fötum sem hún hafði 

saumað úr öðrum efnum. Myndir 6 og 7 sýna kjól sem hún saumaði á dóttur sína 

þegar hún var lítil stúlka úr notaðri flík.   

 

Mynd 6  Kjóll í eigu viðmælanda sem saumaður var á dóttur hennar. Mynd af kjólnum 
framanverðum  

 

Mynd 7  Kjóll í eigu viðmælanda sem saumaður var á dóttur hennar. Mynd af kjólnum 
aftanverðum  



 

 55  

 

Hún er reyndar enn að fikta við þetta sér til gamans eins og hún orðar það og máli 

sínu til stuðnings upplýsti hún að nýlega hafi hún saumað kjól á ungt barnabarn sitt 

upp úr notuðum fatnaði af dóttur sinni sem er móðir barnsins. Kjólinn má sjá á mynd 

8.   

 

 

  

 

 

 

Mynd 8  Kjóll saumaður 2013 úr notuðum kjól 

Eins saumar hún dúkkuföt úr notuðum fötum og efnum og sýndi rannsakanda til að 

mynda dúkkuskírnarkjól (sjá mynd 9) úr hvítu léttu gluggatjaldaefni. Þann kjól hafði 

hún nýlokið við að sauma handa barnabarni sínu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 9  Skírnarkjóll á dúkku saumaður úr notuðum gluggatjöldum 

Það mátti sjá á henni að hún hefur nokkra ánægju af saumaskap og að sjá nýtt verða 

til úr notuðu. 
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Það er sammerkt með konunum að þær saumuðu allar föt upp úr notuðum fatnaði á 

elstu börnin sín á þeirra fyrstu árum. Það skipti ekki máli á hvaða tíma innan 

árabilsins börnin voru fædd. Það gefur til kynna að við upphaf búskapar og 

heimilishalds hafi fjölskyldur haft lítið á milli handanna og það að nýta notaðan 

fatnað til að sauma á börnin var helsta leiðin sem þær höfðu til að klæða börnin. 

Seinna meir þegar þær höfðu komið betur  undir sig fótunum og hagur þeirra batnað 

fóru viðmælendur frekar að sauma upp úr nýjum efnum og kaupa einstaka flíkur á 

börnin. Einnig kom í ljós að þær konur sem eignuðust sín börn á fyrrihluta tímabilsins 

sem um ræðir höfðu minni möguleika á því að útvega sér ný efni en aðgengi að efnum 

vænkaðist eftir því sem árin liðu. 

Það liggur í hlutanna eðli að auðveldara er að ná í heilar flíkur á lítil börn úr notuðum 

klæðnaði  heldur en á þau eldri. Stundum þurfti að skeyta saman hlutum eða bæta við 

bútum því ekki náðist í heila sniðhluta. Engin kvennanna mundi eftir því að gerðar 

hafi verið athugasemdir við þær varðandi fatnaðinn sem þær saumuðu. Engu að síður 

sagðist Guðbjörg frekar hafa reynt að láta börnin vera heima við í þeim fatnaði sem 

var unnin úr notuðum flíkum. Ásta talaði um að spariföt barnanna hennar hafi alltaf 

annaðhvort verið aðkeypt eða saumuð úr nýjum efnum. Þarna kemur aftur fram að þó 

að nýtni og hagleikur hafi þótt eftirsóknarverður þótti fínna að eignast ónotaðar flíkur 

eða flíkur úr nýjum efnum. Frekar voru keypt ný efni eða klæðnaður til að nota til 

hátíðabrigða. Þegar börnin fóru síðan að ganga í skóla var eins minna um að þau væru 

í fatnaði úr notuðum flíkum. 

Jafnframt því að sauma úr notuðum flíkum á börnin var ekki óalgengt að þær breyttu 

eigin fatnaði og saumuðu þá líka á sig úr notuðum flíkum. Sigrún segir svo frá: 

Ég man að ég saumaði sko og átti það til að breyta, ég man ég  átti kjól og 
ég man að ég tók pilsið og saumaði á sjálfa mig blússu úr pilsinu og það 
tókst bara ansi vel og var bara ágæt blússa (Sigrún, viðtal október 2014).  

Í máli Sigrúnar má greina að stundum langaði hana í tilbreytingu frekar en það væri 

nauðsynlegt að breyta flíkum. Þar sem hún bjó yfir þekkingu og færni til þess kom 

fyrir að hún lét eftir sér að gera það. 

Fleiri en ein kvennanna tóku fram að ekki hafi tíðkast mikið að saumað væri á 

fullorðna karlmenn úr notuðum flíkum. Algengara var að þeirra klæðnaði væri vent, 

það er, hlutum af þeirra klæðnaði sem voru farnir að slitna. Þá var til dæmis 

skyrtukrögum og flibbum sprett í sundur og efninu snúið við þannig að slitnustu 
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fletirnir urðu annaðhvort undir, á bakvið eða innan í, slitið var falið þar sem það ekki 

sást. Katrín segir frá því að hún hafi oft snúið krögunum á þennan hátt og líka saumað 

skyrtur á eiginmann sinn en tók það jafnframt fram að eingöngu hafi verið um að 

ræða vinnu- og hversdagsskyrtur. Spariskyrturnar á hann voru keyptar nýjar. Þarna 

kemur aftur fram að spariklæðnaður hafi frekar verið keyptur nýr en annar fatnaður.  

Þóra rifjaði upp að hún hafði endurgert sérstaklega góða úlpu af manninum sínum. 

Úlpan hafði verið með góðu fóðri og það var heilt en ytra byrðið hafi verið orðið mjög 

slitið. Þá spretti hún yfirhluta flíkurinnar í sundur bút fyrir bút, fékk nýtt og sterkt efni 

sem hún sneið svo úr eftir gömlu hlutunum og saumaði þannig nýjan jakka. Fóðrið 

setti hún síðan innan í enda hafði það verið sérlega hlýtt og gott. Þetta er Þóru 

minnisstætt því þetta var mikil vinna og  hún lagði áherslu á að hún hefði líklega ekki 

lagt í verkið hefði hún vitað fyrirfram hversu mikil vinna þetta var. Eftir á fannst 

henni þessi flík hafa heppnast sérstaklega vel og svo vel að eftir því var tekið. 

Konurnar saumuðu helst á sína nánustu fjölskyldu, aðallega á börnin sín, en líka á 

sjálfar sig og eiginmenn sína. Í máli þeirra má greina að unnið var af nauðsyn og ekki 

annað í boði en að bjarga sér með það sem fékkst. 

4.3 ÁSTÆÐA ENDURNÝTINGAR OG FATASAUMS HEIMA VIÐ 

Konurnar eiga það allar sameiginlegt að hafa saumað upp úr notuðum flíkum á sínum 

yngri árum. Aðalástæða þess að saumað var upp úr, að þeirra sögn, var einfaldlega sú 

að það þurfti að spara vegna bágrar fjárhagsstöðu þeirra sem voru að koma undir sig 

fótunum. Þar að auki var almennt lítið úrval af fatnaði, sérstaklega barnafatnaði. Að 

kaupa ný efni var kostnaðarsamt og auk þess var úrvalið í Dölunum sérstaklega lítið 

og gæði efnanna ekki góð. Þær töluðu auk þess um það að konur sem bjuggu úti í 

sveit áttu sjaldan leið í kaupstað.  

Hluti kvennanna bjó á sveitabæjum í Dölunum. Sigrún sem eignaðist sitt fyrsta barn 

árið 1958 kemst svo að orði: 

Þetta náttúrulega kom til af því að maður bjó út í sveit og það fékkst svo 
lítið af fatnaði og hann var líka svo dýr. Allur tilbúin fatnaður var svo dýr 
að maður bara einhvernvegin fékk bara samviskubit ef maður keypti 
einhverja flík. Manni bara fannst hún dýr og svo var svo lítið úrval 
sérstaklega af barnafatnaði það var bara ekkert þarna á mínum fyrstu árum 
(Sigrún, viðtal október 2014). 

Orð hennar varpa ljósi á að nýr fatnaður þótti munaðarvara og að hennar áliti var það 
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bruðl. Hafi það komið fyrir að hún keypti nýja flík vakti það upp samviskubit og 

jafnvel eftirsjá. Í orðum hennar kemur líka fram að úrvalið hafi ekki verið mikið og 

eiginlega ekkert hægt að kaupa af barnafatnaði.  

Elstu konurnar sögðust muna vel eftir skömmtunarmiðum. Hverri fjölskyldu var 

úthlutað miðum sem ávísuðu ákveðnu magni af vörum. Helga, sem fædd er árið 1929, 

talaði um að hún hefði eitt sinn fengið skömmtunarmiða fyrir sængurfataefni sem 

hefði dugað í hálft sængurver. Það fannst henni kjánalegt en það mátti skipta 

miðunum og fá eitthvað annað í staðinn, ef ávísun miðans hentaði ekki í það skiptið. 

