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Ágrip. 

Í þessari rannsókn er fjallað um gerð og þróun íslenskra kvenbúninga seinni hluta 18. aldar og 

fram 19. öld og menningarlegt verðmæti þeirra. Leitað er í fjölbreyttar heimildir s.s. opinber 

gögn, skrif samtímamanna og síðari tíma rannsóknir. Guðrún Skúladóttir (1740-1816), fógeta 

er ein örfárra kvenna sem getið er í heimildum frá þessum tíma sem annáluð hannyrðakona 

og nefnd „blómstranna móðir“. Guðrún er leiðarstef í gegnum verkið til að kynnast lífi, 

menntun, fatagerð og búningum efristéttarkvenna. Fyrst er sjónarhorninu beint að 

Viðeyjarheimilinu og skoðað hvaða menntun stóð konum til boða, hvaða verk þurfti að vinna 

og hvaða verktækni þær höfðu við fatagerðina. Lífsferill Guðrúnar er rakinn og skoðað 

hvernig hún nýtti sér hæfileika sína og þekkingu til lífsviðurværis, en hún vann við sauma í 

sínu Annríki í Viðey. Í öðrum hluta er sjónarhorninu beint að skrifum íslenskra og erlendra 

samtímamanna sem skrifuðu um kvenbúningana. Skoðað hvaða áhrif karllæg umfjöllun hafði 

á orðræðuna og hvernig íslensk menntaelíta hlutgerði kvenbúningana í pólitískri menningar- 

og þjóðernisumræðu. Einnig er skoðað hvernig erlend tískuáhrif skiluðu sér í þróun 

búninganna með erlendum ferðamönnum og innfluttu hráefni. Þetta má m.a. sjá í dánarbúum 

en einnig búningaeign kvenna eftir stöðu og standi. Næst beinist sjónarhornið að munum sem 

Guðrún vann og varðveittir eru á söfnum heima og erlendis. Þar er gerð grein fyrir þróun 

faldbúninga og handverkið, efnin og skreytiaðferðir skoðaðar. Að lokum er gerð grein fyrir 

gildi búninganna sem hluta af menningararfi með tilliti til þeirra laga og reglugerða sem sett 

hafa verið á síðustu áratugum. Sýnt er fram á að nýta má hugmyndir fræðimanna á síðari 

tímum sem verkfæri til búningarannsókna, hvernig fjölbreyttar heimildir geta varpað ljósi á 

líf, störf og búninga kvenna og hvaða hlutverki sú saga gegnir fyrir menningararf á Íslandi. 
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1. Inngangur 

Allt frá landnámi hefur íslensk þjóð klæðst búningum sem þróast hafa í aldanna rás. Þeir hafa 

eðlilega þróast eftir aðstæðum bæði efnahagslegum, samfélagslegum og jafnvel veðurfari. 

Einnig eftir tísku og tíðaranda en ekki síst eftir framboði á hráefni og tilleggi til fatagerðar 

hverju sinni. Þekking okkar á kvenbúningum frá seinni hluta 19. aldar sem í dag nefnast 

þjóðbúningar er talsverð og ennþá nota íslenskar konur upphluti og peysuföt á tyllidögum. 

Fjallkonan, tákn lands og þjóðar skrýðist skautbúningi á afmæli lýðveldisins 17. júní og 

undirstrikar þannig virðingu fyrir þjóðerni og sögu. Þróunarsaga kvenbúninga fyrir miðja 19. 

öld er okkur ekki eins vel kunnug og er lítt rannsökuð, en áhugi á gerð faldbúninga vaknaði 

undir lok 20. aldar. Árið 2000 þótti kominn tími til að rannsaka sögu þeirra betur og var þá 

stofnaður hópurinn Faldafeykir sem í voru áhugasamar konur sem störfuðu eða sóttu 

námskeið hjá Heimilisiðnaðarfélagi Íslands.
1
 Var tilgangurinn að afla gagna til 

námskeiðahalds sem hófst vorið 2001. Leitað var heimilda um faldbúninga á tímabilinu 

1750-1850 sem auðvelt var að nálgast t.d. í prentuðum ritum s.s. ferðabókum, annálum, 

greinum o.fl. Auk þess voru skoðaðir nokkrir búningahlutar varðveittir á Þjóðminjasafni 

Íslands. Fyrsta verkefnið var þó að heimsækja Victoria og Albert Museum í London en þar er 

varðveittur einn af okkar stórfenglegustu faldbúningum. Hér er um að ræða brúðarbúning 

Ragnheiðar Ólafsdóttur Stephensen (1774-1826) sem Guðrún Skúladóttir (1744-1816), fógeta 

mun hafa saumað fyrir fjölskylduna seint á 18. öld. 

Ekki fer mikið fyrir konum í íslenskri söguritun á 18. og fyrri hluta 19. aldar. Guðrún 

Skúladóttir er ein fárra kvenna sem nefnd er í heimildum vegna sérstakra hæfileika en hennar 

var minnst af samferðamönnum sem „blómstranna móðir“ og „góðkvendi göfugt“. Hún var 

annáluð fyrir handverk og dugnað, en hún var varla eina konan sem verðskuldaði þá 

sæmdartitla í samfélagi þar sem mestöll vinnsla hráefnis og fatagerð fór fram á heimilum 

landsins. Ekki er mikið vitað um líf og störf kvenna á þessum tíma og litlar heimildir frá þeim 

sjálfum. Karlmenn skráðu söguna og sjálfsagt þótti margt áhugaverðara en heimilisiðnir og 

fatasaumur. En hugsanlega má finna heimildir sem gætu hjálpað og í þessu verkefni er 

ætlunin að leita þeirra til að varpa ljósi á líf, störf og búninga kvenna og hvaða hlutverki sú 

saga gegnir fyrir menningararfinn. Formæðrunum til heiðurs mun sjónarhornið beinast að 

búningum þeirra og handverki, arfleifð sem þær fluttu með sér kynslóða á milli og sem 

vonandi verður metin að verðleikum eins og þær eiga skilið. 

                                                           
1
 Ásdís Birgisdóttir. „Faldbúningurinn frá fortíð til nútíðar“ bls. 8-10 
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1.1 Forsendur 

Undirrituð sem er klæðskeri og kjólameistari hafði starfað við þjóðbúningagerð, leiðbeint á 

þjóðbúninganámskeiðum hjá Heimilisiðnaðarskólanum árin 1997-2011 og leitt starfið í 

Faldafeyki.
2
 Það starf leiddi til þess að haustið 2008 hóf undirrituð nám í sagnfræði við 

Háskóla Íslands en ætlunin var að finna leið til að efla rannsóknir á íslenskum búningum. 

Finna verkfæri sem nýttust klæðskeranum og handverkskonunni sem starfað hafði við 

búningakennslu og búningagerð til fjölda ára. Við endurgerð eldri búninga verða oft 

vangaveltur um hráefni, vinnubrögð og aðferðir og ljóst að talsverða verkþekkingu þarf sem 

ekki var öll til staðar í upphafi 21. aldar. Einnig skorti á upplýsingar um lífskilyrði og 

aðstæður kvenna til að hafa fullan skilning á  búningagerðinni. Á allra síðustu árum hefur 

áhugi fræðimanna aukist á ýmsu varðandi líf fólksins í landinu og hefur talsvert verið skrifað 

um tímabilið sem hér um ræðir. En þrátt fyrir áhugaverðar rannsóknir og rit um fjölbreytt efni 

þar sem íslenskir búningar koma jafnvel við sögu þarf að gera búningagerðinni og 

handverkinu betri skil. Fjöldi faldbúningshluta er varðveittur á Þjóðminjasafni Íslands en lítið 

af fatnaði eldri en frá seinni hluta 18. aldar og nánast enginn hversdagsfatnaður. Þetta gerir 

fræðastarfið flóknara því augljóslega er erfitt að vinna úr ýmsum heimildum t.d. dánarbúum 

án þess að hafa hugmynd um gerð búninga og útlit nema kannski af misáreiðanlegum 

teikningum og rituðum heimildum. Það hlýtur að vera þröskuldur í rannsóknum fræðimanna 

hversu erfitt er að afla praktískra upplýsinga um búningana og því var lagt af stað í þessa 

vegferð. Ef við höfum vilja og löngun til að skilja betur sögu formæðranna sem lögðu mikla 

vinnu í fatagerð oft við erfiðar aðstæður, verðum við að finna leiðir til að átta okkur á 

forsendum búninganna og jafnframt að endurgera verk þeirra. Frá árinu 1999 hefur Guðrún 

Skúladóttir átt stóran sess í þessu verkefni og því verður rannsóknin unnin með hennar líf og 

störf sem leiðarstef. 

1.2 Tilgangur, nálgun og skipulag  

Tilgangur þessarar ritgerðar er að sýna fram á; að með auknum rannsóknum sé hægt er að 

varpa ljósi á líf, handverk og þróun búninga íslenskra kvenna á 18. og fram á 19. öld og 

sýna hvaða hlutverki sú saga gegnir fyrir íslenskan menningararf. Markmiðið er að finna 

og rannsaka heimildir sem geta veitt þessa vitneskju og varpað ljósi á aðstæður, tíðaranda, 

stöðu og menntun kvenna. Til að gera grein fyrir búningum þeirra þarf að rannsaka hvaða 

hráefni, tillegg, tækni og þekking var til fatagerðar. Skoða þarf orðræðu um búningana sem 

                                                           
2
 Undirrituð rekur nú eigið fyrirtæki Annríki – Þjóðbúningar og skart. Vef. Annríki 
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átti sér stað í afar karllægu samfélagi Upplýsingaraldar. Leitast verður við að horfa heildrænt 

á líf og verk kvenna, störf, menntun og búninga og túlka sögu þeirra út frá því. 

Verkefnið er sett upp í fjóra aðalkafla þar sem viðfangsefnið verður nálgast út frá sjónarhorni 

einsögunnar (micro history) og því beint að lífi og störfum kvenna á 18. og fram á 19. öld. 

Upp úr miðri 20. öld opnuðust nýjar leiðir til rannsókna á mannkynssögunni. Í stað 

viðtekinnar karllægrar stór-kanónusögu beindust augu fræðimanna til jaðarsvæða, 

minnihlutahópa og einstaklinga, að hinu smáa og óreglulega, þ.e. fjölbreytileikanum í 

samfélagi manna. Bandaríski mannfræðingurinn Clifford Geertz var upphafsmaður á sviði 

einsögu en hann skilgreinir hugtakið menningu (culture) sem „táknbundin og sögulega erfð 

merkingarmynstur, kerfi arfgengs skilnings sem tjáður er í tákngerðum formum og menn nota 

til samskipta, til að varðveita og þróa þekkingu sína um lífið og viðhorf til þess.“ Þannig 

fellur allt hátterni mannsins sem þeir nota til tjáningar undir menningu.
3
  

Ætlunin er að skoða sögu íslenskra kvenna út frá menningarlegu sjónarhorni líkt og 

sagnfræðingurinn Christina Folke Ax og gera hana „blæbrigðaríkari“ en hefðbundna sögusýn 

af lagskiptu samfélagi 18. og 19. aldar. Christina segir að íslenskt samfélag hafi ekki verið 

eins menningarlega einsleitt og ekki hafi verið eins skörp skil á milli yfirstéttar og 

almennings eins og oft sé haldið fram, heldur hafi fólk búið við mismunandi lífshætti bæði 

efnahagslega og menningarlega. Rannsóknina vann hún með því að bera saman upplýsingar 

um fólk í ýmsum opinberum gögnum m.a. dómabókum, skiptagjörðum, manntölum og 

dánarbúum.
4
 Niðurstaða hennar er sú að ekki sé hægt að flokka landsmenn í einfalda hópa t.d. 

bændur og alþýðu því innan hvers hóps megi finna mörg menningarsnið, „byggð á 

mismunandi lífsháttum og athöfnum í daglegu lífi.“
5
  

Konur eru ekki mjög sýnilegar í sögu Íslands, lítið um þær skrifað og fáar ritaðar heimildir 

koma frá þeim sjálfum. Guðrún Skúladóttir var efristéttarkona og ein örfárra kvenna sem 

getið er í heimildum frá þessum tíma fyrir sérstaka hæfileika en hún þótti svo mikilfengleg 

hannyrðakona að eftir var tekið. Saga hennar verður skráð eftir heimildum sem varðveist 

hafa, en einstök hljóta að teljast fjórtán einkabréf frá henni auk örfárra bréfa til hennar. Elstu 

sjö bréfin eru til föður hennar á meðan hún bjó í Skagafirði þar sem hún fjallar m.a. um 

fjármála- og búskaparraunir. Hin bréfin skrifaði hún á Viðeyjarárunum þeim Sveini Pálssyni, 

lækni og Grími Jónssyni, amtmanni sem þá voru til náms í Kaupmannahöfn og fjalla þau um 

                                                           
3
 Guðmundur Hálfdánarson. „Rannsóknir í menningar- og hugmyndasögu 19. og 20. aldar“, bls. 187-8 

4
 Ax, Christine Folke. „Menningarmunur á Íslandi í lok 18. aldar“, bls. 63 

5
 Sama, bls. 87 
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menn og málefni, lífið í Viðey og líðandi stund.
6
 Opinber gögn sem varpað geta ljósi á líf 

hennar og störf verða skoðuð auk ýmssa heimilda í ritum samtímamanna bæði innlendar og 

erlendar. Í þessu verkefni verða handrituð gögn sem þessi skráð orðrétt en samræmd 

nútímastafsetningu til að auðvelda lestur þeirra og skilning. Bestu heimildirnar um handverk 

Guðrúnar er faldbúningur varðveittur á Victoria & Albert Museum í London auk nokkurra 

búningahluta sem varðveittir eru á Þjóðminjasafni Íslands. Líf Guðrúnar og búningarnir eru 

því í forgrunni en sagan fléttast óhjákvæmilega saman við viðburði og líf samferðafólks 

hennar sem getur gefið nokkra mynd af lífi kvenna, búningum og störfum á tímabilinu. Að 

lokum verður reynt að draga ályktun um söguleg og menningarleg verðmæti sem felast í lífi, 

búningum og handverki kvenna og til þess verður leitað í kenninga- og hugtakasmiðjur 

nokkurra innlendra sem erlendra fræðimanna sem fjallað hafa um menningu, kvennafræði og 

listir. 

1.3 Rannsóknir og heimildir 

Sumarið 2011 hlaut undirrituð styrk úr Nýsköpunarsjóði námsmanna til að vinna rannsókn á 

Þjóðminjasafni Íslands; Þróun íslenskra kvenbúninga 1800-1950. Frá faldbúningi til 

skautbúnings.
7
 Markmiðið var að skoða, mæla og skrásetja varðveitta muni, fatnað og annað 

sem tengist búningunum. Auk þess voru dregin upp snið og mynstur og allt ljósmyndað. 

Tilgangurinn var að skrásetja sögu búninganna og skoða þróun þeirra út frá aldri t.d. snið, 

efnisgerðir, tillegg og möguleg áhrif tískustrauma innlendra sem erlendra. Þannig má öðlast 

betri þekkingu á þeim mikla arfi sem varðveittur er í safninu. Af 350-400 munum sem skráðir 

eru sem fald- eða skautbúningar í Sarpi náðist að skoða og skrá u.þ.b. 300 muni, en við þann 

fjölda hefur bæst síðan. Árið 2012 fékkst aftur styrkur úr sama sjóði til að vinna rannsókn úr 

frumheimildum á Þjóðskjalasafni; Innflutningur á vefnaðarvöru og tengdum vörum til 

fatagerðar á Íslandi á tímum tveggja einokunarverslunarfélaga 1759-1774.
8
 Markmiðið var að 

afla gagna um innflutning á efnum og hráefni til fatagerðar á tímabilinu. Unnið var eftir 

leitarorðunum sýnishorn og skoðunargerðir í skjalasafni rentukammers og urðu skjölin u.þ.b. 

150 sem farið var í gegnum. Tilgangurinn var að fá betri hugmyndir um efnisgerðir og 

litaúrval á innfluttum efnum og að skoða hvaða tillegg var í boði.  

                                                           
6
 Ragnhildur Sigrún Björnsdóttir. „Sendibréf Guðrúnar Skúladóttur eldri. Góðkvendi göfugt var“, bls. 81 – Erla 

Dóris Halldórsdóttir. Fæðingarhjálp á Íslandi 1760-1880, bls. 121 
7
 Leiðbeinendur voru Már Jónsson, sagnfræðingur og Lilja Árnadóttir, fagstjóri munasafns Þjóðminjasafns 

Íslands. 
8
 Leiðbeinandi var Hrefna Róbertsdóttir, sagnfræðingur. 
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Undirrituð skoðaði faldbúninginn á V&A Museum í desember 1999 og hóf endurgerð hans 

vorið 2000 sem stendur enn yfir. Í desember 2015 fékkst aftur tækifæri til að skoða búninginn 

ásamt Ásmundi Kristjánssyni, gullsmið og var hann þá allur mældur, skráður og myndaður, 

bæði fatnaður og skart. Niðurstöður úr þeirri rannsókn bíða enn frekari vinnslu og birtingar. 

Á þeim tíma sem liðinn er hefur einnig verið unnið að endurgerð annarra búninga eldri og 

yngri, bæði hversdagsklæðnaðar og faldbúninga og iðulega hefur þurft að afla þekkingar á 

ólíku handverki s.s. skreytiaðferðum og prjónatækni.  

Gögn Sigurðar Guðmundssonar málara (1833-1874) sem varðveitt eru í Þjóðminjasafni 

Íslands hafa verið skoðuð í þeim tilgangi að nýta sem heimildir. Sigurður var gríðarlega 

áhugasamur um íslenska kvenbúninga, safnaði yfir 800 munum til safnsins og þar af flestu 

því sem varðveitt er af faldbúningum og skarti þeim tengdum. Hann skráði einnig hjá sér 

mikið af munnlegum heimildum. Árið 1868 kom út Skýrsla um Forngripasafn Íslands í 

Reykjvík. 1863-1866,  með skrá yfir 826 muni og lýsingum á þeim. Ritgerð Sigurðar „Um 

kvennbúnínga á Íslandi að fornu og nýju“ birtist í tímaritinu Ný Félagsrit 1857 og telst til 

tímamótaverka hvað varðar íslenska búningasögu. Heimildir Sigurðar eru ómetanlegar fyrir 

íslenskar búningarannsóknir.  

Innlendar ritaðar heimildir frá 18. og 19. öld sem varpað geta ljósi á söguna eru margar og 

fjölbreyttar t.d. opinber gögn eins og giftingarskilmáli um heimanmund Guðrúnar Skúladóttur 

og dánarbú þeirra hjóna. Íslenskir annálar, bréfabækur og greinar eru fjölmargar og 

fjölbreyttar heimildir. Á 18. öld skrifuðu menn um mennta- og framfaramál í anda 

Upplýsingastefnunnar. Meðal höfunda má nefna Eggert Ólafsson (1726-1768) varalögmann, 

Skúla Magnússon (1711-1794) fógeta, Ólaf Stephensen (1731-1812) stiftamtmann, séra 

Björn Halldórsson (1724-1794) í Sauðlauksdal og Magnús Stephensen (1762-1833) 

yfirdómara. Þessir menn þekktu til rita helstu fræðimanna stefnunnar s.s John Locke og 

Rousseau og rituðu um fræðslumál og atvinnuhætti í anda þeirra.  

Ferðabækur íslenskra og erlendra manna sem sóttu landið heim eru fjölmargar á löngu 

tímabili og margt ágætis heimildir um land og fólk. Niels Horrebow sem dvaldi hér árin 

1749-1751 skrifaði Frásagnir um Ísland (Tilforladelige Efterretninger om Island). Rit 

Eggerts Ólafssonar, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar, er merkileg heimild 

um líf og störf Íslendinga enda voru þeir sendir til landsins um miðbik 18. aldar í þeim 

tilgangi að safna upplýsingum sem gætu komið að notum við umbætur í landinu. Leiðangur 

Sir Joseph Banks var farinn 1772 og ritaði einn leiðangursmanna Uno von Troil skýrsluna 
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Bréf frá Íslandi (Bref rörande en resa til Island MDCCLXXII) að ferð lokinni. 

Íslandsleiðangur Stanleys 1789 (The Journals of the Stanley Expedition to the Faroe Islands 

and Iceland in 1789) er skýrsla byggð á upplýsingum úr leiðangri Sir John Stanley og félaga. 

Árið 1809 kom William Jackson Hooker sá sem keypti Viðeyjarbúninginn, en hann skrifaði 

bókina Ferð um Ísland 1809 (Journal of a Tour in Iceland). Árið 1810 komu George St. 

Mackenzie og Henry Holland en þeir gáfu út bækurnar, Travels in the island of Iceland, 

During the summer of the year MDCCCX og Dagbók í Íslandsferð 1810 (Travel in the island 

of Iceland). Ebenezer Henderson ferðaðist um Ísland árin 1814-15 á vegum Biblíufélagsins 

og skrifaði Ferðabók. Frásagnir af ferðalögum um þvert og endilangt landið og vetrardvöl í 

Reykajvík 1814-15 (Iceland; or the Journal of a residence in that Island, during the Years of 

1814 and 1815). Náttúrufræðingarnir Paul Gaimard og Eugène Robert ferðuðust hér á landi 

1836 og gáfu út bókina Saga Íslandsferðanna í Íslandsleiðangrinum 1835-1836 (Voyage en 

Islande et au Groënland exécuté pendant les années 1835 et 1836 sur la corvetta La 

Recherce). Mörg ritanna hafa einnig að geyma athyglisverðar teikningar sem hafa oft mikið 

heimildargildi. 

Íslenskir fræðimenn sem hafa lagt stund á rannsóknir sem tengjast tímabilinu eru fjölmargir 

en þeir sem helst verður leitað til í þessu verkefni eru: Elsa E. Guðjónsson, textíl- og 

búningafræðingur sem starfaði árum saman á Þjóðminjasafni Íslands en eftir hana liggur 

mikið og fjölbreytt efni um handverk íslenskra kvenna m.a. þjóðbúninga, útsaum, prjón o.fl. 

Hrefna Róbertsdóttir, sagnfræðingur hefur rannsakað og ritað um tímabilið út frá sögu 

Innréttinganna með tilliti til iðnvæðingar, ullarvinnslu og verslunarsögu. Már Jónsson, 

sagnfræðingur hefur rannsakað og skrifað um dómabækur og dánarbú. Doktorsritgerð Karls 

Aspelund mannfræðings, fjallar um hlutverk kvenbúninga sem pólitísks verkfæris karlmanna 

í þróun og uppbyggingu menningarsamfélags á Íslandi. Ragnhildur Sigrún Björnsdóttir, 

sagnfræðingur gerir sendibréfum Guðrúnar Skúladóttur ágæt skil í tímaritinu Sögnum. Margir 

sagnfræðingar m.a. Jón J. Aðils, Lýður Björnsson, Gísli Gunnarsson og Ingi Sigurðsson  hafa 

skrifað um tímabilið m.a. sögu einstaklinga, iðn- og verslunarsögu og menningarsögu. 

Sumarliði Ísleifsson sagnfræðingur og listfræðingurinn Frank Ponzi hafa fjallað um tímabilið 

út frá sjónarhorni erlendu ferðalanganna. Fjölmargar greinar um búninga og handverk hafa 

auk þess birst í tímaritinu Hugur og Hönd. Rit Heimilisiðnaðarfélags Íslands sem hefur 

komið út frá árinu 1963. 

Þannig má finna áhugaverð skrif og úrvinnslu fjölbreyttra heimilda um afmarkaða þætti í 

íslensku samfélagi á tímabilinu t.d. um ullarvinnslu, handverk og iðnvæðingu, innflutning og 
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verslun, persónulegar eigur fólks og hlutverk búninga í þróun samfélagsins. Fjölbreytt verk 

fræðimanna nýtast í þessari rannsókn þar sem sjónarhorninu er beint að konum og verður 

leitast við að tengja saman ólíka þætti og fá þannig heildarmynd á líf þeirra, störf og búninga. 

1.4 Sögusvið 

Átjanda öldin, Upplýsingaöldin, einkenndist af breyttum viðhorfum til menntunar og 

rannsókna sem leiddu til tækniframfara og breytinga á búskapar-, atvinnu- og framleiðslu-

háttum og þróun borgarastéttar. Á Íslandi gerðist þessi þróun hægt í samfélagi þar sem 

kyrrstæðir atvinnuhættir og verslunarhöft einkenndu lífið í landinu. Kvikfjárrækt og 

fiskveiðar voru undirstaða afkomu fólks. Bændur stóðu fyrir búum þar sem karlmenn sáu um 

búskapinn og konur um heimilishald, barnauppeldi og fatagerð. Vistarband gerði vinnuhjú 

skuldbundin húsbændum sínum til eins árs í senn, vinnulaun voru reiknuð eftir Búalögum og 

að mestu greidd út í fæði og klæðnaði. Fiskur, vaðmál og prjónles var gjaldmiðill í 

vöruviðskiptum og peningar fátíðir. Verðmæti afurða var reiknað í kúgildum, ærgildum, 

álnum og fiskum eins og verið hafði um aldaraðir.
9
 Á landinu voru 24 verslunarhafnir sem 

skiptust í fiskihafnir og sláturhafnir.
10

 Lagskipting samfélagsins var hefðbundin, efst tróndu 

embættismenn og stórbændur sem oft tengdust fjölskylduböndum, þá bændur og síðast 

vinnuhjú og þurfalingar. Ófhóf alþýðunnar í lifnaðarháttum þótti oft svo yfirgengilegt að 

nauðsynlegt var að setja boð og bönn með tilskipunum og reglugerðum, ekki síst hvað 

varðaði mat og fatnað.
11

 Ólafur Stephensen, stiftamtmaður ritaði m.a. gegn óhófi og 

lúxusneyslu árið 1786 og taldi slæmt ef jafnvel „bláfátækar vinnukonur bera gull, silfr og 

flöiel.“ Nauðsyn væri að „sérhvör klædi sig eptir sínu standi hreinliga og sidsamliga án alls 

oflátungsskapar.“
12 

Magnús Stephensen skrifaði einnig gegn iðjuleysi, óhófi og útlendum 

klæðakaupum. Heilladrýgra væri fyrir alþýðu landsins að vinna sér hefðbundinn fatnað úr 

íslenskri ull.   

Þar, en varla annars staðar, þekki eg nú börn mín aftur í mér geðfelldum og náttúrlegum 

búningi, nefnilega: svörtum, gráum og mórauðum prjón- og vaðmálsfötum sem alla daga 

munu sóma þeim betur, af því þau hafa unnið þau sjálf, en uppáskulduð marglituð klæði frá 

útlendum, borðakram og margbreytt pírumpár þeirra.
13

 

                                                           
9
 Gísli Gunnarsson. Upp er boðið Ísaland. Einokunarverslun og íslenskt samfélag 1062-1787, bls. 18-38 

10
 Sama, bls. 91 

11
 Lýður Björnsson. „Hvað er það sem óhófinu ofbýður?“, bls. 88-101 – Vef. Helga Hlín Bjarnadóttir. Þarflegir 

hlutir og þarflitlir. (Ó)hófsemi Húnvetninga 1770-1787 og íslensk neyslusaga á 18. öld, bls. 34-8 
12

 Ingi Sigurðsson. Hugmyndaheimur Magnúsar Stephensens, bls. 87.  
13

 Magnús Stephensen. „Eftirmæli Átjándu aldarinnar frá Eykonunni Íslandi“, bls. 680 
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Magnús hafði einnig skoðun á faldbúningum hefðarkvenna. Hann taldi þá menn „heimuglega
 

sem ei opinberlega játa þetta fatnaðar ljótleika, er svo stórum afskræmir jafnvel þær 

dáfríðustu konur og stúlkur“
14

 og hvatti konur til að taka upp tísku að evrópskum sið.  

Um miðja 18. öld urðu miklar breytingar í íslensku samfélagi ekki síst í Reykjavík með 

stofnun Innréttinganna sem með ríflegum konungsstyrk voru hugsaðar sem allsherjarviðreisn 

atvinnuveganna og ætlað að gerbylta atvinnuháttum Íslendinga. Auk þilskipaútgerðar, skipa- 

og bátasmíðastöðvar, kaðla- og veiðarfæragerðar, brennisteinsvinnslu og jarðræktartilrauna 

var aðalverkefnið rekstur ullarvefsmiðja. Skúli Magnússon, fógeti fór fremstur í flokki ásamt 

íslenskum embættismönnum og bændum. Fyrstu vefsmiðjurnar voru stofnaðar á Leirá árið 

1751 og Bessastöðum árið 1752 en síðar í nýbyggingum í Aðalstræti í Reykjavík þar sem þær 

störfuðu á árunum 1755-1803. Aðstöðu til litunar og sútunar var komið upp og þófaramyllu 

við Elliðaár. Erlendir handverksmenn komu þar til starfa en ungir Íslendingar voru hvattir til 

að hefja störf í ullarvefsmiðjunum og öðlast þannig þekkingu sem síðan myndi skila sér út í 

samfélagið.
15

 Ný verkfæri voru flutt inn, í stað kljásteinsvefstaðar kom láréttur vefstóll og 

rokkar tóku við af snældum. Fræðsluefni og leiðbeiningar um ullarvinnslu var einnig gefið út. 

Þessi fyrsti vísir að iðnframleiðslu og iðnmenntun var sannarlega stórt framfaraskref,
16

 en 

þjónaði þó fyrst og fremst þeim betur stæðu. Fyrsti vísir að bæjarkjarna varð til með 

vefsmiðjuhúsunum við Aðalstræti en um 1760 störfuðu 94 starfsmenn við Innréttingarnar
17

 

og árið 1786 fékk Reykjavík kaupstaðarréttindi.  

Á Upplýsingaöld jókst áhugi Evrópumanna til að rannsaka fjarlæg og ókönnuð lönd. Í 

Reykjavík hefur fátt minnt á stórborgir Evrópu þar sem einungis var dómkirkja, tugthús, 

skólahús og Klúbburinn, stofnaður 1805.
18

 Í ferðabókum lýstu menn upplifun sinni og undrun 

á landi og þjóð enda samanburðurinn jafnan þeirra eigin veruleiki. Stórborgir Evrópu með 

iðandi mannlífi, andstæðurnar miklar milli fátækra og ríkra og í allri þeirri ólgandi hringiðu 

þróaðist fatatíska þar sem hinir fátæku máttu oft leggja líf sitt undir til að skapa rándýra 

hátísku aðalsins. Íslenskir kvenbúningar stóðust illa þann samanburð. 

Í gegnum tíðina höfu ýmsir orðið til að skrifa um Ísland jafnvel án þess að hafa sótt landið 

heim. Gories Peerse skrifaði 1561 að þar búi fólk í lúsugum húsakynnum í jörðu niðri, allir 

                                                           
14

 Magnús Stephensen. „Skautafaldar og Quenn-hempur“, bls. 162-3 
15

 Hrefna Róbertsdóttir. Landsins forbetran. Innréttingarnar og verkþekking í ullarvefsmiðjum átjándu aldar, 

bls. 12-23, 38 
16

 Lýður Björnsson. Íslands hlutafélag. Rekstrarsaga Innréttinganna, bls. 88, 150-2 
17

 Sama, bls. 161-7 
18

 Anna Agnarsdóttir. „Aldahvörf og umbrotatímar“, bls. 8 
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sofi í sömu sæng, „hrjóta og freta eins og svín“ og þvoi sér upp úr hlandi. Hann sagði 

Íslendinga hrokafulla eins og sjáist á klæðaburði þeirra en jafnvel almenningur beri 

glitklæði.
19

 Íslendingar og fleiri sem þekktu til þessara óhróðurssagna sárnaði og tilraunir 

voru gerðar til að hrekja slík skrif með misgóðum árangri. Einn af þeim var Johann 

Anderson, borgarstjóri í Hamborg sem aldrei kom til landsins.
20

 Í riti sínu Frásagnir af 

Íslandi  1746 segist hann lítið vita um klæðnaðinn sem allur sé þó úr grófu líni og illa unnu 

vaðmáli. Fólk gangi í léreftsskyrtum og konurnar gangi í víðum vaðmálspilsum. Höfuðið 

prýði faldur og skór séu „einfaldir ósútaðir leðurbútar sem bundnir eru um fótinn með 

kindagörnum.“
21  

Þeir ferðamenn sem hingað komu á 18. öld þekktu til þessara rita. Þegar leið á öldina fóru 

menn að skrifa á raunsærri hátt þó sitt sýndist hverjum. Það er athyglisvert að skoða skrif 

þeirra um kvenbúningana og stöðu kvenna og fá þannig utanaðkomandi sjónarhorn enda má 

segja að „glöggt er gests augað“.
22

 Það er einnig athyglisvert að skoða hvort skrif og viðhorf 

heimamanna sjálfra sem og ný verktækni hafi haft áhrif á stöðu kvenna og þróun búninga 

þeirra. Um það verður fjallað í næstu köflum. 

  

                                                           
19

 Sumarliði Ísleifsson. Ísland framandi land, bls. 36-8 
20

 Gunnar Þór Bjarnason og Már Jónsson. „Inngangur“, bls. 25-30 
21

 Anderson, Johann. Frásagnir af Íslandi ásamt óhróðri Göries Peerse og Dithmars Blefkens um land og þjóð, 

bls. 175-6  
22

 Sumarliði Ísleifsson. Tvær eyjar á jaðrinum. Ímyndir Íslands og Grænlands frá miðöldum til miðrar 19. 

aldar, bls. 181-5 
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2. Viðeyjarheimilið – menntun, störf og líf kvenna 

Í þessum kafla beinist rannsóknin að störfum, menntun og þekkingu kvenna á sviði fatagerðar 

á íslensku heldrimannaheimili á seinni hluta 18. aldar og fram á 19. öld. Guðrún Skúladóttir 

ólst upp á stóru heimili í Viðey þar sem gera má ráð fyrir að framfarahugmyndir hafi sett svip 

sinn á verklag og vinnubrögð. Til að varpa ljósi á þessa þætti heimilishaldsins og á líf konu 

sem ólst upp við þessar aðstæður verður heimilda leitað í skrifum samtímamanna, 

varðveittum gögnum bæði persónulegum og opinberum og seinni tíma rannsóknum. 