Hún lýsti því þannig að hefði hún þurft sængurver þetta árið hefði hún þurft að nota 

skömmtunarmiða sem var útgefinn fyrir eitthvað annað upp í það sem vantaði til að ná 

í heilt sængurver. Þarna þurfti að vera útsjónarsamur vega og meta vandlega hvar 

þörfin var mest og hvað helst vantaði fyrir heimilið. 

Flestar kvennanna sem talað var við sögðust hafa haft nokkuð gaman af því að sauma. 

Þær eru ekki frá því að áhuginn hafi spilað inn í að einhverju leyti og telja að þær 

hefðu að öllum líkindum ekki saumað eins mikið og raun bar vitni hefðu þær ekki 

almennt haft gaman af því að sauma. Hins vegar fór ekkert á milli mála hjá sumum í 

svörum þeirra að það að sauma upp úr notuðum flíkum var fyrst og fremst gert af 

nauðsyn en ekki ánægju. Þóra segir svo frá: 

Ég segi nú ekki að mér hafi fundist skemmtilegt að spretta upp gömlum 
fötum og sníða úr því en já mér fannst stundum gaman að sauma og ef ég 
var með eitthvað nýtt og fallegt efni þá var það mjög gaman. Mér fannst 
náttúrulega ennþá meira gaman eftir að ég fór að sauma á þá yngstu þá 
hafði ég nú meiri auraráð og gat keypt meira og saumaði alveg óskaplega 
mörg og falleg föt á hana sem að bara gætu ennþá í dag verið eins, litla 
kjóla sem hún hefur verið mynduð í og annað (Þóra, viðtal október 2014). 

Ljóslega kemur fram í máli Þóru að meiri ánægja hafi verið eð að vinna með nýjan 

efnivið en að nota notaðan fatnað til að sauma úr og var það gert af nauðsyn. Þegar 

fjárhagurinn leyfði að keypt væru ný efni og úrvalið jókst hætti hún sem og flestar 

hinna kvennanna að nýta sér fatnað til saumaskapar. Forvinna á flíkunum var nokkur, 

efnið þurfti að þvo og strauja út saumför og fleira sem þótti bæði mikil vinna og 

leiðinleg. 

 

Einnig kemur fram í frásögnunum, og komið verður betur að því síðar, að með því að 

sauma sjálfar gátu þær ráðið því hvernig flíkurnar voru, auk þess sem sníðablöðin 
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innihéldu góð og falleg snið. Flestum þótti frekar auðvelt að breyta sniðunum og 

gerðu það ef þörf var fyrir það. 

4.4 VERKLAG, ÁHÖLD OG EFNI 

Verklaginu lýsa konurnar allar á mjög líka vegu. Fyrst af öllu var að finna flík sem 

var heilleg, nothæf og passaði í það sem sauma átti úr henni. Guðbjörg segir svo frá 

að það hafi skipt mestu máli að fá góðan, stóran og passlegan flöt úr gömlu flíkinni 

sem nýttist vel og gott væri að sníða úr. Þegar sú flík var fundin var byrjað á því að 

þvo hana. Miklu máli skipti konurnar að það sem nota átti til að sauma upp úr væri 

hreint þegar hafist væri handa. Næst á eftir var flíkinni sprett í sundur á saumunum, 

oft var notað til þess rakvélarblað. Þóra sagði frá því að hún hefði til að mynda ekki 

vitað að sprettuhnífar væru til fyrr en löngu seinna og það seint að það var löngu eftir 

að hún hætti að sauma upp úr notuðu. Konurnar töluðu um að það hafi oft verið 

heilmikil ló og kusk sem lá í saumunum eða saumförunum og oftar en ekki þurfti að 

þvo bútana aftur þegar búið var að rekja upp saumana til að ná því í burtu. Þetta var 

augljóslega ekki þrifaleg vinna. Saumförin á efnisbútunum voru hreinsuð vel, bútarnir 

teknir og saumförin pressuð út og efnishlutarnir sjálfir straujaðir til að slétta sem best 

úr þeim. Að sögn kvennanna var þetta gert til þess að auðvelda eftirleikinn sem mest, 

sjálfa sníðavinnuna. Þar á eftir tók við að sníða hlutana í nýju flíkina. Konurnar lögðu 

áherslu á að þær hefðu eftir fremsta megni reynt að sníða þannig að slitflötur þeirrar 

flíkur sem sprett var sundur væri notaður á staði í nýju flíkinni sem minna reyndi á. 

Þannig urðu mjög oft bakstykki úr notuðum buxum að framstykki á nýjum. Fram kom 

í máli kvennanna að hægt var að ná í síðbuxur á allt að sex ára gamalt barn úr einum 

karlmannsbuxum. Fleiri en ein kvennanna minntust einnig á að ef eitthvað þurfti að 

bæta var reynt að gera það svo það sæist sem minnst og nota eins lík efni og hægt var. 

Þannig að ef ekki náðist vel í á flík sem vantaði var ekki verið að nota annarskonar 

efni í það sem upp á vantaði nema að það sæist ekki. 

Eitt af því allra fyrsta sem flokka mætti sem heimilistæki sem konurnar fengu er þær 

hófu heimilishald var saumavél. Þær annað hvort keyptu vélarnar sjálfar, fengu gefins 

eða að láni. Það var sammerkt með þeim öllum og sýnir hversu mikilvægur hluti 

heimilishaldsins var að geta bjargað sér við saumaskap. Þannig að allar áttu eða höfðu 

átt saumavélar og Þóra hafði orð á því að sú fjárfesting hefði borgað sig margfalt ef 

allt væri talið sem annars hefði þurft að kaupa: 
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Maðurinn minn gaf mér vél á jólunum sem ég var ólétt af elsta syni okkar 
og ég veit ekki hvað hún er búin að borga sig oft ef maður miðaði við sko 
að allt hefði verið keypt sem ég saumaði. Þá er ég hrædd um að það væri 
orðin ansi mikil fúlga (Þóra, viðtal október 2014). 

Á máli hennar má sjá að maðurinn hennar bar virðingu fyrir því að saumað væri 

heima og þótti það nokkuð þarft að hún hefði aðgang að góðri saumavél sem á þeim 

tíma (um 1950) var heilmikil fjárfesting. 

Helga talaði um að foreldrar hennar hafi gefið henni handsnúna saumavél í 

afmælisgjöf þegar hún varð 14 ára. Þá hafi ekki verið komnar fótstignar vélar í 

sveitina nema kannski á einstaka bæi. Þá vél notaði hún fram yfir fertugt eða alveg þar 

til hún fékk rafmagnsvél en það hefur þá ekki verið fyrr en árið 1969. 

Elsti viðmælandinn, Þorbjörg, hefur í gegnum tíðina átt nokkrar vélar og keypti sér 

síðast saumavél 94 ára gömul, tveimur árum áður en viðtalið var tekið. Fyrst fékk hún 

saumavél sem amma hennar átti en það var þegar hún byrjaði að halda heimili. 

Þorbjörg segir: 

Hún var öll úr járni saumavélin gömlu konunnar, ég hef séð svona 
saumavél hér á Byggðasafninu. Hún var handsnúinn bara eitt hjól, ég man 
að það var hvítt tippið á henni þú veist sem að maður sneið með og hitt 
var allt úr járni og smá lappir og það var járn, allt járn bara. Svo fékk ég 
þetta hérna út eftir eftir að ég fór hingað, hún var náttúrulega löngu hætt 
að nota hana. Heyrðu svo var ég búin að fá aðra saumavél handsnúna... Ég 
notaði hana nú en mér fannst hún aldrei skemmtileg beint, mér fannst það 
ekki. Þetta var nú um stríðsárin svo löngu seinna fæ ég þriðju vélina og 
pabbi gaf mér hana. Það var fótstigin vél mikið notuð það var kona hér í 
sveitinni sem seldi kallinum honum pabba hana og hann sendi mér hana. 
Það var rosa munur sko, ég á hana nú ennþá (Þorbjörg, viðtal október 
2014). 

Eftir þetta eignaðist hún rafmagnsvél, um 1980, og aðra rúmum 30 árum síðar. Hana 

hugsaði hún sér að nota til að laga og bæta en ekki til að sauma nýjar flíkur. 