Viðeyjarfjölskyldan var fjölmenn, börn Skúla Magnússonar landfógeta og konu hans 

Steinunnar Björnsdóttur (1709-1785)
23

 voru níu alls en sjö komust á legg. Guðrún „eldri“ var 

fædd 17. janúar 1740
24

 önnur í röðinni en elstur var Jón (1736-1789) aðstoðarlandfógeti. 

Hann átti Ragnheiði Þórarinsdóttur sýslumanns á Grund, Jónssonar.
25

 Björn (1741-?) var 

skipasmiður í Kaupmannahöfn.
26

 Rannveig (1742-1803) átti Bjarna Pálsson, landlækni Nesi 

við Seltjörn.
27

 Guðrún yngri (1743-1801) átti Jón Arnórsson, sýslumann Snæfellssýslu.
28

 

Oddný (1748-1806) átti síra Hallgrím Jónsson, Görðum Akranesi.
29

 Halldóra (1750-1821) átti 

Hallgrím Bachmann, lækni.
30

 Börn Skúla og Steinunnar og ekki síður dætur þeirra þóttu fá 

afar gott uppeldi „einkum var Guðrúnu eldri...við brugðið eigi einungis fyrir hannyrðir, 

heldur jafnvel fyrir lærdóm. Kunni hún bæði dönsku og þýzku og var víðlesin, og þótti 

fáheyrt um þær mundir.“
31

 Er Skúli varð sýslumaður í Skagafirði 1737 bjó fjölskyldan að 

Ökrum, en auk þess átti hann þrjár jarðir ásamt hjáleigum í Skagafirði.
32

 Eftir að Skúli varð 

landfógeti árið 1749 bjó hann á Bessastöðum en vegna deilna við Pingel amtmann fékk hann 

Viðey til ábúðar ásamt vilyrði danskra yfirvalda um nýtt hús.
33

 Skúli flutti til Viðeyjar árið 

1751 og sagt er að hann hafi hafst við í tjöldum og timburhúsi þar til húsið var risið. 

                                                           
23

 Páll Eggert Ólason. Íslenskar æviskrár frá landnámstímum til ársloka 1940. IV. bindi, bls. 292. Nafn 

Steinunnar hefur misritast í Guðrún. 
24

 Sama. III. bindi, bls. 274. Guðrún var jafnan nefnd „eldri“ til aðgreiningar frá Guðrúnu yngri systur hennar.  
25

 Sama. III. bindi, bls. 273 
26

 Sama. IV. bindi, bls. 292 
27

 Sama. I. bindi, bls. 186 
28

 Sama. III. bindi, bls. 52-3 
29

 Sama. II. bindi, bls. 283-4 
30

 Sama. II. bindi, bls. 279 
31

 Jón Jónsson Aðils.  Skúli Magnússon landfógeti 1711-1911,  bls. 284-285 - Ragnhildur Sigrún Björnsdóttir. 

„Sendibréf Guðrúnar Skúladóttur eldri“, bls. 75. Lýsing Jóns Steingrímssonar eldprests um Guðrúnu: „Það 

fyrsta eg catechiseraði, varð fyrir mér af ungmennunum Guðrún dóttir Skúla fóveta. Var hún svo skörp, að ei sá 

fyrir, hvor betur mundi hafa, þá eg spurði út úr, svo eg mátti þá strax leggja að mér að studera þá iðju, að ei yrði 

til minnkunnar.“ 
32

 Jón Jónsson Aðils. Skúli Magnússon landfógeti, bls.284-5 
33

 Hrefna Róbertsdóttir. Landsins forbetran, bls. 126. Skúli var skapmaður mikill og átti jafnan í útistöðum við  

yfirmenn sína. 
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Byggingu steinhúss lauk árið 1755, hið rausnarlegasta af allri gerð með ofnum í öllum 

herbergjum sem var fátítt á þeim tíma enda húsið gjarnan nefnt „Slotið í Viðey.“
34

 Ekki er 

þess getið hvar fjölskyldan bjó á meðan en líklegt er að Guðrún hafi þá verið í fóstri hjá 

hjónunum á Miðgrund í Skagafirði en hún erfði jörðina eftir þau.
35

 Skúli þótti rausnarlegur og 

höfðingi heim að sækja og er sagt að heimilið hafði ávallt staðið opið sjúkum „svo vikum, 

mánuðum, já missirum skipti.“
36

 Það er ljóst að heimili Skúla og Steinunnar í Viðey hefur 

verið mannmargt og í nógu að snúast og segir að Rannveig dóttir þeirra hafi gegnt störfum 

tveggja til þriggja kvenna innannstofu í Viðey áður en hún giftist Bjarna.
37

 Skúli ferðaðist 

mikið til Danmerkur vegna starfa sinna og hafði þar oft á tíðum vetursetu.Verkin hafa því 

verið í höndum heimilisfólksins og iðjuleysi varla verið í boði en hér á eftir verður skoðað 

hvaða verktækni var til fatagerðar og hvaða menntun stóð konum til boða á slíku stórheimili. 

2.1 Fræðsla og hannyrðir 

Það er athyglisvert að skoða aðeins stöðu heldrikvenna og hvaða menntun stóð þeim til boða 

á síðari hluta 18. aldar. Ritið Arnbjörg æruprýdd dáindiskvinna á Vestfjörðum Íslands, 

afmálar skikkan og háttsemi góðrar húsmóður í hússtjórn, barnauppeldi og allri 

innanbæjarbúsýslu er ágæt heimild um þetta. Verkið skrifaði séra Björn Halldórsson í 

Sauðlauksdal, mágur Eggerts Ólafssonar, mikill áhugamaður um bætta búskaparhætti og 

búsýslu. Talið er að hann hafi skrifað það á árunum 1760-70 en það var fyrst prentað 1843.
38

 

Verkið er mjög í anda Upplýsingarinnar og fjallar um skyldur húsmæðra, fræðslu ungmeyja 

og hefðbundin störf sem varða tóvinnu, vefnað og fatagerð. 

Góð húsmóðir er ákveðnum kvenkostum búin, hefur „nóg að sýsla og finnur oft að sér hafi 

verið ábótavant, langtum heldur en að hugsa eftir brestum grannkvenna sinna.“ Hún er einnig 

„stillt og auðmjúk, lítillát og orðvör.“ „Forstöndug kona“ hatar ekki nýjungar sem til batnaðar 

eru því „þrályndi við forna siði, ólag, óvit og amböguháttur er heimskumerki.“ Konan á að 

styrkja bónda sinn í skynsamlegum nýjungum og fylgja þeim vel sem ganglegar eru.
39

  

Það er verk húsmóðurinnar að sjá um uppeldi barnanna ekki síst menntun dætra. Tólf vetra 

eru meyjarnar settar til hannyrða en svo nefnist allur vefnaður, saumar og ísaumar, „sem taka 

                                                           
34

 Jón Jónsson Aðils. Skúli Magnússon landfógeti , bls. 285-88 
35

 Ragnhildur Sigrún Björnsdóttir. „Sendibréf Guðrúnar Skúladóttur eldri“, bls. 75 og 80  
36

 Sveinn Pálsson (1762-1840).  Æfisaga Bjarna Pálssonar, bls. 45 
37

 Sama, bls. 63 
38

 Þorsteinn Þorsteinsson. „Æviatriði Björns Halldórssonar prests í Sauðlauksdal“, bls. 16-18 
39

 Björn Halldórsson. „Arnbjörg æruprýdd dáindiskvinna á Vestfjörðum Íslands, afmálar skikkan og háttsemi 

góðrar húsmóður í hússtjórn, barnauppeldi og allri innanbæjarbúsýslu“, bls. 434-5 
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fram almennilegri bænda-búnaðarvinnu.“ Margar eldri hannyrðir hafa lagst af en í staðinn eru 

nokkrar „nýkomnar í brúk og eru þær allar frá Dönum komnar fyrir fáum árum“ sem 

íslenskar konur hafa annað hvort lært af þeim dönsku eða „séð fyrir sér danskar hannyrðir og 

numið þar af án tilsagnar.“ Hannyrðir á móðir að kenna meyjum sem „standi þeirra sæmir“ 

og gagnist þeim skynsamlega í þeirra eigin búrekstri. Gæta þarf að kunnátta meyjanna sé 

gagnleg annars spillir það ráði stúlkunnar ef hún ekki lærir þau verk sem „mest uppbyggir 

hús hennar.“ Góð ullarmeðferð ásamt forsjálli hússtjórn kemur hverjum bónda best, en 

„kunni konan þetta og hannyrðir líka, þá er hún því betra kostakvendi.“
40

  

Eitt af allra þörfustu verkum húsmóðurinnar er ullarvinna, þar af „klæðist allt heimilisfólkið 

bæði hið eldra og yngra, og þar af gjörist kaupeyrir.“ Skilja þarf að ullina eftir gæðum, hún 

þvegin, þurrkuð og síðan er af ullinni „táð tog frá þeli“ en besta og mýksta þelið er tekið frá 

til þess sem skal vanda. Oftast er ullin unnin einlit nema hún sé ætluð til sortulitunar. Einlita 

sauðsvarta ull tekur húsfreyja til „hversdags utanhafnarfata vinnufólki svo að íslenskur 

sortulitur geri þau hvorki slitverri né kaldari.“
41

 Einlit mórauð og grá ull er unnin í innri 

fatnað s.s. peysur, buxur og sokka og stundum í vefnað. Einlit hvít ull brúkast til flestra 

tóverka og sú besta í skyrtudúka og smábandsnærklæðnað. Stundum er „umlitað“ svo föt 

verði börkuð, moslit, blá, græn, gul eða rauð en „brúkast þó mjög sjaldan einlit gula á fötum.“ 

Þessa liti má fá af íslenskum efnum en „fleiri litir brúkast ei hjá almenningi.“ Búkona þarf að 

þekkja litagrösin og nota litunargras, mosa, lyng og sortu af kunnáttusemi. Hentugasti 

litunartíminn er vor og öndvert sumar því þá fást fegurstu litirnir. Tóvinna fer fram eftir 

veturnætur og fær hver vinnukona sinn ullarskammt til að tá ofan af en „önnur ullarvinna er 

skömmtuð svo hver kona fái sitt vikuverk á mánudagsmorgun, sem hún skilar aftur á 

laugardagskvöldi.“ Síðan er ullin kembd og spunninn þráður, fyrst veftur og því næst 

prjónaband. Vefnaður fer fram á sama tíma og lýkur þessum verkum á jólum eða með þorra. 

Þá er bandles prjónað fram til sumarmála þannig að vaðmál og prjónles verði til taks svo 

vinnufólk fái laun sín er það hefur vistaskipti. Á útmánuðum fram til hvítasunnu er 

hannyrðatími húsmóðurinnar „þá er sólfar meira en fyrr og bjartara loft til vandaverka.“ Þá er 

einnig hentugur tími til að mennta ungar meyjar til sauma, útsauma, útprjóns o.fl.
 42

  

                                                           
40

 Sama, bls. 447-50 
41

 Áhugaverð lýsing er á litun með sortulyngi og sortu í Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar, um 

ferðir þeirra á Íslandi 1752-1757. I. bindi, bls. 86-7. Þar segir að fyrst sé litað með sortulyngi sem gefi 

mósvartan lit sem hafi verið látinn duga í hversdagsföt vinnufólks. Ef lita átti efni í sunnudagaklæði húsbænda 

var einnig litað með sortu ofan í fyrri litinn. Með því fæst fallega svartur litur en sá ljóður á að efnið vill brenna 

eða ónýtast alveg. „Það er almennt fullyrt á Íslandi, að dúkur, sem þannig er litaður, endist verr en aðrir dúkar.“ 
42

 Björn Halldórsson. „Arnbjörg“, bls. 451-53  
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Húsmóðir vandar allan klæðnað og útbýr „væn föt, sterk og sæmileg en ekki glæsileg“. Hún 

leitar ekki virðingar í dýrum klæðnaði en lætur ekki heimilisfólk ganga í tötrum. Klæðnað 

sinn, bónda og barna vandar hún og „ver þar helst til sínum eigin hannyrðum“. Fatnað 

heimilisfólks og hjúa hefur hún eftir hvers standi. „Ei þykir henni hjú sín hafa nógan klæðnað 

nema hvert þeirra eigi allan fatnað fornan, tvenn ígangsklæði hversdags til skipta, einn 

helgidagaklæðnað og einn hátíðaklæðnað.“
 43

 Húsmóðir kennir hverri vinnukonu að sníða og 

sauma bæði föt karla og kvenna. Vinnukonan fær ull og tómstund til að sauma sjálfri sér föt, 

en auk þess sér hún um að þrífa og bæta föt tveggja karlmanna auk unglings. Ungar meyjar 

venjast frá 14 ára aldri að þrífa og hirða föt af einum karlmanni.
44

 

Björn talar um nýjar danskar útsaumsaðferðir sem konur hafi tileinkað sér en áhugaverða 

heimild um erlend áhrif er að finna í endurminningum Gyðu Thorlacius sem hún skráði frá 

dvöl sinni á Eskifirði árin 1801-15. Hún segist hafa kennt íslenskum konum patentprjón en 

þær kenndu henni meðferð jurta til litunar. 

Það er víst um það...að þeir eru miklu betur að sér en vér í þessu efni. Þegar þeir ætla að safna 

vætu
45

 úr mönnum eða dýrum til að búa til litunarlöginn, þá vita þeir upp á hár, hvaða fæðu og 

drykkjar hver um sig á að neita og hvaða skepnutegund á að nota til að fá þennan litinn eða 

hinn. Þessi fróðleikur var mér bæði nýstárlegur og nytsamur.
46

 

Gyða segist hafa bjargað sér þegar þröngt var í búi og „saumaði flíkur og sneið kjóla og hatta 

fyrir konur og dætur prestanna og kaupmannanna, því að vegna þess, að hún var svo nýlega 

komin heim frá Danmörku og Skotlandi, gat hún sniðið allt eftir nýjustu tízku.“
47

 Eggert 

Ólafsson nefnir hannyrðir kvenna listiðnað sem sé m.a. fagurt útprjón með alls konar 

myndum og vefnaður s.s. mislit brekán, ullarrekkjuvoðir, skyrtudúkur, sokkabönd og 

þessháttar. Auk þess saumi heldri konur í dúka myndir af dýrum, fuglum, blómum o.fl. með 

litríku ullargarni sem þær lita sjálfar. Þetta noti þær í svuntur, kraga, ver á söðulsessur, áklæði 

o.fl. Einnig sníða þær föt og sauma bæði á konur og karla, jafnt vetur og sumar.
48

  

Það var margt sem mæddi á góðri húsmóður og mörg skylduverkin. Auk þess að stýra 

verkum á heimilinu sá hún um fræðslu og menntun ungviðis og meyja. Auk hefðbundinna 

ullarverka og tóvinnu sá hún um að kenna heimilisfólki rétt vinnubrögð og halda því að verki. 

                                                           
43

 Sama, bls. 467. Útskýring í neðanmálstexta segir: Það sem að fornvenju bænda og Búalögum geti talist 

alfatnaður. 
44

 Sama, bls. 455-6, 465-7 
45

 Hér er átt við keytu 
46

 Endurminningar frú Gyðu Torlacius frá dvöl hennar á Íslandi 1801-1815, bls. 108 
47

 Sama, bls. 107 
48

 Eggert Ólafsson. Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar. I. bindi, bls. 107 - Elsa E. Guðjónsson. 

„Listræn textíliðja fyrr á öldum“, bls. 272-89. Grein Elsu er gott yfirlit um hannyrðir og listiðnað á tímabilinu. 
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Allt hráefni til fatagerðar var unnið á heimilinu, band spunnið og litað, vefur ofinn, prjónles 

prjónað og fatnaður sniðinn og saumaður. Hvort mikið hafi verið um tómstundir til hannyrða 

á betri bæjum er ekki líklegt miðað við lýsingar á skylduverkum og alls ekki hjá þeim sem 

minna áttu undir sér. Trúlega hafa konur þó nýtt sér tómstundir hvenær sem færi gafst til að 

brjóta upp hversdagsleikann og njóta gleðinnar af hannyrðum. Hér á eftir verða skoðaðar 

fleiri samtíma heimildir um fatagerð og nýjar hugmyndir um verktækni. 

2.2 Kvennavinna á Íslandi á 18. öld 

Á 18. öld var allur fatnaður saumaður í höndum og mikið prjónað. Ullin var verðmæt enda 

helsta hráefnið öldum saman til fatagerðar. Verkfæri höfðu lítið breyst frá landnámsöld, „ef 

ullin var á annað borð kembd“ var það gert með langtentum kömbum, garn spunnið á 

halasnældu og vaðmál ofið á kljásteinsvefstað.
49

 Á Viðeyjarheimilinu voru líklega viðhöfð 

nútímalegri vinnubrögð og áhugavert er að skoða heimildir um framfarahugmyndir en 

Magnús Gíslason, amtmaður og Skúli fógeti skrifuðu báðir um vefnað á 18. öld. Magnús 

skrifaði skýrslu fyrir vefsmiðjuna að Leirá árið 1751 um verklag Ritters við vefnaðinn. Hægt 

var að framleiða átta efnisgerðir sem skapaðist af gæðum ullarinnar og vinnslumeðferðinni. 

Klæði, svanabæ, kersa, þrickingar flönnel, sarse, rask, kalemanque og filt. Ritter undirbjó 

ullina af nákvæmni fyrir spuna, eftir að hafa hreinsað hana af illhæru, sandi og væru: 

[D]yfer so höndunum í hreint brædt Smiör...og yfersteinkar ullena...sidaň kember hana i 

gröfum og strax effter i fïnum Körrum, og spiňst hun so til buiň ä Skotrocknum, uppestadaň 

snudhörd sem Eingyrne, eň fyrer vafed so snudlint sem mögulegt er...Effter Ritteri meiningu 

verdur þetta Klæde jafngott sem 50 fiska, eň mjörra vegna Vefstölsens.
50

  

Skúli skrifaði um kvennavinnu á 18. öld og lýsir vinnslu efna sem konur ófu t.d. gjaldavoð, 

fletjuvefnaði, tentu brekani, glitvefnaði, sálúns brekani, hringavefnaði, fata einskeptu, 

þelþráðar einskeptu og tjaldaeinskeptu. Hann lýsir einnig útreikningi á hráefnismagni. 

Til tuttuga álna klæðavoðar vefs skal ætla svo vel í stiku sé 22 merkur af hreinlegum þræði, 

og þegar upp er lagt mælir maður á Sellandsalin, eða, ef á íslenzka alin er mælt, þá eykur 

maður handfangi við hverja alin, og er þráðurinn mátulega smár, ef þá verður á vefnum alls 

140, að vefjartölu taldir tveir og tveir. Fyrirvaf af þeli má og að vikt ei minna ætla og jafnvel 

meir. Þóf má ei minna vera en tuttugu styttist um alin.
51

 

                                                           
49

 Áslaug Sverrisdóttir. „Kalemank og klæði. Um tæknileg einkenni á framleiðslu verfsmiðju Innréttinganna“, 

bls. 22 – Áslaug Sverrisdóttir. „Tóskapur. Ullarvinna í bændasamfélaginu“, bls. 194-203 
50

 Jón Jónsson Aðils. Skúli Magnússon landfógeti, bls. 336 
51

 Skúli Magnússon. „Kvennavinna á Íslandi á 18. öld“, bls. 85 
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Fyrir nútímafólk er lýsing Skúla nokkuð flókið ferli og ekki framkvæmanlegt nema að afla 

sér sérstakrar þekkingar til verksins.
52

 

Prjón mun hafa borist til Íslands með erlendum kaupmönnum, líklega þýskum á fyrri hluta 

16. aldar.
53

 Eftir það varð prjónaskapur stór þáttur í heimilishaldi og prjónles gjaldmiðill í 

viðskiptum við erlenda kaupmenn en á tímum Konungsverslunarinnar síðari 1774-1783 

fluttist út árlega u.þ.b. 146.000 pör af sokkum og 103.000 pör af vettlingum.
54

 Prjónaskapur 

var mikil vinna en allt heimilisfólk átti að skila ákveðnu magni af prjónlesi á tilteknum 

tíma.
55

 Í greininni um kvennastörf er að finna uppskriftir af karlmannspeysu, kvenpeysu (sem 

brúkast í Viðey), slitsokkum, smáum kvensokkum, íslenskum kvensokkum, nærbuxum af rétt 

fínu bandi og húfuprjóni.
56

 Uppskriftirnar eru ekki auðskiljanlegar fyrir fólk í dag, verklýsing 

miðast við ákveðna þekkingu auk þess sem mælieiningar eru aðrar en nú tíðkast.
57

  

Við stofnun Innréttinganna var ráðgert að fræðsla og ný vinnubrögð myndu skila þeim 

árangri að einhverjir landsmenn gætu unnið band heima og skaffað vefsmiðjunum. Einnig átti 

að veita þjónustu með ýmislegt t.d. litun og þæfingu. Nokkrir aðilar lögðu inn band þ.á.m. 

Steinunn Björnsdóttir
58

 og til er listi um framleiðsluvörur úr Viðey árið 1756 sem hún óskaði 

eftir að fá litaðar. Mest átti að lita blátt alls 11 stk. peysur, 24 hespur af garni, tvö pör af 

vettlingum, sokkaband, þráð, 18 ½ alin ullarskeftudúk, 26 álnir einskeftu, 13 álnir vaðmáls og 

eina húfu. Auk þessa átti að lita 5 stk. garnhespur ljósgrænar og 4 stk. eftir sérstökum 

merkingum. Að lokum fékk hún 8 álnir einskeftu og vaðmáls litaðar rauðar.
59

 

Fatagerð hefur verið mikið verk, tímafrekt og sérhæft á stórum heimilum eins og í Viðey. 

Allir heimilismenn fengu verkefni að vinna og verkskipulagi þurfti að fylgja svo allt yrði 

tilbúið á réttum tíma. Stærri heimili tóku upp nýja verktækni en ástæður lítilla framfara á 

fátækari heimilum gætu hafa legið í rótgrónu hugarfari. Frans Illugason vefari sendi 

                                                           
52

 Hildur Hákonardóttir, Elizabet Johnston, Marta Klöve Juuhl. The Warp-weighted loom,  

Kljásteinsvefstaðurinn, Oppstadvefen. Klinkins steins/Kljásteinar klingja/Klingande steinar. Skýrsla um sex ára 

samstarf en markmiðið var að kynnast verklagi á kljásteinsvefstað og endurgera m.a. efnin sem Skúli nefnir. 
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 Elsa E. Guðjónsson. „Um prjón á Íslandi“, bls. 8 
54

 Jón Jónsson Aðils. Einokunarverslun Dana á Íslandi1602-1787, bls. 501. Prjónles eða prjónasaumurinn 

greindist í tvo aðalflokka, eingirnisles og tvígirnisles. Eingirnisles, púlsles eða duggarales, var unnið úr grófu 

bandi, eingirni. Tvígirnisles, smáles, tvíbandsles eða tvinnabandsles, var úr smáu tvinnuðu bandi. Var það 

einkum heldra fólkið sem lagði sig fram um að vinna úr því og notaði til þess úrvalsull og vandaði frágang. Sú 

vara var ekki föstu verði bundin heldur seldist eftir samkomulagi og oft vel. 
55

 Elsa E. Guðjónsson. „Um prjón á Íslandi“, bls. 9 
56

 Skúli Magnússon. „Kvennavinna á Íslandi á 18. öld“, bls. 86 
57

 Fríður Ólafsdóttir. Íslensk karlmannaföt 1740-1850, bls. 91-8. Fríður gerði áhugaverða tilraun til að endurgera 

stíglapeysu sem tókst ekki í þeirri tilraun. Vef. Annriki/peysuföt. Undirrituð hefur endurgert 19. aldar peysu. 
58

 Hrefna Róbertsdóttir. Landsins forbetran, bls. 96, 117 
59

 Sama, bls. 153 
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árangurslaust ákall til Landsnefndarinnar fyrri um leyfi fyrir rekstri heimilisvefsmiðju sér og 

fjölskyldunni til lífsviðurværis. Líklega hefur slíkur rekstur ekki þótt á „færi almennings, og 

ekki líklegt að stórvirki yrðu unnin á því sviði...eins og málum var háttað á þessu tímabili.“
60

 

Auk þess gerðu ýmis hallæri s.s. jarðeldar og sauðfjárpest mönnum erfitt fyrir eins og 

skýrslur Landsnefndarinnar fyrri sýna en þar kvarta menn mikið yfir ullarleysi. „Um klæðnað 

á fólki eru hér stærstu bágendi síðan fárpestin tók frá oss ullina, að margir mega svo gott sem 

hálfnaktir ganga“ og klæði að kaupa hjá „dönskum...vill heita svo bágt sem ómögulegt fyrir 

fátækt fólk.“
61

 Það er ljóst að ekki höfðu allir jafna möguleika til að bæta afkomu sína. Næst 

verður fjallað um handverkskonuna Guðrúnu Skúladóttur, skoðaðar heimildir um lífi hennar 

og störf, hvaða möguleikar stóðu henni til boða og hvernig henni tókst að nýta sér sína 

hæfileika og þekkingu til lífsviðurværis.   

2.3 Handverkskona og „blómstranna móðir“ Guðrún Skúladóttir 

Ýmsar heimildir hafa varðveist um Guðrún Skúladóttir bæði opinber og einkagögn sem varpa 

ljósi á líf hennar. Hún ólst upp og menntaðist á Viðeyjarheimilinu en 23. júlí 1760 giftist hún 

Jóni Snorrasyni (1724-1771) sýslumanni og fluttist eftir það norður í Skagafjörð. Nokkur 

aldursmunur var á þeim hjónum en um Jón var sagt að hann væri lærður maður en 

„óáleitinn“, drykkjumaður mikill og búmaður lítill.
62

 Auk þess að menntast í handverki mun 

hún hafa verið með fyrstu konum til að taka próf sem yfirsetukona hjá Bjarna Pálssyni 

landlækni og starfaði við það til ársins 1768 en var þá „afsökuð vanheilsu sinnar vegna“.
63

 

Guðrún skrifaði föður sínum í Viðey 6. júlí 1768 og greinir frá óhamingju sinni en hún hafði 

þá misst fóstur í þrígang og hugleiddi að fara frá manni sínum.
64

 Sambúðin hefur því varla 

verið farsæl en sagan segir að hann hafi átt vingott við ráðskonu á heimili þeirra. Guðrúnu var 

misboðið og vandaði um við mann sinn því „hún hafði erft svo mikið af skaplyndi föður 

síns...enda þótti hún kvenskörungur og merkiskona um flesta hluti.“
 65 

Jón andaðist árið 1771 

og varð Guðrún því ekkja á 31. aldursári, barnlaus.
66
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 Hrefna Róbertsdóttir. Landins forbetran, bls. 218 
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 Landsnefndin fyrri 1770-1771. I. bindi, bls. 307 
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 ÞÍ. Hannes Þorsteinsson. Æfir lærðra manna, 37, Jón Snorrason, bls. 6-8 - Ragnhildur Sigrún Björnsdóttir. 
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Skúli hélt þeim hjónum virðulega brúðarveislu í Viðey og gerði vel við Guðrúnu sem fékk 

m.a. tvö hlutabréf í Innréttingunum og var hún eina konan sem skráð var fyrir hlut.
67

 Hann 

gerði einnig giftingarskilmála um heimanmund Guðrúnar sem svo er lýst: 

Fékk Guðrún í klæðum og silfri virt til 30 hndr. 2 hlutabréf í innréttingunum nýju, virt á 25 

hundr. og 100 rd í peningum virt á 25 hndr. alls talið 80 hndr. Fasteign ánafnaði Skúli ekki 

dóttur sinni, en ákvæði, að hún mætti halda jörðinni Koltgröf til réttra arfaskipta við systkin 

sín. En Jón sýslumaður gaf konu sinni 40 hndr. í landaurum og 50 rd í morgungjöf.
68

   

Skilmálinn greinir ekki frá fatnaði Guðrúnar en að klæði og skart sé virt á 30 hundruð.
69

 Í 

dánarbúi eftir Jón undirritað af sýslumanni B. Schieving, 17. nóvember 1772
70

 kemur hins 

vegar fram hvaða fatnaður og skart kom í hennar hlut. 

Tafla 1. Fatnaður Guðrúnar virtur í sterfbúi Jóns. 

 

Heimild. Lbs. 20 fol, Sterfbú Jóns Snorrasonar, bls. 26 

Guðrún var ekki sátt með sinn hlut eins og kemur fram í bréfi til Skúla, Miðgrund 9. júlí 

1774; „...þá var Auctionen á Hofi úti,...en nokkru áður talaði ég við Sýslumann og bað hann 

að láta mér eftir klæðishempu mína og það ég átti þar af klútum og silkjum,...hitt annað af 

fötum mínum, kærði ég mig ekki so mikið um, því þau þénuðu ei mínu núverandi standi“. 

Einnig óskaði hún eftir að kaupa á uppboðinu „gamlan slagrokk“. Hún bað föður sinn um lán  
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 Ragnhildur Sigrún Björnsdóttir. „Sendibréf Guðrúnar Skúladóttur eldri“, bls.75 
68

 ÞÍ. Hannes Þorsteinsson. Æfir lærðra manna. 37,  Jón Snorrason, bls. 6-8 
69

 Árni Daníel Júlíusson. Landbúnaðarsaga Íslands, I. bindi, bls. 248. Meðaljörð á þessum tíma er oft talin hafa 

verið 20 hundraða virði eða um 21 kúgildi. 
70

 Már Jónsson. Sterfbúsins fjármunir framtöldust þessir, bls. 14-18. Erfðaákvæði Norsku laga voru lögleidd 

1769. Dánarbú hjóna sem ekki áttu erfingja var skráð og virt ef um skuldir var að ræða sem gera þurfti upp.  

 rd m s 

Beltisstokkar af silfri 3   

Silfurmillur 3,5 lóð 1 4 8 

Aðrar ditto 4,5 lóð 2 1 8 

Pils og svunta af bláu Chalon 5 - - 

Treyja með prjónabandsermum og sars fóðri - 2 10 

Vaðmálshempa með flossaum 3 - - 

Handklæði - 2 -           

Skyrta dönsk, 2 gömul tröf, 2 háls silki 1 4 - 

Svart og bláröndótt benalsk törklæde og 

Kvenmanns hálskragi - 3 - 

2 al af bláu 60 fiska klæði 2 3 -  
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því það væri; „pils og svunta það versta sem ég átti og flauels treyjan mín og telst ég vilja 

bjóða uppá það og sagði honum að þér hefðuð lofað mér að betala það ég gæti ei sjálf.“
71

   

Í sama bréfi segist hún hafa skrifað Ólafi amtmanni, sem hafði boðið henni aðstoð og beðið 

hann um peningalán. Hún skrifaði einnig frúnni og bað hana að tala sínu máli. Guðrún fékk 

svar 15. maí þar sem frúin segir að amtmaður ætli að gefa henni 10 rixd. upp í nokkuð sem 

henni „tilkomi, úr stórbúinu á Hofi, hvar um hann skrifi Sýslumanni Mági Sínum.“ 

Sýslumaður vildi þó ekki kannast við skrifin og Guðrún hefur áhyggjur því hún veit ekki 

hvað orðið hefur af silfri hennar sem; 

...forsiglað var sem var lindinn minn, festi, ermahnappar, hempuskildir, 8 silfurspennur, og 16 

hempupör og tvennir svuntuhnappar, og ekki hef eg heyrt þess getið að neinn hafi keypt það. 

Máski það sé  komið til amtmanns. Silfurbeltið mitt sem ég hafði pantsett fyrir 7 rixd. 2 m. 

Crooner var ei meira virt í uppskriftinni. Húsfrúin bað mig að lofa sér að leysa það því ég gat 

það ei sjálf, hvað ég gjörði með leyfi Sýslumannsins og gaf hún mér fyrir það 14 ryxd. 4 m. 

Crooner.
72

 

Búningaeign Guðrúnar hefur sannarlega hæft konu af hennar standi en það er ljóst að nærri 

henni var gengið er búið var gert upp og búningar hennar og skart ekki undanskilið.  