Allar konurnar sem rætt var við töluðu um að hafa allra fyrst lært á handsnúnar 

saumavélar. Seinna komu fótstignar saumavélar til landsins og að lokum 

rafmagnsvélar. Elísabet sem flutti á milli hreppa í Dölunum árið 1965 flutti þá af 

sveitabæ sem enn var ekki kominn með rafmagn. Á bæinn sem hún flutti hafði hins 

vegar komið rafmagn nokkru áður. Hún var búin að undirbúa flutningana vel og var 

útsjónarsöm hvað það varðaði. Þá höfðu hún og eiginmaðurinn verið búin að fjárfesta 

í einhverjum rafmagnstækjum og hafði hún orð á því að hafa mjög fljótt fengið 

rafmagnssaumavél þegar á nýja bæinn var komið. 
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4.4.1 Mér áskotnaðist flík 
Flíkurnar sem voru nýttar til að sauma upp úr voru yfirleitt heimafengnar, af konunum 

sjálfum eða mökum þeirra. Flíkurnar sem notaðar voru komu einnig frá 

stórfjölskyldunni, frá frænkum, mæðrum, feðrum, tengdaforeldrum, systrum eða 

vinkonum. Einnig kom fyrir að þeim áskotnuðust flíkur annarsstaðar frá. Ekki var 

óalgengt að þær fengju send föt frá konum sem þekktu þær og aðstæður þeirra. Fram 

kom í máli kvennanna að þær konur sem sendu þeim fatnað hafi sent þeim fínar og 

efnismiklar flíkur, bæði sem þær höfðu sjálfar átt eða einhver sem þær þekktu til. Ekki 

vissu þær hvort að konurnar sem sendu þeim klæðnaðinn hafi sjálfar notað flíkur til að 

sauma upp úr. 

Fram kom í máli Helgu að hún hafi fengið flíkur úr dánarbúum: 

Það var verið að senda mér stundum úr Reykjavík svona það sem var, æi 
þú veist kannski úr dánarbúi eða eitthvað og þá gat maður saumað kannski 
buxur á krakkana upp úr buxum af gömlum mönnum og alla veganna 
(Helga, viðtal október 2014). 

Sérstaklega eftirsóknarvert og gott þótti að fá stórar og efnismiklar flíkur eins og 

kápur og frakka til að vinna úr. Það var happafengur að fá góða flík til að vinna úr og 

þær upplifðu það yfirleitt ekki sem skömm að verið væri að gefa þeim notaðar flíkur 

heldur frekar merki um greiðasemi, vinarvott og umhyggju fyrir þeim og fjölskyldum 

þeirra. 

4.5 SNIÐ, BLÖÐ OG BÆKUR 

Blöð með sniðum og leiðbeiningum voru mikið notuð og Burda nefna allar konurnar 

og sögðust mest hafa stuðst við þau eftir að þau voru farin að fást. Blöðin voru ekki 

auðfengin til að byrja með enda þótti konunum almennt lítið úrval í kaupfélaginu; það 

er, Kaupfélagi Hvammsfjarðar í Búðardal. Það kom fram í máli þeirra að frekar erfitt 

hafi verið að nálgast tilbúin snið og Burda blöðin fengust ekki í Kaupfélaginu í 

Búðardal milli áranna 1950 og 1970 en voru farin að fást þar upp úr 1970. Ásta segir 

svo frá reynslu sinni af því að fá blöðin: 

Það var þannig að einhverjar konur voru áskrifendur og síðan komu 
kannski nokkur aukablöð í Kaupfélagið. Það var samt í litlu magni og 
erfitt oft að ná eintökum. Sérstaklega í nóvember (Ásta, viðtal október 
2014). 
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Helsta ástæða þess að nóvemberblöðin voru eftirsótt var sú að þá var komið að því að 

sauma jólafatnað á börnin. Aðgengi að nýjum Burda blöðum var því enn takmarkað 

og þótti það nokkuð happdrætti að ná sér í eintak. 

Eldri konurnar muna vel eftir að hafa fengið send blöð sunnan úr Reykjavík. Þóra sem 
var hvað mest að sauma á sín börn á árunum 1950 til 1960 segir til dæmis: 

Nú veit ég að ég sparaði mér afskaplega mikið og hérna paufaðist þetta 
áfram, ég var nú svo heppin að vita af og fá Burdablöð sem fást nú enn og 
mjög góð barnablöð líka... Þau voru ekki til í kaupfélaginu systir mín 
hefur líklegast keypt þau fyrir mig (Þóra, viðtal október 2014). 

Systir hennar var búsett fyrir sunnan og Þóra talaði jafnframt um að hafa sjálf keypt 

sér blöð fyrir sunnan seinna meir þegar ferðunum fór að fjölga. Sá tími sem hún talaði 
um að systir hennar hafi verið að senda henni blöð var á fyrstu árunum eftir 1950. 

Það kom einróma fram í máli kvennanna að Burdablöðin voru mikið notuð og nokkur 

ánægja með þau blöð. Þau voru nokkuð aðgengileg og sniðin þótti þeim ekki flókin 

og smart, auk þess sem gaman var að fá ný snið. Konurnar sögðust allar hafa verið 

óhræddar að breyta og laga sniðin eftir þörfum og þær töluðu sérstaklega um að hafa 

lagað til stærðirnar ef ekki var snið til sem passaði á þá manneskju sem átti að sauma 

á. Þá var bætt við og eins þurfti að breyta eftir vaxtarlagi, því það sem passar einum, 

passar ekki næsta. Guðbjörg sagði svo frá: „En það passar aldrei sama sniðið á þennan 
eða hinn það er alltaf eitthvað sem er öðruvísi.“  

Það sýnir að færni kvennanna í saumaskap var þó nokkur og reynslan og þekkingin 

nýtt til þess. Vandasamt þótti að sauma svo vel færi og konurnar töluðu um að þær 

hafi vandað sig og gert eins vel og þær gátu. Þær gera nokkrar lítið úr eigin ágæti samt 
og orða það frekar þannig að þær hafi reynt og baslað við að gera vel. 

Katrín sker sig úr hvað notkun á blöðum varðar og talar um aðra gerð af blöðum en 

hinar konurnar, en það eru dönsku blöðin. Hún var sú eina sem minnist á að hafa 
viðað að sér allskonar lesefni um handavinnu auk þess að hafa nýtt sér dönsk blöð: 

Svo les ég voða mikið svona dönsk blöð og hef keypt í gegnum tíðina og 
það er svo oft svona mikið af handavinnu og þeir eru sniðugir og það eru 
allskonar svona tips eins og maður kallar það. Gerðu þetta svona og ekki 
svona (Katrín, viðtal október 2014). 

Auk þess að konurnar hafi sagt að þær hafi sniðið mest eftir sniðum úr Burdablöðum 

var jafnframt nokkuð um að sniðið væri beint eftir tilbúnum flíkum. Þorbjörg sagði frá 

því að hún hafði fengið að sníða eftir fallegum fötum, sem nágrannakona hennar hafði 

fengið á sinn strák. 
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Ég tók upp á blað. Strikað eitthvað í kring um þetta og reyndi að hafa 
þetta eitthvað svipað. Þetta voru föt svoleiðis að það var blússa og 
svoleiðis að það voru tölur hérna og buxurnar voru hnepptar upp og þetta 
var voða sætt. Sæt föt ég man eftir því (Þorbjörg, viðtal október 2014). 

Fötin sú voru ekki saumuð af nágrannakonunni og vissi Þorbjörg ekki hvaðan fötin 

komu. Fötin lagði hún niður og teiknaði eftir fötunum. Hún var ekki að sníða eftir 

fatnaði sem búið var að spretta í sundur heldur heilum flíkum. Það þótti vandasamara 

en hitt, samt lagði hún í það og talaði um að það hefði tekist nokkuð vel. Drengurinn 

notaði fötin sem hún saumaði og þau fóru vel. 

Allar tala konurnar um að snið hafi gengið á milli. Hafi einhver kona fengið eða átt 

gott snið þá fór það á milli kvenna sem nýttu sér það. Þrátt fyrir að fram komi í máli 

þeirra að konur hafi almennt ekki hjálpast að við saumaskapinn sjálfan og að hann 

hafi að mestu farið fram í einrúmi inn á heimilum kvennanna sjálfra.  Það kemur líka 

fram í máli þeirra að þær hafi ekki rætt þetta mikið sín á milli og í raun forðast að 

vekja athygli á því að verið væri að sauma upp úr notuðum fatnaði heima fyrir. 

Ástæða þess að þær ræddu þetta ekki sín á milli eða vöktu athygli á því er nokkuð 

óljós og fengust ekki bein og skýr svör við því. 

Þrátt fyrir að konurnar geri lítið úr samræðum við aðrar konur um saumaskapinn kom 

fram hjá Ástu að það kom fyrir að konur sem þóttu sérlega lunknar við að sníða væru 

fengnar til þess að sníða í flíkur, aðstoða við að útbúa snið eða breyta sniðum. Það var 

því gert þó að saumaskapurinn færi fram eins og áður segir inni á heimilum 

kvennanna. Þegar Sigrún var spurð hvort að konur hefðu hjálpast að komst hún svo að 

orði: „Það var engin saumaklúbbastemming í kringum þetta.“ Helga talar um að það 

hafi bara hreinlega ekki verið tími til þess að fara á milli bæja til þess að sauma eða fá 

aðstoð, það þurfti bara að bjarga sér sjálfur. 