Árið 1783 fluttist Guðrún 43 ára til föður síns í Viðey en Skúli hafði þá komið því svo fyrir 

að hún fengi 20 rd pension sem þótti æði rausnarlegt. Hún var þar einnig í tíð Ólafs 

Stephensen, stiftamtmanns sem tók við Viðey 1794.
73

 Um það leyti sem Magnús Stephensen, 

konferensráð tók við Viðeyjarbúinu árið 1813 voru 32 í heimili hjá Ólafi og vildi hann fækka 

heimilisfólkinu. Hann bauð þó „Mad. Guðrúnu Skúladóttur vist og veru og alla forsorgun hjá 

mér um hennar lífstíð einsamalli, alla þjónustu og aðhjúkrun án alls reiknings eða borgunar, 

og skal hún sjálf mega vinna sér og hafa sína Pension óskerta.“
74

 En Guðrún sat ekki auðum 

höndum í Viðey heldur starfaði við sauma og vefnað á vinnustofu sinni Annríki og í bréfi til 

Sveins þann 24. ágúst 1790 spyr hún hvort hann geti orðið sér að liði og útvegað; 

...nokkuð af nýtanlegum silkipjötlum ég þigg þær hvort sem eru gamlar eða nýjar og hvörnin 

sem litar eru, séu þær fallegar er gott, séu þær litljótar lita ég þær sjálf upp aftur. Smápjötlur af 

flaueli, eru líka góðar. 1-2 pör útslitnar silkiströmper, get ég líka þegið þó skuluð þér láta þetta 

ekki vera meira en fyrir 1rd. eða hæst til 9 M. og ef þér getið ekki fengið það nema ofurdýrt, 

þá sleppið því aldeilis.
75 
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 ÞÍ. E8 Skúli Magnússon landfógeti. Bréf frá Guðrúnu Skúladóttur eldri, Miðgrund Skagafirði, 9. júlí 1774 
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 Sama. 
73

 Jón Sigurðsson. Mikilhæfur höfðingi, bls. 48 
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 Konur skrifa bréf. Sendibréf 1797-1907, bls. 39-41 
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 Lbs. Í.B. 7.fol , bréf dagsett 24. ágúst 1790 frá Guðrúnu Skúladóttur til Sveins Pálssonar 
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Þann 8. ágúst 1810 skrifar hún Grími með hjartans þökkum fyrir hespur sem hún hafði sent 

honum til „að láta farva“ fyrir sig.
76

 Þann 16. ágúst 1812 segist hún ætla að halda sér að verki 

„svo ég gæti litað mér nokkuð í vefinn minn. Nú er ég, að keppast við, að vefa og eyða upp, 

öllu því ég á af útlenskum lit, áður en ég dey eða verð svo ónýt, að ekkert get unnið.“
77

  

Á þessum árum vann Guðrún við saumaskap en Ragnheiður Finnsdóttur á Meðalfelli skrifaði 

13. ágúst 1798 til mágkonu sinnar Valgerðar Jónsdóttur, ekkju Hannesar Finnssonar biskups:  

„Nú loksins sendi ég þér, systir mín góð, fötin þín og svuntuhnappa þína, einnig afgang 

litarins. Saumurinn kostaði eins og Mad. Guðrún sagði í fyrstu, og sendi eg henni strax í vetur 

10 rd courant, og var hún með það vel ánægð.“
78

 

Guðrúnu leið vel í Viðey, þar var mannlífið fjölbreytt og fjöldi erlendra gesta sótti Ólaf 

Stephensen heim eins og ferðabækur sýna, en árið 1810 skrifar hún Grími að eitt skip 

„Engelskt“ og annað frá Holstein hafi komið um sumarið.
79

 Í bréfum til Sveins og Gríms 

innir hún frétta af gangi mála í Evrópu og segir fréttir af heimafólki og sjálfri sér. Guðrún 

fylgdist því vel með og hafði nóg fyrir stafni þó heldur drægi af henni sökum aldurs. Árið 

1813 skrifar hún Grími og segir; „ég lifi í annríki mínu á sama stað og ég var við þolanlega 

heilsu og á þá bestu daga, sem ég hef átt á æfi minni“. Guðrún segir; „mitt mesta og bezta 

verk er það, sem ég í hægðum mínum gríp í vef minn, en nú eru að þrotum komin öll mín 

fallegu verkefni til þess“. Veturinn og kuldinn er henni erfiður því Guðrún skrifar bréfið upp í 

rúmi í sínum vetrarbúningi.
80

 Í bréfi til Gríms 27. ágúst 1814 segist hún sjaldan hafa heilbrigð 

verið þann vetur þó „alljafnt getað borðað og unnið nokkuð“ en marga daga svo verið „að ei 

hef komist þrautalaust innan um Annríki, því síður lengra“.
81

 Síðasta bréfið til Gríms er 

skrifað 18. ágúst 1815 þar sem hún segir: 

Á jólaföstunni í vetur var ég ásamt foreldrum frúarinnar flutt burt úr loftinu (Annríki mínu) 

ofan í Ölkamers,...því aldrei varð so heitur arinn að trekvindurinn hefði ey yfirhönd en niðri 

var hlýrra...Betur kunni ég við mig uppi en lakast var að ég varð að ganga frá vef mínum og 

gat ey snert hann fyrr en fór að hlýna í vor, þá fór ég að draga mig þangað á hverjum degi. 

Plássið er ey so mikið, að vefstaðurinn verði hafður hér niðri.
82 
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 Lbs. 3407, 4to, bréf dagsett 8. ágúst 1810 frá Guðrúnu Skúladóttur til Gríms Jónssonar 
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 Konur skrifa bréf, bls. 13-14 
79

 Lbs. 3407, 4to, bréf dagsett 8. ágúst 1810 frá Guðrúnu Skúladóttur til Gríms Jónssonar 
80
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 Lbs. 3407, 4to, bréf dagsett 18. ágúst 1815 frá Guðrúnu Skúladóttur til Gríms Jónssonar  
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Guðrún dó 77 ára, 20. júní 1816, var „...dauðamein hennar kvef með gigt“ og var hún sögð 

hin „mesta merkiskona að handyrðum og viti.“
83

 Eftir hana var skráð í fatnaði og skarti: 

Tafla 2. Fatnaður Guðrúnar og söluverð í uppboðsgögnum. 

  

Heimild: ÞÍ. Rvk. EC1/2,2. Uppboðsbók 1813-1823, bls. 189-192 

Í uppboðsgögnum á dánarbúi kemur fram að á uppboðinu fengust 385rd og 27sk fyrir allar 

eigur hennar en þar fyrir utan var Lýtingsstaðakot.
84

 Guðrún átti nokkuð safn af bókum og 

hefðbundin verkfæri til ullarvinnslu s.s. vindu, snældustokk, ullarkamba, þráðsnældu, 

saumgrind, rokk, töluvert af indigo og tóbak.
85

 Hún hefur átt hefðbundinn fatnað, til 

hversdags blá peysa, mosað pils með upphlut og svuntugarm en nærskyrta var borin við alla 

búninga. Faldbúningur hennar samanstendur af klæðisniðurhlut með upphlut,
86

 blátt 

klæðispils og svunta og blá fóðruð klæðispeysa en ekki er getið um kraga né skreytingar á 

fatnaði. Hún átti tvær ágætis hempur og tvær lúnar, hött og stráhatt en ekki er skráð það skart 

sem hún óskaði eftir að fá út úr dánarbúi Jóns m.a. silfurbelti, keðjur, ermahnappar, 

                                                           
83

 ÞÍ. Dómkirkjan í Reykjavík BA/5. Prestþjónustubók Reykjavíkur 1797-1816, bls. 246 
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 Dánarbúsuppskrift hefur glatast að miklu leyti, aðeins síðasta blaðsíðan er til og hún er illa farin. 
85

 ÞÍ. Gullbr. ED2/11. Dánarbú 1816-1818, örk 3, nr. 2 
86

 Þessar flíkur fór á talsvert háu verði því verðmat var 10rd. 

Fatnaður skáður í uppboðsbækur (söluverð) rd sk 

Vaðmálshempa með flosverki  5 

Klæðishempa  8 16 

Kvenhempa (gengur inn á 5 rd)   

Hempa  64 

Blá klæðiskvenpeysa fóðruð  7 24 

Blá peysa  8 16 

Klæðisniðurhlutur með upphlut 24 72 

Mosað pils með upphlut  16 

Blátt klæðispils  6   8 

Klæðissvunta  2 24 

Svuntugarmur  10 

Ný léreftsskyrta  5 40 

Svartur Damaskklútur  2   8 

Annar dito okur  1 80 

2 gamlir klútar  1 16 

Hattsilki blátt  1 64 

Hálssilki  2 

Ósaumuð skinnpeysa  2 16 

Prjónafat ótilbúið  4   8 

Silfurmillur 10 

Silfurmillur   8 56 

Svuntuhnappur gyltur  6 32 

Lítill silfurhnappur  7 56 

Höttur (gengur inn án verðs)  

Kvenstráhattur (gengur inn á 4 rhd)   
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hempuskildir og hempupör. Lítið virðist eftir af heimanmundi hennar og þó hún ætti eitthvað 

af ágætis fatnaði er annað lúið og verðlítið en dugði í hennar ekkjustandi. 

Guðrún var merkiskona, vel menntuð í handverki að hennar tíma sið og vel lesin, vann fyrir 

sér með saumaskap og vitað er að hún kenndi hannyrðir.
87

 Í erfiljóði sem Björg Halldórsdóttir 

fyrrum nemandi hennar lét yrkja er hún nefnd „blómstranna móðir“ og „góðkvendi göfugt“
88

 

sem lýsir vel áliti og hug samferðafólksins til hennar. Hún lærði einnig yfirsetukvennafræði 

og starfaði við það um tíma. Guðrún sem ólst upp á framfaraheimili var hæfileikarík á öllum 

sviðum fatagerðar og hefur án efa tileinkað sér nýjustu tækni og þekkingu. Guðrún stóð fyrir 

búi sem ekkja og hefur sinnt hefðbundnum verkum sem skyldan bauð en gaf sér einnig tíma 

til að njóta hannyrða. Hún hefur eins og aðrir Íslendingar þurft að sýna skynsemi og 

útsjónarsemi á erfiðum tímum, þó stétt og staða hafi sjálfsagt auðveldað henni lífið. Í þessum 

kafla hefur rannsóknin beinst að því að leita heimilda í einkagöngum, opinberum gögnum og 

samtímaskrifum um menntun kvenna, fatagerð, framleiðslutækni og tíðaranda til að fá mynd 

af lífi og störfum handverkskonu af efri stétt á 18. öld. Í næstu köflum er ætlunin að skýra 

myndina en til þess verður leitað í heimildir fleiri samtímamanna og skoðað hvernig 

hugmyndir og orðræða karlmanna höfðu mögulega áhrif á hugmyndaheim kvenna og þróun 

kvenbúninga. Einnig verður leitað í opinber gögn s.s. innflutningsskýrslur og dánarbú eftir 

heimildum sem gætu varpað ljósi á gerð búninga og búningaeign eftir stöðu og standi kvenna. 
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3. Tíska, búningar og tíðarandi 

Í þessum kafla er ætlunin að rannsaka hvernig fjölbreyttar heimildir geta veitt upplýsingar um 

líf og búninga kvenna á 18. og fram á 19. öld. Opinber gögn eins og giftingarskilmálar, 

dánarbú, dómabækur, virðingargerðir og verslunarskýrslur eru heimildir sem veita innsýn í líf 

fólks og lifnaðarhætti. Christina Folke Ax bendir á gildi slíkra gagna fyrir einsögurannsóknir 

þar sem hugtakið menning er notað í merkingunni lifnaðarhættir og byggir á því sérstaka en 

ekki því almenna.
 
Þannig geta t.d. upplýsingar í dánarbúum veitt ekki aðeins upplýsingar um 

eigur fólks heldur einnig mismun milli samfélagshópa.
89

 Aðrar heimildir eins og skrif 

íslenskra samtímamanna, lýsingar ferðamanna og teikningar 

getað varpað ljósi á tísku, tíðaranda og orðræðu. Vert er að 

skoða hvaða áhrif þetta hafði á þróun búninga kvenna á 

tímabilinu. Hér á eftir verður skoðað hvaða augum erlendir 

gestir og heimamenn litu konurnar og búningana. Einnig verða 

skoðaðar verslunarskýrslur sem sýna innflutt hráefni og tillegg 

til fatagerðar og skoðuð dánarbú kvenna sem tengdust 

Viðeyjarheimilinu en þó á ólíkan máta. Eggert Ólafsson og 

Bjarni Pálsson dvöldu löngum í Viðey og vel má vera að 

fyrirmyndir á teikningum þeirra af uppábúnum konum séu að 

einhverju leyti komnar frá mæðgunum í Viðey. 
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 Ax, Christina Folke, „Menningarmunur á Íslandi“, bls. 65-6, 83-5 

2. Bóndakona í vönduðum 

hversdagsbúningi 
 

3. Brúður í brúðarskarti 
4. Ung stúlka af hærri 

stigum 

 

1. Heldri kona í hempu 
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3.1 Íslenskir kvenbúningar í augum erlendra gesta  

Á 18. öld sóttu erlendir ævintýramenn á fjarlægar slóðir í vísindalegum tilgangi til að skoða 

furður veraldar. Eftir 1750 fjölgaði gestakomum til landsins og karllæg umræða um búninga 

kvenna setti mark sitt á orðræðuna og skoðanir manna. Hér á eftir verða skoðaðar lýsingar í 

ferðabókum gestanna sem höfðu mismikla þekkingu á búningunum.Viðmiðið var þeirra eigin 

veruleiki þ.e. klæðaburður aðalskvenna í stórborgum Evrópu. Á seinni hluta 18. aldar var 

svokallaður rokokko-stíll allsráðandi, stórir efnismiklir kjólar, yfirhlaðnir skreytingum og 

gríðarmiklar hárgreiðslur. Undir aldamótin 1800 þróaðist empire-stíll í kjölfar frönsku 

byltingarinnar, látlausir kjólar, þunnar og efnislitlar flíkur með háu mitti og látlausum 

skreytingum.
90

 Í augum ferðalanganna hefur sjónarhornið verið við og hinir en með tilliti til 

örra breytinga á tísku Evrópubúa hafa rótgrónir íslenskir kvenbúningar staðist illa samanburð.  

Niels Horrebow dvaldi á Íslandi í tvö ár 1849-51 en hann var í miklum vinskap við Skúla 

fógeta. Hann hefur haft gott tækifæri til að kynna sér búningana og skrifaði um þá í skýrslu 

sinni Frásagnir um Ísland, sem hann setti upp sem andsvar við riti Johann Andersen. Hann 

telur Íslendinga skynsama að klæðast heimaunnum fatnaði úr vaðmáli sem henti aðstæðum 

best.
91

 Hann segir að allt efnafólk, bæði karlar og konur eigi klæðiskjóla og silkifóðruð föt og 

gangi eins vel klædd og heldra fólk í Danmörku. Um fatnað kvenna fer hann mörgum orðum 

og segir að utanyfir sé svört hempa „sem minnir á presthempur vorar með framþröngum 

ermum.“ Þær eru lagðar flauelisböndum eða heimagerðu skrauti fagurlega unnu. Ríkiskonur 

hafa auk þess „mörg stór og skrautleg silfurpör, oft gyllt, niður eftir hempunni að 

framanverðu...einungis til skrauts.“
92

 Svo skrifar hann; 

Konur ganga í pilsum, treyjum og svuntum, bæði úr klæði og vaðmáli...Pilsin og svunturnar 

eru ætíð úr lituðu efni...að neðanverðu lögð nokkrum lituðum flauels- eða silkiböndum eða 

breiðri silkisnúru. Á svuntustrengnum að ofan eru 3 víravirkishnappar úr silfri, oftast gylltir, 

en fátæklingar nota látúnshnappa. Með hnöppum þessum er svuntan fest við belti úr silfur- 

eða látúnsstokkum eftir efnahag. Það er fest saman að framan með pörum úr sama málmi...
93

 

Næst lýsir hann treyjunum sem eru „alltaf svartar, aðskornar með þröngum ermum, lagðar 

með lituðum flauels- eða silkiböndum.“ Fremst á ermum eru 4-6 stk hnappar. Um hálsinn er 

„stinnur kragi...lagður með silki eða svörtu flaueli, gull- eða silfurbaldíraður.“
94
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Faldurinn, vafinn upp í loftið úr hvítu lérefti vekur athygli hans:  

Utan um faldinn að neðanverðu er vafinn fallegur silkiklútur, eða baðmullarklútur 

hversdagslega hjá fátæklingum...Allar konur, giftar jafnt sem ógiftar, bera þennan 

höfuðbúnað...Stúlkurnar á Íslandi bera á unglingsárum húfur líkar þeim, sem vér sjáum á 

gömlum myndum, en taka upp hinn höfuðbúnaðinn, þegar þær verða fullorðnar.
95

 

Til skrauts í falda bera konur „stóra hnappa, oft með lituðum steinum, sem eru hafðir 3 

saman“ og til siðs er að brúður beri gyllta silfurkórónu á brúðkaupsdaginn „sem kemur þá í 

staðinn fyrir silkiklútinn yfir enninu“. Auk þess bera þær tvær gylltar silfurfestar um hálsinn 

og fíngerða „silfurfesti um hálsinn og niður á brjóstið, við hana er fest lítið deshús...í 

lögun...eins og hjarta eða krossmark.“ Horrebow fullyrðir að slíkur silfurbúnaður kosti 300-

400 rd eða meira og segir að allur sé búningurinn fagur á að líta. Það er athyglisvert að hann 

nefnir ekki upphlut en segir að jafnt konur og karlar noti skyrtu úr vaðmáli eða flóneli.“
96

 

Horrebow hefur greinilega kynnt sér kvenbúningana en fer ekki mörgum orðum um 

hversdagsfötin. Hann er frekar jákvæður og lýsir gerð faldbúnings nokkuð nákvæmt, efnum, 

litum, skreytingum og skarti.  

Árið 1772 urðu tímamót í „samskiptasögu Íslendinga við aðrar þjóðir þegar fyrsti breski  

rannsóknarleiðangurinn...undir forystu Sir Josephs Banks“ kom 

hingað. Með honum í för voru ýmsir vísindamenn ásamt Uno 

von Troil, sænskum guðfræðingi og myndlistarmönnum m.a. 

John Cleveley.
97

 Skýrsla von Troil, Bréf frá Íslandi og 

teikningar þeirra félaga eru góðar heimildir um búningana. 

Hann segir Íslendinga lítið sem ekkert hafa breytt klæðaburði 

sínum á seinni tímum og allir gangi hversdags í svörtum 

vaðmálsfötum sem séu hvorki glæsileg né skrautleg, en 

þokkaleg og henti í íslensku veðurfari. Svo segir hann: 

Utan yfir skyrtunni, sem er felld saman á brjóstinu, eru þær í upphlut, 

og yfir honum í treyju... með þröngum ermum, er ná fram á 

úlnlið...hafa þær víravirkishnappa, og er lauf á hverjum hnappi, þar 

sem unnustinn lætur grafa nafn sitt og heitkonu sinnar. Í hálsmálið 

er...svartur kragi, strútur, festur við treyjuna...úr pelli eða silki og oft 

stunginn gullþræði.
98
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Hér minnist von Troil á upphlut er hann lýsir faldbúningi en auk þess bera konur pils og 

svuntu úr vaðmáli, svuntuhnappa, belti af silfri og flestar konur bera hringa úr gulli, silfri eða 

látúni. Höfuðbúnað segir hann vera „meir til hlýinda en prýði og hér um bil helmingi hærri en 

höfuðlengd nemur“ og að stúlkur noti hann fyrst um giftingaraldur. Í brúðkaupinu séu þær 

„sérkennilega búnar“ og beri yfir höfuðbúnaðinn gylltan silfurkrans og um hálsinn keðjur 

sem oft hangir í hjartalagað nisti. Þannig séu „allar íslenskar konur búnar, jafnt æðri sem 

lægri. Munurinn er ekki annar en sá að búningur hinna fátækari er úr grófu vaðmáli, skreyttur 

látúni, en efnaðri konur búast klæðisfötum með gylltu silfri.“ Banks og félagar höfðu 

samskipti við íslenska embættismenn og varð vel til vina við Ólaf Stephensen stiftamtmann 

sem hann heimsótti að Innra-Hólmi.Von Troil segist hafa séð slíkan búning hjá 

amtmannsfrúnni sem var minnst 300 rd virði og hefur líklega verið brúðarbúningur hennar sjá 

mynd 5. Hann nefnir að búningur sem Banks keypti hafi kostað 53 rd og 46 sk.
99

 Allt bendir 

til að ekki hafi orðið mikil þróun á búningunum á þeim ríflega 20 árum sem liðu á milli 

heimsókna því lýsingar von Troil og Horrebow eru keimlíkar. Þeir gætu jafnvel verið að lýsa 

sömu búningunum enda umgengust þeir sama fólkið. Báðir segja þeir búningana lítið hafa 

breyst í langan tíma, að allar konur beri búninga með sama sniði, beri sérkennilega 

höfuðbúnaði og að efnahagur kvenna komi fram í misdýru skarti, efnum og klútum.  

Í Íslandsleiðangri Sir John T. Stanley og félaga árið 

1789 heimsóttu leiðangursmenn einnig helstu 

embættismenn landsins. Í dagbók James Wright sem 

var 19 ára, læknir og grasafræðingur segir frá 

heimsókn á Bessastaði til stiftamtmanns, Levetzow 

greifa. Þar var margt um manninn við 

sunnudagsguðsþjónustu og allir „gláptu undrandi“ á 

þá. Greifinn kynnti þá fyrir greifynju Mörthu Tillisch 

Levetzow (1758-1801) sem er „fíngerð og 

geðþekk...klædd hvítum satínkjól og hafði í hvívetna 

á sér heldri kvenna snið.“ Vinnustúlkur greifans voru 

í húsagarðinum að mjólka kýrnar og „þar sem nú var 

sunnudagur voru þær í betri fötunum.“
100
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Ferðalangarnir heimsóttu einnig Ólaf Stephensen að Innra-Hólmi sem sýndi þeim 

heiðursskjöl Magnúsar sonar síns, en virtist „enn stoltari af dóttur sinni, fallegri stúlku 16-18 

ára gamalli, sem var klædd íslenskum búningi, sem fór henni mjög vel.“
101

 Sérstaka athygli 

vakti hjá Wright að „þó frú Stephensen sæti inni í stofunni, var henni enginn gaumur gefinn 

og hin fagra dóttir kom ekki fram fyrr en kallað var á hana.“ Þetta þótti honum ólíkt þeirri 

kurteisi sem hann átti að venjast heima fyrir. Ólafur fékk Ragnheiði dóttur sína til að sýna 

þeim mjög dýran íslenskan búning sem hún myndi ekki bera fyrr en við brúðkaup sitt.
102

 

Stanley keypti faldbúning hjá prófastsfrúnni í Hafnarfirði, ríkulega búinn skrauti og borgaði 

fyrir 20 gíneur, en rektorinn gaf honum nokkuð silfurskraut sem vantaði á búninginn.
103

 John 

Baine, sem var 35 ára teiknari og mælingamaður segir svo frá í dagbók sinni 28. ágúst; 

Og þegar allt kemur saman, og búningurinn er borinn af jafnfagurri stúlku og ungfrú 

Stephensen, stendur hann jafnfætis hvaða búningi sem er...nema hinn hái kórónuhattur, sem 

ég veit ekki hvað heitir. Hann er hlægilegur í augum útlendinga, en Íslendingum þykir hann 

framúrskarandi fallegur. Á Bretlandi afskræma dömurnar oft hið fagra hár sitt með ýmsum 

hræðilegum uppsetningum eins og..., og hygg ég þó að þær haldi sig vera glæsilega búnar.
104

 

Gestirnir voru greinilega áhugasamir um margt það sem 

sneri að konunum bæði búningum þeirra og skarti, 

framkomu og vinnuháttum. Í Reykjavík hittu þeir konur 

sem sátu við prjónaskap og báru hversdagsbúninga með 

húfu og skúf. Stanley sýndi sértakan áhuga ungri, fríðri 

stúlku sem hann bað um að setja upp hinn háa fald. Þar 

sem stúlkan var gift og móðir, vékst hún undan en 

klæddi aðra unga stúlku í faldbúninginn. Sem 

þakklætisvott gáfu þeir stúlkunum nokkrar nálar sem 

þeir voru með.
105

 Búningarnir vöktu enn athygli en nú er samanburðurinn greinilegur við 

fatnað greifynjunnar eins og sjá má á mynd 6 og þó höfuðbúnaðurinn vekji undrun þá gerir 

samanburðurinn við tískuna heima hann ekki eins hlægilegan. Gestirnir keyptu búninga sem 

minjagripi að því er virðist án mikilla vandkvæða. 
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Á 19. öld fjölgaði heimsóknum erlendra ferðamanna verulega. Sumarið 1809 kom breski 

grasafræðingurinn William Jackson Hooker samskipa Jörundi Jörundssyni á skipinu Margrete 

& Anne. Henry Holland var breskur læknir sem var í föruneyti Sir George St. Mackenzie í 

Íslandsleiðangri sumarið 1810. Hooker og Holland heimssóttu báðir Ólaf Stephensen í Viðey 

og hittu þar afar prúðbúnar mæðgur sem þjónuðu gestum til borðs og gafst þeim tækifæri til 

að virða búninga þeirra fyrir sér. Þetta voru mæðgurnar Kristín Eiríksdóttir og Ingibjörg 

Jónsdóttir sem voru samtímakonur Guðrúnar Skúladóttur í Viðey.
106

 Báðir voru gestirnir 

undrandi á íslenskri kvenfatatísku en Hooker þótti konurnar þó „einstaklega fallega búnar“ 

sem varð til þess að hann keypti búning og flutti með sér til Bretlands.
107

 

Mackenzie sem sýndi 

búningunum áhuga keypti 

einn slíkan að Hlíðarenda 

af Vigfúsi Þórarinssyni, 

sýslumanni. Hann var 

hefðbundinn að allri gerð, 

blátt pils og svunta úr 

klæði lagt ljósbláum 

flauelisborðum. „Scarlett“ 

klæðisupphlutur með 

svörtum leggingum á baki 

en gylltum borðum og 

millum á boðungum. Svört klæðistreyja með gylltum borðum á boðungum og „orange-

coloured“ leggingar á baki og öxlum. Flauelisbelti með ásaumuðu gylltu beltispari og 

stokkum. Kragi úr svörtu og „crimson“ flaueli með silfurblúndu með ásaumuðum svörtum 

klæðisflipum.
108

 Eins og aðrir segir hann búningana lítið hafa breyst nema höfuðbúnaðinn 

sem hafi tekið breytingum í því hversu mikið hann beygjist fram. Hann nefnir að þó hann hafi 

fengið pils, upphlut og treyju í mismunandi litum þá sé svart og blátt algengast um þessar 

mundir.
109

 Lýsingar hans benda til að búningarnir séu að breytast, litirnir að dökkna, gerð 
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86-7 

 

8. Mackenzie 1810 - Prúðbúin kona og barn. Kona í hversdagsbúningi. Kona í 

hempu. Íslendingur í betri fötunum og  reykvískur sjómaður í sauðskinns fötum  
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höfuðbúnaðar þróast og kraginn er nú orðinn laus. Teikning þeirra félaga af búningunum er 

prýðisgóð heimild en lýsing á faldbúningi sem hann keypti samsvarar þeim á mynd 8. 

Í Reykjavík voru dansleikir og samkvæmi til heiðurs gestunum nú haldnir í Klúbbnum. 

Hooker og Holland lýsa báðir dansleikjum þar sem konur embættismanna sátu í 

hliðarherbergi uns dansinn hófst, sem minnti Holland helst á sveitadansleik og klæðnaður 

kvennanna líktist mest því sem tíðkaðist meðal „enskra stofustúlkna“. Hann var þó vonsvikin 

þar sem einungis þrjár rosknar „hefðarfrúr“ báru réttan íslenskan búning. Á betri bæjum tóku 

húsfreyjur oft prúðbúnar á móti gestum í þeim tilgangi að sýna búningadjásnið og í heimsókn 

Hollands til Geirs Vídalíns biskups klæddist frúin ýmsum búningum til að sýna „mismunandi 

íslenzka kvenbúninga, sem hæfa ýmsum aldri og bornir eru við ýmiss konar tækifæri.“
110

  

Hooker lýsir nokkuð nákvæmlega hópi kvenna við fiskvinnu er hann sá við komuna til 

Reykjavíkur. Hann segir þær kraftalegar, einstaklega skítugar og illa lyktandi, klæðist 

furðulega þröngum treyjum alveg frá barnsaldri, sem geri þær flatbrjósta og hljóti að vera 

óþægilegar. Að öðru leyti sé klæðnaðurinn ekki óklæðilegur og hljóti að henta köldu 

veðurfarinu. Við vinnu- og hversdagsbúninga bera þær á höfði prjónahúfu með skúf sem oft 

er skreyttur silfurþræði. Undan henni hangir skítugt hárið langt niður fyrir axlirnar. Utanyfir 

fjölda undirpilsa úr grófri ull er pils úr samskonar efni, eða ermalaus kyrtill þ.e. upphlutur
111

 

úr bláu eða svörtu klæði, strekktur yfir brjóstið með reimum eða silfurspennum
112

. Undir 

upphlutnum báru konurnar síðerma kambgarnsskyrtu
113

 sem sást í er þær köstuðu af sér stutta 

jakkanum sem kom yst og var stundum með áföstu stuttu pilsi, einnig festur með 

silfurspennum eða reimum.
114

 Sokkar voru prjónaðir úr svartri grófri ull og skór gerðir úr sel- 

eða sauðaskinni.
115

 Ekki voru konurnar þó alveg sneyddar allri reisn þar sem hann segir: 
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Varðandi yfirbragð þessa kvennahóps verður sannanlega ekki sagt að þær hafi verið mótaðar í 

herlegustu form náttúrunnar. Sumar þeirra eldri voru þær allra ljótustu mannverur sem ég 

hafði nokkru sinni séð. Í hópi þeirra yngri voru nokkrar sem myndu teljast laglegar, jafnvel í 

Englandi, og hvað varðar ljóst litarhaft þá stenst íslensk stúlka, sem ekki hefur fengið að 

kenna of mikið á vægðarlausu veðurfarinu, samanburð við konur af hvaða þjóðerni sem er. 

Þær eru almennt lágvaxnari en okkar konur, en hafa góða framkomu, og af útliti þeirra að 

dæma eru þær við ágæta heilsu.
116

 

Það er greinilegt að margt vakti athygli og undrun í fari Íslendinga. Lífshættir, venjur og siðir 

sem og klæðnaður þótti sérkennilegur í augum erlendu gestanna og átti lítið sameiginlegt með 

búningatísku sunnar í Evrópu. Margir gestanna sýndu þó fólkinu og búningunum áhuga og 

var umhugað um að þakka gestgjöfum sínum gestrisni þeirra með gjöfum. Þetta bendir til að 

þannig hafi tískuáhrif borist með ferðalöngum eins og sjá má í lýsingu Hooker.   

...ég fann ekkert annað en skyrtu, fáeina hálsklúta og einn vasaklút. Ég gerði mér ljóst hve 

fjarri þessir smámunir voru því að verðskulda velþóknun hennar fyrir svo mikla gestrisni...hún 

tók við þeim með greinilegum merkjum þakklætis...Hún var hins vegar steinhissa að sjá 

blúnduna á skyrtunni. Ég varð ekkert minna undrandi er hún ráðfærði sig við mig um hvernig 

myndi best að breyta henni í flík sem hún gæti sjálf notað.
117

 

Ebenezer Henderson trúboði ferðaðist um Ísland árin 1814-15 og dreifði biblíum til 

landsmanna.
118

 Hann lýsir hversdagsbúningi kvenna þannig: 

Hversdagslegur vinnuklæðnaður að sumrinu er ekki annað en skyrta og pils úr hvítu vaðmáli 

ásamt blárri húfu, en kollurinn á henni hangir niður með öðrum vanganum og endar í rauðum 

eða grænum skúf. Þessar flíkur, ásamt bláu pilsi og blárri treyju, eru hversdagsklæðnaður 

hinna auðugustu kvenna í landinu.
119

 

Faldbúningur prestfrúarinnar á Hálsi vakti einnig athygli fyrir íburð en lýsingar hans eru 

mjög á sömu lund og annarra gesta. En höfuðbúnaðinn segir hann það kynlegasta og 

kostulegasta við búninginn, vefjarhöttur úr hvítu líni; 

...gerður stinnur með feiknafjölda títuprjóna.Venjulega er hann fimtán til tuttugu þumlungar á 

hæð, nokkurnveginn sívalur næst höfðinu, en verður eftir því flatari sem ofar dregur, og þegar 

komið er í h.u.b. tólf þumlunga hæð, myndar hann boga aftur á við, sveigir síðan aftur fram á 

við og endar í ferhyrningi ekki minna en sex þumlunga breiðum...festur á höfuðið með 

svörtum eða dökkum silkiklút, sem vafinn er um það nokkrar umferðir, og með því að hann 

leggst þjett að fyrir aftan eyrun hylur hann hárið algerlega.
120
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Hendersen hefur haft tækifæri til að kynna sér búningana sem kemur vel fram í lýsingum 

hans á vinnuklæðnaði og hversdagsfatnaði sem eru blá peysuföt sjá mynd 8. Lýsing á 

höfuðbúnaði vísar til þróunar frá krókfaldi yfir í spaðafald, en fyrsta breytingin var að stífa 

tröfin með fjölda títuprjóna. Síðar var hann unnin úr grind og varð að sérstökum hlut sem átti 

eftir að fylgja faldbúningunum á 19. öld. 

Að lokum er athyglisvert að líta á nokkrar lýsingar franska læknisins Eugene Robert sem 

ritaði bókina Saga Íslandsferðanna í Gaimard-leiðangrinum 1835 og 1836. Þar var einnig 

málarinn August Meyer, en myndir hans eru stórmerkilegar heimildir um fólk og búninga. 

Þeir félagar voru viðstaddir útför þar sem voru allir helstu embættismenn í Reykjavík en 

einnig utanbæjarfólk sem gaf þeim tækifæri til að gaumgæfa útlit og klæðaburð fólks 

almennt. Robert lætur í ljós aðdáun sína á því hversu vel vaxnar og bráðfallegar íslenskar 

stúlkur séu og segir: 

Íslenski búningurinn fer þeim mjög vel: svart pils úr vaðmáli og aðskorin treyja hneppt upp í 

háls, svo að fallegur barmurinn nýtur sín vel. Á höfðinu hafa þær húfu úr sama efni og halla 

henni klæðilega út í vinstri vangann. Við húfuna hangir langur, grænn silkiskúfur, tekinn 

saman í miðju með silfur- eða pjáturhólk og sveiflast um axlirnar innan um ljósu lokkana.
121

 

Robert lýsir þarna peysufötunum á afar rómantískan 

hátt eins og tíðarandinn bauð á fyrri hluta 19. aldar. 