4.6 VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR VIÐMÆLENDA 

Í viðtölunum kom margt annað markvert fram en hér hefur áður verið talið sem ekki 

er hægt að sleppa að minnast á. Konurnar höfðu frá ýmsu að segja sem tengdist því að 

sauma upp til viðbótar við þær upplýsingar sem óskað var eftir. Hér er um að ræða 

frásagnir sem varpa enn frekar ljósi á reynslu og upplifun kvennanna. Hér á eftir 

koma nokkrar áhugaverðar umræður sem tæpt var á í viðtölunum. 
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4.6.1 Nýtt eða notað 
Á meðan það tíðkaðist að sauma upp úr minntust fleiri en ein kvennanna sem rætt var 

við á að ekki hefði verið lagt upp úr því að láta flíkurnar líta út fyrir að vera keyptar. 

Uppúr 1975 fór aftur á móti að bera á merkjum eða miðum, nokkurskonar bótum, sem 

hægt hefði verið að fá keyptar til að setja á flíkur til að láta þær líta út fyrir að vera úr 

búð. Það var þó ekki sammerkt með viðmælendum. Þóra segir svo frá að hún muni 

eftir og hafi vitað til þess að miðar væru festir á nýjar heimasaumaðar flíkur. Petra 

minnist á að hafa notað svona miða sem bætur þegar verið var að gera við og fela göt 

á fatnaði. Ásta segist muna eftir því að vinkona hennar spretti miðum af keyptum 

fatnaði og notaði á nýjan fatnað sem hún var að sauma svo það væri ekki eins 

áberandi að flíkin væri heimasaumuð. 

Konurnar tala allar um að hafa lagt sig mikið fram og lagt áherslu á að vanda til verka. 

Flíkurnar áttu að vera snyrtilegar og klæðilegar, það er að segja að fara vel  þeim aðila 

sem flíkin var saumuð á og síðast en ekki síst átti að vera gott að þvo flíkina. Það 

komu líka í ljós ákveðin tvímæli því aðspurðar sögðu konurnar að ekki hafi neitt 

sérstakt verið gert til að láta flíkina líta út fyrir að vera nýja heldur var reynt eftir 

megni að láta flíkina líta þannig út að hún væri aðkeypt. Guðbjörg og Katrín lýsa því 

svona: 

Ég reyndi alltaf að herma eftir. Maður vandaði sig og setti smeygja t.d. 
aftur á sko og gerði buxnaklauf þá meira að segja eftir því hvort að það 
var á strákinn eða stelpuna. Hvort klaufin ætti að snúa hægra megin eða 
vinstra megin... Ef ég var að sauma úr fullorðinsbuxum þá gat ég tekið 
strenginn til dæmis af og nýtt hann. Ég notaði hann svoleiðis áður fyrr ef 
ég þurfti að gera svona gæjabuxur (Guðbjörg, viðtal október 2014). 

Ekki nema bara þú veist, hún vinkona mín hló nú oft af því. Hún sagði: Þú 
vilt og segir alltaf að þetta eigi ekki að líta út eins og hjemmelavet. Þannig 
að ég reyndi að láta þetta líta út eins og þetta væri út úr búð. Já já ég vildi 
ekki að þetta æpti á mann langar leiðir: Já, hún hefur verið að sauma 
(Katrín, viðtal október 2014). 

Katrín sagði jafnframt að það hefði ekki skipt máli hvort að flíkin sem hún var að 

sauma væri úr notaðri flík eða nýju efni. Hún var ekkert að tala um það eða láta vita 

að hún hefði sjálf gert þessa eða hina flíkina. Hún vildi helst ekki að fólk vissi það að 

hún hefðir verið að sauma eitthvað. 

Eins kom fram á fleiri en einum stað í viðtölunum að þó þetta hafi þótt nokkuð 

sjálfsagt og þannig hafi því verið svarað til, þá hafi samt verið lögð mikil áhersla á að 
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ekki sæist að flíkin væri úr notaðri flík. Því til viðbótar mátti ekki þekkjast sú flík sem 

notuð hafði verið til að sauma nýja. Það var algjört tabú. 

Annað sem athygli vakti var það að þó að ekki hafi verið mikið rætt um að sauma nýtt 

úr notuðu og konurnar hafi ekki fundið þörf hjá sér til þess þá hafa afkomendur þeirra 

vel vitað af þessu. Þetta hefur því verið rætt innan veggja heimilisins og þegar börnin 

skoða myndir af sér á barnsaldri þá spyrja þau jafnvel hvort að þessi eða hin flíkin 

sem mamman saumaði sé enn til. Ein kvennanna talar sérstaklega um það að hafa 

passað upp á einstaka flík til þess að hægt sé að taka myndir af barnabörnunum í sömu 

flíkum og foreldrarnir voru myndaðir í. 

Algengast var eins og áður segir að saumað væri úr notuðum flíkum á ung börn. 

Katrín talar um að hafa saumað mikið bæði úr nýju og notuðu. Þannig hafi hún 

saumað á son sinn fyrst úr notuðu en síðan úr nýjum efnum. Hann hafi aldrei haft neitt 

við það að athuga að hafa verið í heimasaumuðum fatnaði fram undir 12 ára aldurinn. 

Þá hafi hann beðið sérstaklega um keyptar gallabuxur og ástæðan sem drengurinn gaf 

fyrir því var að allir nema hann ættu gallabuxur úr búð. 

Á þessum tíma var aftur á móti orðið auðveldara en áður að fá keypt efni til þessa að 

sauma úr, gæði efnanna höfðu batnað mikið og úrvalið orðið töluvert meira. Það var 

orðið sjaldgæfara að saumað væri upp úr notuðu. Tilbúnir skrautmiðar, smellur, tölur 

og aðrar skreytingar voru valdar með það fyrir augum að gera flíkurnar sem líkastar 

þeim sem keyptar voru út úr búð. 

úr búð. 

4.6.2 Myrkraverk 

Flestar kvennanna sem rætt var við í tengslum við rannsóknina bjuggu á sveitabæjum 

í Dölunum. Þrjár bjuggu í Búðardal, þéttbýliskjarnanum á svæðinu, ein flutti úr 

Búðardal á sveitabæ um 1960 og önnur flutti í sjávarpláss annars staðar á Vesturlandi 

um 1980. Þær konur sem bjuggu á sveitabæjunum unnu sveitastörfin heima við og 

fóru jafnvel í sláturhúsvinnu á haustin, sér í lagi eftir að börnin stálpuðust. Þær 

kvennanna sem bjuggu í þorpinu voru útivinnandi, ein alla tíð en hinar tvær mest eftir 

að börnin fóru að ganga í skóla. Því var almennt hjá þeim konum sem rætt var við að 

saumaskapurinn væri unnin til hliðar við alla aðra vinnu sem þurfti að sinna á 

heimilinu og fékk því hvorki mestan tíma þeirra né forgang. Það kom fram að oft á 

tíðum var ekki tekið til við saumaskap fyrr en seint á kvöldin og þá jafnvel unnið við 

hann fram á nætur. Elísabet svaraði svo til þegar hún var spurð hvað væri nú 
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minnisstæðast við þetta og þennan tíma: „Það er náttúrulega minnisstæðast að ég 

þurfti að nota kvöldið og næturnar til að vinna þetta og þá var það við lampaljós.“  

Þarna kemur fram að á þeim að á þeim tíma sem hún var hvað að mest sauma 

flíkurnar, það er að segja fyrir 1965, var ekki komið rafmagn á sveitabæinn þar sem 

hún bjó. Segja má að vinnuaðstaðan hafi ekki verið hvetjandi. Frásögn Elísabetar 

varpar enn fremur ljósi á það að á daginn var meira en nóg annað sem þurfti að gera, 

auk þess að sinna börnunum, og það var ekki fyrr en eftir að búið var að koma þeim í 

svefn sem hægt var að hefjast handa við saumaskapinn.   

4.6.3 Minnisstæðar flíkur 

Konurnar áttu það sameiginlegt að geta án mikillar umhugsunar nefnt flíkur sem voru 

þeim minnisstæðar eða þær voru sérstaklega ánægðar með. Rannsakanda voru sýndar 

myndir af börnum þeirra í flíkum sem þær saumuðu sjálfar. Ljóslega má sjá að 

útiflíkur þykja eftirminnilegar bæði út frá notkunargildi og út frá vinnunni við að 

sauma þær. Eins þóttu þær endingargóðar og notaðar af fleiri börnum en einu. Hér 

kemur Gúa inn á það: 

Ég man einu sinni eftir því að ég saumaði úlpur á krakkana eða oftar en 
einu sinni. Ég var oft stolt af úlpunum mér gekk vel og ég veit að þær 
voru notaðar alveg. Það er ekkert langt síðan að það voru til úlpur sem ég 
saumaði (Gúa, viðtal október 2014). 

Annað sem vekur athygli við frásögn Gúu er að hún var stolt af eigin vinnu sér í lagi 

af því að hún hafði vitneskju um að þær nýttust vel. 

Ásta talar um úlpu úr þykku ullarefni sem hún fóðraði síðan með bómullarefni, 

flóneli. Úlpan var notuð nokkuð og nýttist vel og sagði hún: „Það er þá helst þessi 

úlpa [rannsakanda sýnd ljósmynd] sem ég saumaði úr gömlu pilsi úr þykku ullarefni. 

Hún var fóðruð með einhverju flóneli.“ 

Eins og Ásta talaði Katrín um kápu sem hún saumaði á dóttur sína. Stúlkan var fjögra 

til fimm ára gömul og kápan var notuð spari. 

Ég man til dæmis eftir kápu sem ég saumaði á hana [dóttur hennar] sem 
að var úr svona því sem manni fannst þá svona fínn ullarjakki, hann var 
svolítið orðin snjáður. Honum venti ég við og saumaði kápu á hana úr, 
það hefur alveg verið svona, ja hún hefur verið fjögra – fimm ára (Katrín, 
viðtal október 2014). 

Katrín fann sér efnivið úr fínum ullarjakka sem var orðin snjáður, við það að venda 

honum og sníða í kápuna þannig, þá varð til ný flík sem var notuð spari og nýttist 
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dóttur Katrínar vel. Hún hafði líka orð á því að henni hefði fundist stúlkan fín í 

kápunni og hún fara henni einstaklega vel. 

Guðbjörg minntist vesta sem hún gerði á drengina sína úr gömlum jakka og fóðraði 

þau líka. Þá var efninu ekki vent og var far til dæmis eftir brjóstvasann sem hún 

reyndi þá að staðsetja svipað. Vasinn sem hún setti á vestið var minni en sá sem hafði 

verið á jakkanum, það var skárri kostur að hafa smá litamun á litlu svæði en að hafa 

stóran vasa sem ekki passaði á flíkina sem verið var að gera. Sjá lýsingu Guðbjargar:    

Já ég gerði til dæmis vesti á strákana upp úr gömlum jakka og hérna 
fóðraði þau líka að innan. Og þá var hérna brjóstvasinn að þegar maður 
tók hann af þá var svo mikil litabreyting í efnið og þá fannst mér sko að 
reyna að ná að þeir kæmu á sama stað þó maður minnkaði það og setja 
annan vasa yfir... Þá kom samt eins og bara smá svona rönd sko af því að 
þetta var minni vasi (Guðbjörg, viðtal október 2014). 

Þetta varpar ljósi á það að ekki hentuðu alltaf flíkurnar sem fengnar voru til að breyta, 

þó svo að reynt hafi verið eftir bestu getu að gera vel.   

Það kom fyrir að fleiri en ein flík var sérlega minnisstæð og fannst Elísabetu þegar 

hún var spurð, hún ekki geta gert upp á milli kápu sem hún vann úr loðfóðri af gamalli 

kápu og jakkafata sem hún saumaði á son sinn úr gamalli dragt. Síðan kemur fram í 

orðum hennar að jakkinn við jakkafötin hafi verið minnisstæðastur. Elísabet sagði: 

Ég saumaði alveg á krakkana, jakkaföt á strákana og stelpurnar líka, meira 
að segja kápu á eina. Hún var alltaf kölluð rollukápan hún var loðin ég 
held að það hafi bara verið fóður eða eitthvað svoleiðis úr stórri kápu, 
innan úr sko. Þetta var svona, kannski orðið snjáð að utan en leit betur út 
að innan.  Það sem mér er samt minnisstæðast að ég saumaði á son minn 
úr dragt af móðursystur mannsins míns. Þá hefur hann verið svona fimm, 
sex ára... annars var jakkinn ekki stór hann var bara í mittið bara að aftan 
en svo kom hann í spíss hér að framan (Elísabet, viðtal október 2014). 

Jakkinn sem Elísabet saumaði þótti henni sérstaklega minnisstæður fyrir sniðið sem 

kom í spíss að framan og var stuttur í bakið og eins mundi hún vel hvaðan 

efniviðurinn kom og að hann var úr dragt af ömmusystur barnsins. 

Þorbjörg talaði um sparibuxur sem hún saumaði á son sinn úr góðum fínum jakka af 

pabba hans. Buxurnar nýttust vel og lengi og henni fannst hann fínn í buxunum. Sjá 

hvernig Þorbjörg sagði frá þessu: 

Ég man eftir einum buxum sem ég saumaði á yngsta son minn þegar hann 
var lítill... hann hefur verið komin á annað ár hann er nú fæddur í apríl, 
það var held ég fyrir jólin þá þegar hann var nærri 2 ára sko. Ég átti ekkert 
til og það fékkst ekkert og maðurinn minn átti gamlan frakka, jakka, sem 
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hafði verið fínn jakki í gamla daga þegar hann var bara piparsveinn, en 
hvað um það en þessu spretti ég í sundur og sneri þessu við og saumaði á 
strákinn meira að segja síðbuxur úr þessu. Þó man ég að ég þurfti að auka 
svona ofan á rassinn þú veist til að fá það nógu hátt og þetta voru svo fínar 
buxur hann átti þær lengi fyrir jólabuxur og sparibuxur (Þorbjörg, viðtal 
október 2014). 

Seinna í viðalinu talaði Þorbjörg aftur um jakkann og buxurnar sem hún saumaði á 

drenginn og orðaði hún það þá þannig að hún hafi skemmt jakkann þegar hún saumaði 

sparibuxurnar á soninn. Hvað sem hún hafði fyrir sér í því að hún hafi skemmt 

jakkann þá nýttust buxurnar drengnum vel eins og fram kom hér að ofan. Taka má 

fram að Þorbjörg glotti örlítið þegar hún sagði frá skemmdarverkinu sínum sem 

varpar ljósi á að henni hafi þótt það örlítið kómískt. 

Minnisstæðustu flíkurnar voru samkvæmt tilvitnunum hér að ofan allt flíkur sem 

konurnar saumuðu á börn sín, eitt eða fleiri. Það er líka ljóslifandi fyrir þeim efnið og 

flíkurnar sem endurnýttar voru. Greina má að útifatnaður nýttist vel til endurnýtingar 

þá í yfirhafnir eða spariklæðnað. 
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5 UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR 

Þessi kafli skiptist í fjóra hluta. Í fyrsta hlutanum er samantekt á niðurstöðum, þar sem 

svör við rannsóknarspurningum verða dregin saman. Annar hlutinn kallast umræða, 

þar sem niðurstöður rannsóknar verða ræddar með hliðsjón af 

rannsóknarspurningunum og fræðilegum bakgrunni verkefnisins. Í þriðja hlutanum 

verður farið yfir lokaorð og lærdóma sem draga má af verkefninu og ritgerðinni í 

heild sinni. 

5.1  SAMANTEKT Á NIÐURSTÖÐUM 

Fyrsta rannsóknarspurningin var hver er upplifun og reynsla fullorðinna kvenna í 

Dölunum af því að hafa saumað nýjar flíkur úr notuðum á árabilinu 1940 til 1980? 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að sameiginleg reynsla kvennanna einkenndist af 

ákveðinni sjálfsbjargarviðleitni, því í hugum kvennanna var þetta eitthvað sem 

nauðsynlegt var að gera til þess að geta klætt börnin sín á tímum þar sem erfitt var að 

fá efnivið í nýjar flíkur og nánast ómögulegt að kaupa klæðnað tilbúinn í verslunum. 

Það hversu útsjónarsamar þær voru skipti máli í afkomu og áliti samfélagsins, því út á 

við skipti máli að vera í snyrtilegum klæðnaði og sýndi myndarskap og hæfni kvenna 

til húsmóðurstarfsins. Ákveðinnar hógværðar gætti í orðum kvennanna þegar rætt var 

um þessa hæfni og verkkunnáttu. Það að sauma nýtt úr notuðu eða venda klæðnaði 

var ekki borið á borð eða rætt almennt að öðru leyti en því að konur skiptust á sniðum 

og lánuð sníðablöð sín á milli, sem einnig endurspeglar tíðaranda og samfélagsgerð 

svæðisins á þeim tíma sem rannsóknin nær til. Almennt var unnið af nauðsyn en þær 

sem á annað borð höfðu gaman af saumaskap gerðu þetta ekki eingöngu af þörfinni 

einni saman. Þó hógværð hafi á allan hátt einkennt orð og upplifun kvennanna þá 

þýðir það ekki að flestar þeirra gátu rifjað upp saumaskap sem þær voru virkilega 

stoltar af, bæði hvað varðaði útlit fatnaðarins, nýtingu flíkanna og umræðu barnanna 

seinna meir. Í minningu barnanna á fullorðinsárum kom fram að þau minntust með 

hlýju ákveðinna flíka og greindu konurnar þannig ekki aðeins hlýju í æskuminningu 

barna sinna heldur einnig virðingu fyrir þeirri vinnu sem þær inntu af hendi. 