Peysufötin, hversdagsklæðnaður íslenskra kvenna af 

öllum stéttum hafa nú tekið breytingum og eru svört en 

ekki blá. Betri búningur einkum giftra kvenna er 

faldbúningur en sérkennilegast af öllu er 

„...höfuðbúnaðurinn: svartur og rauður silkiklútur er 

vafinn þétt um höfuðið, svo að ekkert hár komi niður 

undan. Undir klútnum er stíf plata, klædd lérefti og fest 

með sterkum títuprjónum.  Hún beygist fram á við og 

minnir á hjálmskraut.
122

 Hér eru merki nýrra tíma 

greinileg í búningunum og spaðafaldurinn birtist 

fullskapaður.  
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Það var einmitt um þetta leyti sem íslenskir karlmenn sátu í Kaupmannahöfn og ræddu um 

uppruna Íslendinga í anda þjóðernisrómantíkur. Árið 1847 skrifaði guðfræðineminn Gísli 

Thorarensen
123

 athyglisverða ritgerð þar sem hann skilgreinir þjóðbúningahugtakið og segir: 

Það eru nokkrar þjóðir, sem í langan aldur hafa haldið sama klæðasniði, svo að klæðnaðurinn 

er orðinn þjóðbúningur; hann er þá orðinn partur af þjóðerninu...en þá ríður á, að búingurinn 

sé fagur og auðkennilegur, og að þjóðin hafi mætur á honum annars fara menn smátt og smátt 

að breyta honum, og verður þá oftast uppá, að menn taka sér snið eftir útlendum 

nýbreytingum, og kasta búning sínum í stað þess að laga hann. Enn þess háttar nýjungagirni er 

ills viti fyrir þjóðernið, og það er hætt við að fleira muni á eftir fara.
124

 

Íslendingar eigi bæði „fagurt mál og fagran þjóðbúnað, og þetta tvennt hefir nú í 

mörghundruð ár haldið okkur við og spornað á móti dönsku máli og dönsku þjóðerni.“
125

 

Hugmyndir um þjóðbúninga höfðu vaknað í Evrópu
126

 og voru því ekki alveg nýjar af nálinni 

þegar Sigurður Guðmundsson málari skrifaði ritgerð sína árið 1857 „Um kvennbúninga á 

Íslandi að fornu og nýju“ en þar segir: „Nú sjáið þér, íslenzku konur, hversu mjög það er 

áríðandi, að þér hafið tilfinning fyrir hinu fagra og þjóðlega, því einmitt þér eigið fyrst að 

rótfesta þessar dygðir og halda þeim við. Af yðar mynd er Ísland kallað „fjallkonan fríð.““
127

 

Með nýjum áherslum og aðkomu Sigurðar málara tók þróun kvenbúninga breytta stefnu um 

1860 er skautbúningur varð hluti af þjóðernis- og sjálfstæðisbaráttu Íslendinga.
128

 

Erlendu gestirnir heimsóttu helstu höfðingja landsins sem ekki var fjölmenn stétt, hittu sama 

fólkið og lýstu oft sömu búningum og aðstæðum en ávallt var það framandleikinn sem vakti 

athygli þeirra. Margir dáðust að því mikla verki sem lagt var í búningana en flestir höfðu 

eingöngu yfirborðsþekkingu á gerð þeirra. Heimssýn gestanna var önnur eins og vel kemur 

fram á lýsingum á greifynjunni sem búin var að evrópskri tísku. Faldurinn þótti framandlegur 

þrátt fyrir að gestirnir könnuðust vel við þau undarlegheit sem tíðkuðust víða í Evrópu. 

Ýmislegt í lýsingum gestanna getur sagt til um þróun búninganna s.s. efnisgerðir, litaval og 

breyting á faldi upp úr aldamótum. En mikilsverðar upplýsingarnar eru einnig lýsingar 

gestanna á almúga- og hversdagsbúningum og lífsháttum kvenna. Það eru skörp skil á milli 
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stritandi almúgakvenna, skítugra og illa lyktandi og höfðingjakvenna sem héldu sig til hlés en 

unnu störf sín af þekkingu og alúð. Þrátt fyrir það voru búningarnir með svipuðu sniði en af 

ólíkum efnum og skarti. Þannig verða lýsingar gestanna til að skýra hugmyndir okkar um líf, 

störf og búninga kvenna á tímabilinu. En karllæg orðræðan hefur vart farið fram hjá Guðrúnu 

og stallsystrum hennar sem af gestrisni sýndu stoltar faldbúningana, sín fögru en oft 

misskildu listaverk. Hér næst verður skoðað hvaða augum Íslendingar sjálfir litu 

kvenbúningana og hvernig umræða og viðhorf gestanna hafði áhrif þar á. 

Kvenbúningar í augum íslenskrar „elítu“ 

Íslensk elíta, íslenskir mennta- og embættismenn létu ekki hjá líða að ræða um klæðaburð 

kvenna og hér á eftir er ætlunin að skoða nokkrar áhugaverðar heimildir. Í Brandstaðaannál 

eftir Björn Bjarnason (1789-1859), Brandsstöðum í Blöndudal, er margan fróðleik að finna 

yfir langt tímabil. Björn var fræðimaður mikill
129

 og segist hafa skráð ýmislegt hjá sér allt frá 

barnæsku.
130

 Lýsingar á fatnaði húnverskra karla og kvenna um aldamótin 1800 eru 

athyglisverðar og greinagóðar. Hann segir: „Á ullarleysistíðinni var fólk aumlega klæðalaust. 

Þá þóttu dýrmætir fatagarmar slíkir, sem nú er fleygt.“ Þá hafi margir karlar notað „hálfskyrtu 

(kragi, er náði út á axlir)“ og peysur hafi verið mórauðar sem lagðist síðar af og urðu aftur 

bláar og hvítar. Athyglisvert er að hann nefnir að kvenfólk hafi haft mikið af „uppdráttum á 

blöðum til útprjóns, flosverks, áklæða...leturbanda og útsaums.“
 131

 

 Björn lýsir búningum kvenna eftir stétt og standi svo ekki fer á milli mála að mikill munur 

var á yfirbragði og mikilfengleik þeirra. Hann segir að kvenfólk hafi brúkað til kirkju sortaða 

hempu en presta- og höfðingjakonur höfðu „stóra og gyllta brjóstskildi, sinn á hvorum barmi 

með kornsettu fögru víravirki.“ Einnig allt að 18 smáa ermahnappa neðan á framermum með 

„fílagransverki mikið smágjörðu.“ Auk þessa var herðafesti en „gullhringa brúkuðu presta- 

og höfðingjakonur, en aðrar ekki.“
132

 Áhugaverð er lýsing á höfuðbúnaði þar sem segir: 

Faldur var á höfði. Innst var prjónuð húfa með stífum spaða, en hann var með ýmislegri 

lögun, sem réð því, hvað vel hann fór. Fínt en sterkt traf var utan um hann, og ennisklútur 

gjörði blesa á enni,
133

 sem síðar aflagðist. Klútur sá var stór og sterkur léreftsklútur, en 

silkiklútur á hátíðum.“
134
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Klútar voru mikið þarfaþing bæði hvítir léreftsklútar og litfagrir silkiklútar t.d. „skýluklútur 

ofan yfir faldinn á ferðalagi, handklútur í kirkju og sakramentisklútur.“ Um hálsinn var „silki 

kvartilsbreitt, helzt rautt að lit þar utan yfir var borinn kragi stífaður með tré eða þykkum 

pappa, perlusettur, vírlagður eða baldýraður, hann var eingöngu til prýði.“ Höfðingskonur 

báru laufaprjóna með gylltum laufum í falda en „fagrar voru þær þá í sólskininu, sem 

uppljómaði þá gyllinguna.“
135

 Næst lýsir Björn faldbúningnum sjálfum. 

En nú er að fletta frá hempunni og líta á brjóstin. Dökk treyja er innan undir henni, borðalögð 

af vír eða mislitum flauelsborða og þrílögð á baki með líkum borða. Hún nær ofan fyrir 

herðarblöð. Þar næst er bolur, síðari en treyjan og nær að mitti, þrílagður á baki, með breiðri 

flauelislegging á börmum. Þar á eru 16 silfurmilnur, ellegar af kopar. Hann var af rauðu klæði 

(skarlati), grænflekkóttu damaski, grænn eða blár. Neðan hann um mittið var belti. Silfurpör 

breið, kornsett, með stórum skildi framan á lífinu...Enn voru á belti þessu doppur og stokkar 

8-10, allt um kring. Belti þetta hélt upp svuntunni, en á henni var miðri stór silfurhnappur... 

með víravirki fögru...á hornum 2 minni hnöppum með sama sniði. Svuntan var mjó, svo minni 

hnapparnir voru aðeins utan við pörin. Allir með blikandi laufum. Mátti af þessu skarti 

nokkuð sjá efnahag kvenna, virðingu þeirra, og hvað menn þeirra vildu kosta til klæðnaðar 

þeirra.
136

 

Ekki er ofsögum sagt að ljóma hafi stafað frá frúnum sem gaf til kynna stöðu þeirra og stand, 

en verðmætin lágu ekki síður í skreytiaðferðum og innfluttu klæði, damaski og öðru fíneríi. 

Pils var skartmest af rauðu klæði, þar næst grænu og bláu. Svunta var af sama og hvortveggja 

tví- og þrílagt með flauelissnúru eður ullarborða útlendum, knipli var líka mikið haft til 

legginga, helzt rautt og hvítt...klæði var mjög dýrt, það bezta tvíbreitt fyrr á 60 fiska, svo á 50 

og þykk klæði á 40 fiska...Hér með brúkaðist sars, rautt eður grænt, 1 alin breitt, á 34 fiska; 

flónel rautt og svart, 5 kvartil breitt, 22 fiska; kersa 1 alin breið, mjög frikjuleg, á 16 fiska; 

flauelsborðar, alin 5-7 fiska, silfurborðar 3-5 fiska, ektavír dýrari, klútar minnst 9 fiska til 24 

fiska, en mörgum entust föt þessi ævilangt og konu eftir konu.
137

 

Björn er hér að lýsa búningi höfðingjakvenna úr dýrindis efnum, skreyttum og skartbúnum en 

fátækar konur áttu tilkomuminni búninga með sama sniði, úr heimaofnu vaðmáli og með 

skarti af kopar, prinsmetal eða látúni. Björn talar einnig um hversdagsklæðnað kvenna sem 

var „svartur þá betur var blár“, húfur bláar „kollóttar, rykktar saman í kolli með kringlu 

rauðri“ eða skotthúfur með „hnappaskúf af samtíningssilkikniplum, perlusettum á mjóum 

tvinnafæti.“ Hettur voru vetrarbúningur og „fyrr á árum brúkuðu heldri konur falda við öll 

niðriverk.“
138
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Björn segir að eftir aldamótin 1800 hafi borist meiri kramvara inn í landið og „klútar og 

klæðnaður varð kostulegur eins á fátæku vinnufólki og efnahjónum.“ Innlendur vefnaður varð 

betri og litunarefni  næg, mikið um bláan og blákemdan fatnað fyrir utan nærföt. „Mitti var 

nú á konum og körlum fært ofar en það var áður, en ei varði það lengi“. Einstöku gömul kona 

bar kvenhempu en í stað þeirra komu bláir fakkar er „fóru að kallast senelíur, silfurpör á 

flosbandi um mitti.“ Almennur kirkjubúningur kvenna var nú blá peysa og pils með forklæði 

af röndóttu lérefti og skúfhúfa. Karlhattar lögðust nú af á kvenfólki en þær gerðu sér 

„hjálmhatta, með litlu skyggni, kamb á miðjum kolli, lagðan strútsfjöður fram af burstinni.“ 

Sumar konur brúkuðu silkigjörð það sem prestar kölluðu „lausakvenna búning“, aðrar báru 

„klútastromp“ svo „margslags var nú höfuðbúningur.“
139

 Árið 1837 skrifar Björn: „Líka fóru 

að sjást blátvinnaðar skyrtur fyrir hvítar, sem allt fólk brúkaði sem þjóðareinkenni.“
140

 Árið 

1842 skrifar hann: „Faldbúnaður með gamla treyju...fór nú aftur að tíðkast, með silfurbúnu 

belti og svuntuhnappi, ásjálegra en almennt var áður.“
141

 Af lýsingum Björns er ekki að sjá að 

búningar kvenna á norðurlandi hafi haft annað snið eða útlit en stallsystra þeirra á suðurlandi. 

Evróputískan er greinilega farin að sýna sig í þróun búninganna t.d., hærri mittislína sbr. 

Empirestíllinn
142

 og blár fatnaður verður algengur með tilkomu nægra litunarefna þ.e. indigo. 

Nýr höfuðbúnaður er tekinn upp, hattar með strútsfjöður í stað faldsins og ný utanyfirflík.  

Magnús Stephensen birti um 1800 greinina „Skauta-faldar og Quenn-hempur“ í riti sínu Gaman 

og Alvara og hvatti konur til að leggja niður hinn „heimulega“ búning, „arðlausa“ kvensilfur 

og skautafalda því „ótilhlýðilegt sé að fela öldúngis það prýðilegasta eitthvað á kvennlegu 

höfði, nefnilega hárið“ í léreftsströngum er „tegjast eins og horn eða spaðar, upp af höfðinu.“ 

Slíkar „harðar reyringar um höfuð“ gætu leitt til blóðleysis að höfði og heila sem „orsaka 

höfuðveiki, brjóstveiki, gáfnadeyfð, þungsinni, dofinleika, og margt annað illt.“
143

 Og hann 

segir; 

...það óhóflega og arðlitla sylfur með dýru verki, sem hengt er utan um kvennfólk í fyrirfólks 

röð, laufamyllur með sylfurreimum, eða spennsli, belti, hnappar, lyndar, festar, koffur, 

laufaprjónar, ermahnappar, hempuskyldir og hempupör, höttpör og þessháttar, sem hjá ríku 

hleypur í ærna en arðlausa peninga, svo að fyrir einn fullkominn íslenskan kvennklæðnað, má 

hæglega fá, þegar sylfur afleggst, 4 góð kvennklæði, löguð eptir danskri háttsemi.
144
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Magnús segir fáeinar höfðingjakonur hafi sýnt vilja í verki og fylgt hans djörfu hugmynd með 

því að taka upp nýjan búning og sé dönskum kventreyjum nú að fjölga. Faldur og hempur 

ættu að „kistuleggjast“ en hatturinn, gamalt íslenskt höfuðfat ætti aftur að „vera oss 

velkominn skautlaus.“ Hann hvetur allt „heiðurskvennfólk í Fyrirmannaröð“ sem vill fylgja 

honum að máli  til að taka upp nýjan búning frá 1. janúar 1801.“
145

 

Ef bornar eru saman hugmyndir Magnúsar og upplýsingar Björns um búninga kvenna um 

aldamótin 1800 þá er ljóst að einhverja fylginauta hefur Magnús fengið í baráttunni um ný 

„kvenklæði, löguð eptir danskri háttsemi.“ Þetta má einnig sjá í áhuga íslenskra fyrirmanna til 

að selja gestunum hin fögru klæði og skart eins og hann hvatti til. Hins vegar segir Björn að 

konur hafi tekið aftur upp faldbúnaðinn, „ásjálegri“ en áður og nú með einum svuntuhnappi 

eins og sést vel á mynd 9. Heimildir um þetta er að finna í bréfi sem biskupinn í Görðum, 

Árni Helgason (1777-1869) skrifaði 15. nóvember 1826. Hann segir að nýlega sé kominn upp 

sá „raptus yfir fyrirfólkið hér syðra af kvenþjóðinni, að þær ætla að sleppa öllum dönskum 

búningi og taka upp annaðhvort þann gamla íslenzka eða eitthvað honum líkt.“ Þessi alda sé 

komin frá „sama húsi og byrjun gerði með íslenzka búningsins útskúfun.“ Jafnvel unga frúin í 

Viðey, Þórunn Stephensen (1793-1876) er þegar búin að senda gullsmiðnum, Þorgrími 

„gleraugnahús conferenser“ til að smíða nýtt skart af. Maddömurnar í Hólmi, Sigríður 

Halldórsdóttir (1768-1846), í Odda, Jórunn Sigurðardóttir (1751-1834) og frúin á Gufunesi 

Hildur Bogadóttir (1799-1882) ætla að gera slíkt hið sama. Þing var sett á Álftanesi þar sem 

saman voru komnir frúin á Brekku, Sigríður Gísladóttir Thorarensen (1788-1860), og 

madame Egilsen, Helga Benediktsdóttir Gröndal (1800-1855) ásamt eiginmönnum sínum 

etasráði, Ísleifi Einarssyni (1769-1836) og Sveinbirni Egilssyni (1791-1852). Þar voru einnig 

gullsmiðurinn Þorgrímur Tómasson (1782-1849), lektor Jón Jónsson (1777-1860) ásamt 

Rudolf Keyser (1803-1864), síðar prófessor, sem dvaldi á Bessastöðum.
146

 Á þinginu var 

hugmyndin rædd og vildu flestir sleppa „útlendu klæðasniði“ en þó ekki taka upp faldinn í 

óbreyttri mynd. Keyser sem var drátthagur maður var fenginn til að „hitta uppá einhverja 

höfuðbúnaðarteikningu“ sem passað gæti búningnum og væri það sannarlegt „national 

anliggende.“ Einhverja húfu með „blómstur kransi trúi eg flestir haldi mest af, en hvort þessi 

króna getur orðið óforvisnanleg læt eg ósagt.“
147
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Höfuðbúnaðurinn var lengi þrætuefni manna á meðal. Það var einmitt þróun höfuðbúnaðar 

sem þótti heldur djarfur og fyrirferðarmikill, sem varð upphaf ritdeilna karla á 17. öld. Fór 

þar fremstur Guðmundur Bergþórsson rímnaskáld (1657–1705) á Arnarstapa, Snæfellsnesi 

með Skautaljóð.
148

 Eftir daga Guðmundar hélt rimman áfram og Síra Þorsteinn Jónsson á 

Dvergasteini (1769-1800) gerði árás á höfuðbúnaðinn í Hofróðulýsingu. 