Minningar sem þessar marka með jákvæðum hætti sjálfsmynd kvennanna og hvernig 

þær rifjuðu upp þennan tíma þar sem nýtni og nægjusemi var dyggð. Umbun stritsins 

á árum áður kemur þannig fram mörgum áratugum síðar í fallegum og innihaldsríkum 

minningum barna kvennanna. Á þessum tíma hafði engin kona í flimtingum eigin 
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dugnað eða eljusemi og því státaði engin kvennanna sem rætt var við sér af verkum 

sínum og enn síður að fólk héldi því á lofti að endurnýttar væru til saumaskapar 

notaðar flíkur hvort sem þær voru heimafengnar eða þeim hafði áskotnast þær 

annarsstaðar frá að gjöf. Fatnaður gekk kvenna á milli og heppilegt þótti að fá 

veigamiklar flíkur, kápur eða frakka og er þá vísað til gæða og stærðar flíkarinnar. Af 

viðtölunum að dæma virðist sem flestar kvennanna hafi þekkt eða kannast við fólk 

sem hugsaði til þeirra með það í huga að hægt væri að nýta þessa eða hina flíkina í 

nýja flík. Flestar kvennanna orða það þannig að þeim hafi áskotnast þessi eða hin 

flíkin til að nota, fékk poka að sunnan eða annað í þeim dúr. Vitneskjan  um þörfina 

virðist því hafa verið til staðar þó svo að umræðan hafi ekki farið hátt.  

Þó að viðmælendurnir tali almennt um að það að sauma nýjar flíkur upp úr notuðum 

klæðnaði og venda fatnaði hafi verið sjálfsagt mál og eitthvað sem þeir litu á að væri 

hlutur sem þyrfti að gera. Var því yfirleitt ekki flaggað og konurnar sem talað var við 

í þessari rannsókn voru ekki að tala um það við aðra að efnið í þessa eða hina flíkina 

hafi þær fengið úr notuðum fatnaði. Þær vilja samt meina að þær hafi verið stoltar af 

flíkunum sem þær gerðu og gátu flestar rifjað upp minningar af einni eða fleiri flíkum 

sem voru þeim sérstaklega minnisstæðar af einhverjum ástæðum. Það mátti samt helst 

ekki sjást að flíkin var úr notuðu og það virðist hafa verið algjört tabú að ræða um að 

þetta hafi verið gert. Skemmtilegast og eftirsóknarverðast virðist  hafa verið að sauma 

úr nýjum efnum.   

Önnur rannsóknarspurningin var hvað varð til þess að konurnar ventu og saumuðu úr 

gömlum fatnaði og hvernig unnu þær úr því sem var í boði? Niðurstöðurnar leiddu í 

ljós að erfitt var að nálgast ný efni eða nýjar flíkur líkt og áður hefur komið fram. Það 

var því helst nauðsyn sem varð til þess að konurnar saumuðu upp úr notuðum 

klæðnaði. Efni voru um tíma líka ekki góð og betra að vinna úr notaðri flík úr góðu 

efni en að eyði fjármunum í efni sem vitað var að ekki  kæmu til að nýtast vel. Það 

kom fram í máli kvennanna að þær hafi jafnvel fengið samviskubit hafi þær keypt sér 

nýjar flíkur fyrir eitthvað tilefni og fundist að þær væru að eyða í óþarfa og að 

forgangsröðunin hafi ekki verið rétt hjá þeim. Unnið var úr notuðum fatnaði og voru 

lýsingar kvennanna á framkvæmdinni á þann veg að greina mátti að þetta hefði farið 

fram með mjög líkum hætti hjá hverri konu fyrir sig. Þekking og verkkunnátta gekk á 

milli kynslóða og konurnar lærðu grunn í saumaskap og nýtingu fatnaðar í uppvexti 

innan veggja heimila sinna og töluðu þar helst um mæður, ömmur og frænku sem 

fyrirmyndir og kennara á þessu sviði. Það nám sem þær fengu í barnaskólum 
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gagnaðist nokkuð hvað varðar saumaskap og margt annað hjálpaði til. Á 

fullorðinsárum var algengt að konurnar sæktu saumanámskeið og þær kvennanna sem 

fóru í húsmæðraskólann lærðu grunn í sníðagerð og breytingum á sniðum sem byggði 

ofan á þá kunnáttu sem fyrir var.  

5.2 UMRÆÐA 

Í fræðilegri umfjöllun um fatnað tímabilsins sem rannsóknin nær til var fjallað um 

þróun fatagerðar. Þar kom fram að innflutningur á vinnufatnaði úr gallaefnum og 

grófum bómullarefnum, fór eitthvað að aukast upp úr þriðja áratugnum en reynt var 

að sauma úr gömlum fötum af fullorðnum barnafatnað sem yfirleitt var saumaður 

heima. Það átti við fólk úr öllum stéttum samfélagsins (Kuhn, H og Árni Björnsson, 

2003). Þetta samræmast því sem fram kom í orðum kvennanna sem rætt var við. Þær 

minntust þess að hafa saumað á börn sín úr notuðum klæðnaði, sem og þess að þær 

hafi fengið heimasaumaðan klæðnað sjálfar í sínum uppvexti. 

Ásamt því var fjallað um hvernig skilyrði breyttust hér á landi varðandi fatnað og 

fatagerð í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar. Vöruskortur var mikill á efnum til 

fatagerðar og á skömmtunartímabilinu frá 1947  og fram yfir 1950 fengust ekki 

margar nauðsynjavörur og þar með talið fatnaður (Róbert F. Sigurðsson, 2009). Á 

þessum tíma varð að endurnýta og nýta allt vel. Því voru saumuð barnaföt úr notuðum 

flíkum og eins voru saumaðir sparikjólar úr gluggatjöldum og taubleyjur úr 

kjötpokum (Helgi Skúli Kjartansson, 2003). Þetta er í samræmi við orð kvennanna 

sem töluðu um umræddan skort sem varð þess valdandi að hugsa þurfti hlutina eftir 
aðstæðum og nýta sér það sem til var og fékkst.  

Það virðist sem karlmannsfatnaður hafi verið undanskilin því að vera saumaður heima 

fyrir. Helstu ástæður fyrir því eru taldar vera hversu flóknari saumaskapur er á 

karlmannsfatnaði samanborið við kjólasaum og saumaskap á barnafatnaði. 

Saumaskapur var hluti af námi í Kvennaskólanum í Reykjavík en fjöldi stúlkna lærði 

af mæðrum sínum, ömmum eða konum sem kunnu vel til verka. Saumakonur tóku 

stúlkur á námskeið og síðan fór slíkt að færast inn í húsmæðraskólana (Símon Jón 

Jóhannsson og Ragnhildur Vigfúsdóttir, 1991). Konurnar sem rætt var við töluðu um 

að hafa aðallega saumað á börnin sín og stundum sig sjálfar. Þegar kom að fatnaði 

maka þeirra sinntu þær einna helst viðgerðum en saumuðu fæstar heilar flíkur á þá þó 

að á því séu undantekningar. Þetta gefur til kynna að orð kvennanna samræmast vel 
fræðilegri umfjöllun.  
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Með því að skoða sögu fræðslu og menntunar á landinu frá upphafi 20. aldar og fram 

eftir öldinni má sjá að grunnmenntun var ekki mikil, sér í lagi í upphafi tímabilsins. 

Það var líka nokkuð mismunandi eftir svæðum hvernig menntun var háttað (Helgi 

Skúli Kjartansson, 2008). Það kemur fram í orðum kvennanna að flestar hófu ekki 

skólagöngu fyrr en um tíu ára aldur. Þær sem fæddar voru fyrir 1940 fóru í farskóla á 

nálægum sveitabæjum, auk þess að vera sendar í barnaskóla í þorpinu og dvöldu þá 

inni á heimilum í þorpinu. Þannig var því yfirleitt háttað hér landi á þeim tíma. Þær 

sem voru yngri eða bjuggu á höfuðborgarsvæðinu á grunnskólaaldri fengu nokkuð 

lengri grunnskólagöngu en hinir hvort sem þær gengu í skóla daglega eða voru í 

heimavistarskóla. Í skólunum var kennd handavinna sem hjálpaði til við að efla 

saumaáhuga og færni í saumaskap sem kom til með að nýtast konunum vel á þeim 

árum sem þær þurftu mest á því að halda að geta saumað fatnað á fjölskylduna en 

fyrst og fremst börnin sín.  

Helsta markmið með námi í húsmæðraskólum var að veita ungum stúlkum 

nauðsynlegan undirbúning fyrir heimilisstörf, heimilisstjórn og barnauppeldi. Slíkt var 

talið heppilegt til að undirbúa mætti stúlkur sem best fyrir framtíð þeirra Í lögum um 

húsmæðrafræðslu frá árinu 1938 (Lög um húsmæðrafræðslu nr. 60/1938) var kveðið á 

um að kennslan skyldi vera bæði bókleg og verkleg (Lög um húsmæðrafræðslu nr. 

49/1946). Lagt var upp með að kenna ætti ákveðnar námsgreinar en lengi vel var ekki 

til formleg námskrá fyrir húsmæðraskólana, því fór það að einhverju leyti eftir því 

hvaða áherslur og kunnáttu kennarar skólanna höfðu hvað þótti mikilvægast á 

hverjum stað og segja má að mannauðurinn hafi stýrt náminu þó farið væri að flestu 

eftir lögunum (Eyrún Ingadóttir, 1995). Um helmingur þeirra kvenna sem tekin voru 

viðtöl við fóru í húsmæðraskóla og í öllum tilfellum var um að ræða 

Húsmæðraskólann á Staðarfelli í Dölum. Þær eiga það allar sameiginlegt að hafa ekki 

fundist þær hafa lært sérstaklega mikið að sauma fatnað á Staðarfelli. Skynja má að 

þeim fannst frekar að verið væri að byggja ofan á þá kunnáttu sem þær höfðu er þær 

hófu nám þar, kunnáttuna fengu þær annað hvort heiman frá sér, í barnaskólunum 

nema hvort tveggja væri. Fram kom að á Staðarfelli höfðu þær fengið grunn í því að 

taka mál og auk þess fengið kennslu í að breyta grunnsniðum, sem síðar kom til með 

að nýtast þeim vel. Á námstímanum bjuggu stúlkurnar í skólanum og var kennt frá 

hausti fram á vor, þannig að námstími þeirra í skólanum varði í einn vetur. Fram kom 

hjá þeim konum sem stunduðu nám á Staðarfelli að þeim var ekki kennt að vinna upp 

úr notuðum fatnaði, allur fatnaður sem var saumaður var gerður úr nýjum efnum. 
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Upp úr 1940 var algengt að konur saumuðu sjálfar flíkur en fengu útbúin fyrir sig snið 

eða jafnvel sérlærðar konur til þess að sníða fyrir sig. Á þeim tíma fengust tilbúin snið 

sem hægt var að panta eða kaupa. Auk innfluttra sniða í pökkum sem jafnvel 

byrjendur áttu að geta bjargað sér við fengust blöð líkt og Burda með tilbúnum 

sniðum sem hægt var að taka upp eftir og sauma þannig fullmótaðar flíkur (Ásdís 

Jóelsdóttir, 2009).  

Konurnar minntust ekki á að hafa nýtt bækur sér til aðstoðar þó svo að út hafi verið 

komnar hjálpar- og leiðsagnarbækur um saumaskap. Helsta hjálpargagnið að þeirra 

mati voru tilbúin snið bæði Pfaff snið og úr móðins blöðunum og þar voru Burda 

blöðin einu blöðin sem konurnar nefna í því samhengi. Það sýnir fram á að aðgangur 

að  þeim blöðum hafi haft mikið að segja, létt undir með sníðagerðinni og þar af 

leiðandi auðveldað saumaskapinn talsvert. Sniðin þóttu aðgengileg og auðvelt að nota 

þau, fatnaðurinn fallegur og í takt við tíðarandann hverju sinni. Nokkuð var um að 

snið gengju á milli kvenna. 

Í rannsókn Campbell (2009) um kreppuna í Kanada kom fram að það hafi þótt 

skammarlegt að vera í heimasaumuðum fatnaði, að krökkum hafi verið strítt í 

skólanum sæist að þau væru í heimasaumuðu. Þær konur sem talað var við hér 

könnuðust ekki við það og þeir sem saumað var á vildu klæðast þeim fatnaði. Í orðum 

kvennanna má greina hve algengt þetta hefur verið og að sauma upp úr notuðu var 

viðtekin venja sem hefur gert það að verkum að þetta þótti viðurkennt innan 

samfélagsins og í þeim skorti sem var á eftirstríðsárunum var þetta eina færa leiðin til 

að fá fatnað á ung börn sem minnir á það hve sjálfsbjargarviðleitnin var konunum 

mikilvæg og hafði áhrif á lífsgæði þeirra til lengri eða skemmri tíma. Mögulega er 

annar veigamikill þáttur í því að flestir þeir sem gengu í fatnaði sem gerður var úr 

notuðum flíkum voru mjög ungir og oft ekki meðvitaðir um það hvaðan fötin komu 

og höfðu hreinlega ekki vit til þess enda helst að saumað væri á ung börn. Konurnar 

töluðu um það sjálfar að þær hefðu stundað helst að nýta gamlan fatnað á börnin áður 

en þau hófu skólagöngu. Það getur líka verið að munurinn liggi að einhverju leyti í 

orðræðunni þar sem á  ensku var talað um að föt væru rétt niður (e. handed down) en 

hér á landi var talað um að fatnaður gengi á milli innan fjölskyldna og vina. Það er að 

viðkomandi aðilar fengu flíkur af einhverjum eða frá einhverjum sem þær þekktu.  

Ásdís Jóelsdóttir (2009) kemur inn á það að fatnaði hafi verið breytt, karlmannsflíkur 

urðu til dæmis að kvenmannsflíkum. Þar má skilja það sem svo að ekki hafi heilu 
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flíkunum verið sprett í sundur og upp úr því saumaðar algjörlega nýjar flíkur heldur 

hafi um breytingar verið að ræða. Hins vegar töluðu þær konur sem rætt var við í 

rannsókninni aðallega um að hafa sprett flíkum algjörlega í sundur og saumað úr þeim 

nýjar flíkur. Það var ekki algilt og fram kom í máli einnar að hún hafi sérstaklega nýtt 

ýmislegt af notuðum flíkum til dæmis buxnastrengi, vasa og spæla til að festa á nýju 

flíkurnar. Einnig hafi hún ekki alltaf sprett alveg í sundur allri flíkinni sem var notuð 

til að sauma upp úr heldur látið einhverja sauma halda sér.  

Spurningaskrár er sendar voru út frá Þjóðháttasafni Þjóðminjasafns Íslands koma inn 

á tíðaranda og venjur þessa tíma. Það sem þar kemur fram í umfjöllun um heimasaum, 

nýtingu á notuðum fatnaði, að venda klæðnaði eða sauma úr mjölpokum 

(Þjóðminjasafn Íslands, 1990) samræmist sterklega orðum kvennanna, hvort sem um 

ræðir þeirra eigin reynslu eða minningar frá sínum uppvexti.  

5.3 LOKAORÐ OG LÆRDÓMAR 

Markmið eigindlegar rannsókna er ekki að hægt sé að nota niðurstöður þeirra til að 

alhæfa yfir á sama viðfangsefni við aðrar aðstæður. Af frásögnum kvennanna í þessari 

rannsókn má geta sér til um það hversu algeng sú iðja var að nýta sér notaðan fatnað 

og sauma úr honum nýjar flíkur í Dölunum á þeim tíma sem rannsóknin nær til og 

virðist sem þetta hafi verið nokkuð algengt þó það hafi ekki verið mikið rætt. Þær 

konur sem rætt var við þekktu til þess að konur í nágrenni þeirra stunduðu samskonar 

saumaskap og töldu allar að þetta hefði verið mjög algengt og með þeim hætti hluti af 

menningu þess tíma.  

Þegar rannsakandi var að leita að viðmælendum og hafði samband við konur sem 

þekktu það sem um var rætt en sögðust ekki allar hafa saumað upp úr notuðu sjálfar. 

Sem bendir til þess að þó þessi iðja hafi verið algeng þá var hún ekki algild. 

Það virðist liggja í orðum kvennanna að sterk tengsl séu á milli þess að hafa saumað 

upp úr notuðum flíkum og þess að hafa saumað úr nýjum efnum. Það er að segja að 

þær konur sem saumuðu fatnað á annað borð hafi ekki endilega gert mikinn 

greinamun á því að hafa saumað flíkur úr nýjum eða notuðum efnum að því leyti að 

frásagnirnar virðast renna aðeins saman og gat verið erfitt að greina um hvort var 

verið að ræða. Í viðtölunum bar því á að þær voru farnar að tala um flíkur sem 

saumaðar voru úr nýjum efnum þrátt fyrir að spurningarnar og viðtölin tengdust því 

að sauma upp úr notuðum klæðnaði. Einnig kom fram hjá fleiri en einni kvennanna að 
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í einhverjar flíkur hefði bæði verið notað nýtt efni sem og notað. Algengt var að fóður 

hefði verið úr nýju efni á meðan að ytra byrðið var úr notuðu og öfugt og ekki var 

verið að skeyta nýjum og notuðum efnum saman eins og þekkist kannski frekar í 

bútasaumi.  

Segja má að það hafi einnig þótt eðlilegt að vera ekki að hreykja sér af verkum sínum. 

Þannig að þótt ekki væri talað um saumaskapinn þarf það ekki að vera að þetta hafi 

verið litið hornauga heldur fremur það að ekki mátti berast á eða monta sig af því sem 

gert var vel. Það virðist enn vera algengt hjá konunum en hins vegar áttu þær frekar 

auðvelt með að minnast og lýsa flíkum sem voru þeim minnisstæðar af einhverjum 

orsökum. Oft var það fyrir það hversu mikil vinna lá að baki flíkinni, hverju ánægðar 

og stoltar þær voru sjálfar með það hve vel hafði tekist til eða af því að klæðnaðurinn 

var saumaður á börnin þeirra sem notuðu flíkurnar sérstaklega mikið þannig að 

flíkurnar nýttust vel. 

Sé horft til styrkleika og helstu takmarkanir þessa meistaraverkefnis er vert að nefna 

að rannsókn þessi og ritgerð byggist á talsverðum fjölda viðtala og verður það að 

teljast sem einn helsti styrkleiki verkefnis, ásamt því hve viðmælendafjöldinn er 

mikill á jafn vel afmörkuðu svæði þar sem íbúafjöldi er ekki mikill. Ánægjulegt var 

hversu jákvæðar konurnar sem rætt var við voru gagnvart þátttöku og móttökur 

allstaðar einstaklega góðar og hlýjar. Sem styður við þá tilfinningu að konurnar hafi 

allar samþykkt þátttöku af fúsum og frjálsum vilja en mikið var lagt upp úr upplýstu 

og óþvinguðu samþykki þátttakenda áður en gagnasöfnun hófst. 

Takmarkanir þessa verkefnis byggjast á því hve rannsakandi fann fáar ritaðar 

heimildir á þessu fræðasviði sem bendir til þess að fyrirliggjandi rannsóknir á þessu 

sviði séu ekki margar en það er líka ákveðin styrkleiki að hér er verið að kanna lítið 

skoðað rannsóknarsvið og því er verið að bæta við fyrirliggjandi þekkingu á þessu 

fræðasviði. Eitt af því sem kom mér einna mest á óvart í upphafi vinnu við 

lokaverkefnið var nákvæmlega þetta hve óaðgengilegt efni um viðfangsefnið var og 

þær upplýsingar sem þó voru til takmarkaðar og oft í framhjáhlaupi komið inn á efnið 

í umfjöllun um annað sögulegt efni. Ef til vill bendir þetta til þess hversu sjálfsagður 

hlutur þessi hluti saumaskapar var í menningu þess tíma að ekki var talið nauðsynlegt 

að minnast á slíkt. Áhugavert er þó að velta fyrir sér skömm í þessu samhengi þar sem 

erlendar heimildir færa rök fyrir slíku viðhorfi. Aftur á móti var það afgerandi í orðum 

kvennanna sem rætt var við í þessari rannsókn að slíkt hafi ekki verið upp á 
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teningnum í þessu samhengi. Þó engin þeirra hafi heldur stært sig af iðjunni og gert 

það sem í sínu valdi stóð til þess að sem minnst bæri á því að um endurnýtingu væri 

að ræða. Orð kvennanna benda einnig til þess að ekki sé vert að varpa á þessa 

endurnýtingu einhverjum dýrðarljóma þar sem um ræðir vinnu sem skapaðist af 

nauðsyn og þörf vegna aðstæðna, hvort sem um var að ræða takmarkað aðgengi að 

efnum, bágan fjárhag eða barnmargar fjölskyldur. Þetta var hreinlega hluti af því að 

vera húsmóðir þessa tíma.  

Vil ég að lokum þakka viðmælendum mínum fyrir þátttökuna ásamt öllum þeim 

upplýsingum sem þær treystu mér fyrir. Án þeirra hefði þetta meistaraverkefni aldrei 

orðið til. 
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VIÐAUKAR 

VIÐAUKI 1 – SPURNINGARAMMI 

1. Getur þú sagt mér aðeins frá þér 

 o Aldur? 

 o Fæðingarstaður 

 o Hvar varstu uppalin? 

 o Menntun? 

  ▪ Fórstu í húsmæðraskóla?  

 o Fjölskylda, fjöldi barna og aldur þeirra 

 o Varstu heimavinnandi? 

 o Hvar þú lærðir að sauma?  

 o Saumaði einhver á heimilinu þegar þú varst að alast upp? 

 o Var til saumavél á æskuheimilinu.  

 o Áttir þú saumavél? 

  ▪  Ef svo var. Hvenær eignaðist þú hana? 

2. Á hvaða tímabili saumaðir þú mest upp úr og/eða ventir fatnaði?  

 o Hvenær byrjaðir þú að sauma upp úr og/eða ventir fatnaði? 

 o Um hvaða leyti hættir þú því? 

 o Af hverju hættir þú að sauma upp úr? 

 o Fannst þér þetta gaman eða var þetta gert af kvöð? 

3. Geturðu lýst fyrir mér verklaginu,við að sauma upp úr? 

 o Af hverju saumaðir þú upp úr? 

 o Úr hverju þá helst? 

 o Hvaðan voru flíkurnar sem voru notaðar? 

 o Var eitthvað gert til að láta flíkina líta út fyrir að vera aðkeypta? 

 o Ef svo var. Af hverju? 

4. Á hverja var helst saumað upp úr eða vent? 

 o Vildu þeir klæðast þessum flíkum? 
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 o Hvernig fannst þeim það?  

 o Hvernig upplifðir þú viðhorf annarra?  

 o Þótti sjálfsagt að saumað væri upp úr? 

 o Voru aðrar konur að gera þetta sem þú þekktir til? 

 o Er einhver flík minnisstæðari en önnur? 

 o Af hverju? 

5. Hvað er minnisstæðast við að sauma upp úr og af hverju? 

6. Er eitthvað að lokum sem þig langar að segja frá varðandi það að sauma upp úr 

eða venda?  
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VIÐAUKI 2 – AFRIT AF BRÉFI TIL ÞÁTTTAKENDA 

Nánari upplýsingar um verkefnið:  

Viðtal þetta er unnið fyrir lokaverkefni til Meistaragráðu í Menningarstjórnun við Háskólann 
á Bifröst. Rannsakandi er Fjóla Borg Svavarsdóttir. Tilgangur verkefnisins er að skoða þann 
verkþátt húsmæðra á árum áður að sauma klæðnað, upp úr  og venda notuðum textílum og 
flíkum.  
Leiðbeinandi með verkefninu er dr. Áslaug Sverrisdóttir sagnfræðingur. 
 

Trúnaður:  

Rannsóknaraðili sækir um leyfi til að nota niðurstöður úr viðtali sem og tilvitnanir í verkefni 
sínu. Fullum trúnaði og nafnleyndar er heitið. Viðmælandi getur neitað að svara einstökum 
spurningum og dregið sig í hlé hvenær sem er án þess að tilgreina ástæðu. 
Viðtal, upptökur og afrit verða eingöngu notað í þeim tilgangi sem hér er lýst að ofan. Enginn 
annar en rannsakandi og leiðbeinandi munu hafa aðgang að þeim. Allar tilvísanir í viðtal 
verða undir dulnefni. 
Hafi viðmælandi einhverjar spurningar varðandi viðtalið, rannsóknina eða hefur eitthvað út á 
það að setja. Getur hann í trúnaði haft samband við Áslaugu Sverrisdóttur, netfang 
aslaugs@hi.is eða gsm: 865-5593  
 

Samþykki: 

Með undirskrift minni samþykki ég að leyfa Fjólu Borg að nota niðurstöður úr viðtali við mig 
undir nafnleynd og vitna til þeirra í rannsókn sinni. Ég skil ofangreindar upplýsingar og 
samþykki að veita viðtal sem notað verður í verkefninu: Með nýtni verður notað nýtt. 
Upplifun og sögur húsmæðra/saumakvenna á árunum 1940-1980. 
 

Nafn viðmælanda:  ________________________________________________ 

Undirskrift viðmælanda:_______________________________________________ 

Netfang og/eða símanúmer:____________________________________________ 

Dagssetning:__________      ____________________________________________ 

Fjóla Borg Svavarsdóttir 

 

Þú getur haft samband við rannsakanda í síma 8621209 eða tölvupóst fjolabs11@bifrost.is 
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