1. Séð hef eg nokkrar gullhlaðs grundir   3. Fram þær teygja faldinn hvíta, 

gantanlegan þann með keim,     frekar verður álnar hár, 

að þær núna státa um stundir     silkidúk um höfuðið hnýta, 

stærra heldr en sómir þeim,     hann er rauður, grænn og blár; 

út sig brjóta á allar lundir     ekki smátt þær á sig líta, 

eptir því, sem glyslegt er.    Opnir standa speglarner. 

Falska mynt slær frækting ber.    Falska mynt slær fræktin ber. 

Krókfaldinum ætla eg undir     Á frönskum klút sér snúðugt snýta, 

að þær hálsinn reigi.     Að snoppan klínist eigi. 

Margt hugsar maðrinn, þó hann þegi.   Margt hugsar maðrinn, þó hann þegi. 
149

 

 

Sigurður málari þekkti vel til þeirra deilna sem lengi höfðu staðið um faldinn og í 

aðfangaskrá safnsins skráði hann merkilegar heimildir um  höfuðbúnaðinn og rakti þar sögu 

deilnanna. Hann var ekki bara áhugasamur um að safna gripum heldur einnig að skrá 

upplýsingar eins og treflastokkur
150

 sem skreyttur er útskornum myndum úr daglegu lífi 

sýnir. Þar er verið að skauta stúlku sem situr á stól og styður annarri hendi aftan á faldinn en 

hinni að framan; 

...eins og konur gera, þegar verið er að skauta þeim, hún hefir háfan krókfald á höfði, alhvítan 

niður í gegn, koffurlausan, hann er fullar tvær andlits-lengdir upp af höfðinu, samsvarandi 14 

þumlúnga hæð; hann beygist snögglega fram á við, rétt fyrir ofan hnakkann, svo þar verður 

einskonar stallur á faldinum; síðan beygist hann á ská fram og upp á við, og verður síðan 

fjaskalega mjór efst og myndar þar snarpan og mjóan krók.
151

 

Síra Benedikt Jónsson lýsir þessu svo að faldurinn sé með „skrúfuvafi“ sem geri að hann varð 

„svo ákaflega hár og mjór, því annars hefði ekkert traf hrokkið til að vefja hann upp úr, allt að 

álnar háfan enda höfðu þær opt þrjú tröf í faldinn, eða jafnvel fleiri.“ Sigurður telur með 

ólíkindum að faldar hafi orðið 21 þumlungur eða „íslensk alin“.
152

 Að vefja klút neðan um 

faldinn segir hann fyrst hafa verið almennt um eða eftir 1720-28.
153
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Í Ferðabók Eggerts og Bjarna má sjá þróun höfuðbúnaðarins á myndum 1-4. Hann er ýmist 

breiður eða mjór í toppinn, hvítur heilt niður eða klútur vafinn um neðsta hluta hans, stundum 

skreyttur með laufahnöppum og koffri sem Sigurður lýsir því svo; 

...samsett af 14 gylltum flötum víravirkis-hnöppum með gröfnu laufi, undir hverjum hnapp er 

slétt plata með einsog hnappfót, til að festa hnappana á bandið...Það er einmitt þess kyns 

höfuðband sem brúðurin hefir, sem er mynduð í ferðabók Eggerts Ólafssonar...og munu þess 

kyns höfuðbönd með hnöppum hafa þá verið alltíð 1750-60 og nokkuð þar eftir.
154

 

Sigurður skráði heimildir í vasabækur þar sem oft ægir öllu saman sögum, upplýsingum og 

teikningum. Heimildir hans eru verðmætar í dag og oftast skráir hann heimildarmennina: 

Frú Sigríður Gísladóttir Ísleifs Einarssonar hafði séð koffur hjá móður sinni, það var alveg úr 

silfri og með einskonar stokkum (líklega) með laufum útúr og þar á milli hlekkir það var gyllt 

krægt að aftan, annað koffur...var með flugum, doppum sem voru settar á rauðan flauels eða 

silki streng...móðir hennar Jórunn Sigurðardóttir landskrifara á Hlíðarenda sagði henni að hún 

hefði séð oft falda hvíta niður í gegn og var koffrið sett um höfuðið rétt fyrir ofan ennið, þau 

bar helst heldra fólk.
155

  

Einnig skrifar hann; „Sigríður Magnúsdóttir í Viðey bar 

skuplu daglega, hærri en svo að hún væri næld niður að 

framan...þá höfðu menn og náttfalda skautaða úr einu trafi“, 

eftir Sigríði Markúsdóttur sem var þjónustukona í Viðey. 

Haft eftir Sigríði Árnadóttur 75 ára 1858 skrifar hann: „Skaut 

kallaðist beinn faldur, skupla sá sem nældur var niður, faldur 

sá hái“. „Sigríður Stefánsdóttir systir Ólafs stifta., kona síra 

Kristjáns Jóhannssonar í Stafholti kom fyrst að norðan með 

breiða faldinn.“
 
Þetta er haft eftir Hólmfríði Þorvaldsdóttur 

1861. „Margar gamlar konur sem um 1858 eru um 70gt muna 

eptir að mæður þeirra hafa talað um að þær sáu konur með 

falda hvíta niður í gegn (við Breiðafjörð helst)“.
156

 

Í vasabókunum er að finna fjölda skemmtilegra athugasemda sem eru frábærar heimildir t.d. 

motto úr vasabók  Sigurðar 1862-3; „fallegt er það sem hreint er sagði kéllingin, hún þvoði 

faldtrafið sitt upp úr hangiketssoði“
157

 Eftir sögu Sigríðar Markúsdóttur þjónustukonu í Viðey 

segir; „konur báru oft daglega rauð pils og lagðar treyjur og belti og rauða sokka daglega 
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jafnvel griðkur væri (sunnanlands).“ Ragnheiður Ólafsdóttir Skeving átti; „2 klæðnaði úr 

silki, úr rauðu rósasilki pilsið...treyjan var lögð með ekta borða og fram um ermarnar bæði 

aftan og framan og yfrum að framann. Treyjan var úr silki flaueli rauðu.“ Hún átti einnig 

„blátt silkipils ...með gimp leggingum neðan á með silfurlaufum útúr.“
158

 Eftir Hólmfríði 

Þorvaldsdóttur og Sólveigu Pálsdóttur; „heiðin föt hétu þau föt er voru ólögð t.d. upphlutir og 

samfellur þettað er daglegt mál.“
159

 Líklega er hér átt við hversdagsfatnað sem var óskreyttur. 

Slíkar munnlegar heimildir sem Sigurður skráði eftir samtímafólki eru ómetanlegar og varpa 

ljósi á gerð og þróun búninganna sem og tíðarandann. Enn eru það karlmennirnir sem rita og 

ræða en kvennanna er varla getið. Íslenskir karlmenn þekktu þó betur til búninganna en 

erlendu gestirnir og lýsingar þeirra því trúverðugri þó oft séu þær fordómafullar. Umræðan 

um faldana sýnir þetta vel en hún er einnig góð lýsing á fyrirbrigðinu sem alla ætlaði að æra.  

Í augum  erlendu gestanna voru Íslendingar fólk á jaðrinum, búningar og lífshættir voru 

öðruvísi en þeirra eigin. Íslenskir fræðimenn hafa fjallað um hvernig Íslendingar höfnuðu því 

að teljast framandi nýlenduþjóð á 19. öld, þjóð sem átti ekkert sameiginlegt með negrum og 

eskimóum. Þeir gerðu greinarmun á „Kulturnationer“ og „Naturfolk“ þ.e. „við“ erum 

Evrópubúar með rótgróna menningu og nútímalegt og pólitískt þjóðerni en „hinir“ ekki.
160

 

Hugtakið „otherness“, hugmyndin að vera öðruvísi getur þannig virkað sem valdatæki í 

orðræðunni því sagan er skráð af hvítum karlmönnum (erlendum gestum) og verður þannig 

valdatæki innan þeirra samfélagshópa.
161

   

Þetta viðhorf upplifðu Íslendingar á 18. öld og orðræða erlendu gestanna snerti þá illa á 

tímum framfara og nýrrar heimssýnar. Karl Aspelund, mannfræðingur skilgreinir stöðu 

Íslendinga í samfélagi Evrópuþjóða í doktorsritgerð sinni Who controls culture? Power, craft 

and gender in the creation of Icelandic women´s national dress. Íslensk elíta þ.e menntamenn 

upplifðu muninn á okkur og hinum er þeir snéru til baka frá Danmörku. Það sem áður hafði 

verið fornt og fagurt í augum heimamanna var gamaldags og undarlegt í augum gestanna. 

Karl segir: „So when these young men returned, educated and styled as „Danish gentlemen“ 

what else to do, but to style the „homeland“ women accordingly, and if possible, form the 

nation and its future into a place suitable for such creatures?“
162

 Eggert Ólafsson varð fyrstur 

íslenskra Upplýsingamanna til að persónugera konuna sem móður þjóðar „Fjallkonan“ en sú 
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hugmynd var ekki ný af nálinni í Evrópu. Magnús Stephensen hélt þeirri hugmynd aftur fram 

árið 1806 í Eykonan Ísland og á 19. öld var henni ætlað stórt hlutverk í þjóðernis- og 

sjálfstæðisbaráttu landsins. Krafan um breytingar kom frá elítunni, karlasamfélaginu sem ekki 

vildi líta fáranlega út í augum gestanna. Þannig varð hlutverk búninganna vissulega pólitískt 

verkfæri karlmanna sem þráðu að rétta stöðu sína í samfélagi fátæku af menningararfleifð í 

samanburði við aldagamla og stórbrotna menningu Ervrópu.
163

  

Hér á undan hafa verið skoðaðar nokkrar ritaðar heimildir erlendra og íslenskra samtíma-

manna sem fjalla um kvenbúninga. Umræðan snýst að mestu um faldbúninga kvenna úr efri 

stétt, fámennri höfðingjastétt en þó birtast ómetanlegar heimildir um búninga almúgakvenna 

og hversdagsfatnað. Óhætt er að segja að umræða erlendu gestanna sé nokkuð einhliða og oft 

neikvæð, búningarnir þóttu furðulegir í samanburði við búninga „siðmenntaðra“ þjóða sunnar 

í Evrópu og slík orðræða hafði áhrif á íslenskt samfélag. Áhrifin má sjá undir lok 18. aldar í 

skrifum íslenskra menntamanna þar sem búningarnir voru hluti af möguleikum þjóðarinnar til 

framfara. Átök sem snérust um breytingar í rótgrónu samfélagi þar sem kvenbúningar urðu 

hlutgerð ímynd forneskju og afturhalds. Búningar kvenna þróuðust á löngum tíma eins og 

umræða um höfuðbúnað ber með sér en undir aldamótin 1800 má einnig greina breytingar 

sem urðu ekki síður vegna breyttra viðskiptahátta og byltingar í iðnframleiðslu. Á fyrri hluta 

19. aldar tóku við ný sjónarmið þjóðernis- og sjálfstæðishugmynda þar sem búningarnir 

fengu pólitískt vægi í baráttu fyrir sjálfstæði. En hver var staða kvenna í búningamálinu? 

Ekki er að sjá að höfðingjakonurnar hafi tjáð sig mikið um málið en unnið áfram sín verk og 

fögru búninga. Í augum erlendu gestanna þóttu margir siðir og venjur sem að konunum snéru 

sérkennilegir og gamaldags og til þess gerðir að halda þeim utan við karlasamfélagið. En 

þannig var tíðarandinn, störf íslenskra kvenna voru innan heimilisins eða eins og Björn í 

Sauðlauksdal orðaði það, góð kona er „stillt og auðmjúk, lítillát og orðvör“.
164

 Ekki er annað 

að sjá en þær hafi komið fram sem sýningargripir af fúsum og frjálsum vilja, stolt eiginmanna 

sinna og gestunum til ánægju. Guðrún Skúladóttur var ein þessara kvenna en konurnar voru 

auðvitað fleiri og bjuggu um allt land og leita þarf heimilda um þær víðar. Hér á eftir verða 

skoðuð opinber gögn m.a. um dánarbú kvenna sem gætu veitt heimildir um gerð búninga og 

búningaeign þeirra eftir stétt og standi.  
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3.2 Gersemar í dánarbúum 

Dánarbú var farið að skrá í Danmörku um miðja 16. öld en hér á landi hefur lítið varðveist frá 

því fyrir 1720. Með skráningu og virðingu eigna átti að gæta að jöfnum erfðarétti erfingja 

ekki síst ómyndugra barna, en áður höfðu erfðareglur Jónsbókar frá 1281 verið í gildi þar sem 

erfingjar höfðu mismikinn rétt til arfsins. Embættismenn sáu um skráningu og skipti eigna að 

afstöðnu uppboði og afgreiddum skuldum, kostnaði t.d. við jarðarför og laun virðingarmanna 

en um mismunandi upphæðir gat verið að ræða. Í upphafi voru uppskriftirnar ekki eins 

nákvæmar og síðar varð en ný lagaákvæði voru samþykkt 1769 sem byggðu á nákvæmari 

erfðareglum Norsku laga og erfðaskatti var komið á 1792.
165

 Ekki voru eigur allra fullorðinna 

skráðar, algengara var að skrá bú karla en kvenna og stundum bú hjóna en uppskriftirnar ná 

til allra aldurshópa, fátækra og ríkra. Heimildirnar gefa því ágætis þversnið af samfélaginu þó 

upplýsingar í uppskriftum séu mis ríkulegar. Már Jónsson, sagnfræðingur hefur tekið saman 

upplýsingar um dánarbú á Íslandi og segir fjölda arfaskipta 5022 á tímabilinu 1721-1820
166

  

eða yfir 20.000 einstaklingar.
167

 Um þessar merkilegu heimildir skrifar hann í bókinni 

Sterbúsins fémunir framtöldust þessir og tekur sérstaklega fyrir dánarbúsuppkriftir 96 

einstaklinga, vítt og breitt um landið. Heimildir sem finna má í slíkum gögnum eru afar 

áhugaverðar og gefa innsýn í líf fólks auk þess að veita upplýsingar um veraldlegar eigur 

þess. Búningaeign og skart er jafnan skilmerkilega skráð og verðmæti hlutanna einnig. 

Athyglisverðar eru skráningar þar sem fram koma upplýsingar um efnisgerð, liti, skreytingar, 

útlit og ástand fatnaðar.  

Hér á undan í töflu 2 sáum við uppboðsgögn um dánarbú Guðrúnar Skúladóttur sem veitti 

merkilegar heimildir um búningaeign hefðarkonu í lok langrar og viðburðaríkrar ævi. Í 

þessum kafla verða nýttar heimildir úr dánarbúum tveggja kvenna sem bjuggu í Reykjavík 

við ólíkar aðstæður og búningaeign þeirra skoðuð með tilliti til stöðu þeirra og stands. Önnur 

var vinnukona í Viðey sem dó árið 1820, hin var rektorsfrú sem dó árið 1795 og lifði við 

meiri vellystingar en vinnukonur gátu nokkru sinni látið sig dreyma um. Ekki er ólíklegt að 

Guðún sem bjó og starfaði í Viðey hafi þekkt og umgengist þær báðar.   

Elísabet Jónsdóttir fæddist árið 1786 en hún var vinnukona í Viðey árið 1816. Hún lést árið 

1820 og skrifar Magnús Stephensen sýslumanni Ólafi Finsen að hún sé „burtsáluð, og að hún 
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ei eftir skilur annað en lélegan íverufatnað sinn, sem ei nær til betalings hennar 

útfararkosnaðar.“
168

 Eftirlátinn fatnaður Elísabetar var: 

Tafla 3. Fatnaður í dánarbúi Elísabetar Jónsdóttur. 

 

Heimild:  Már Jónsson. Sterbúsins fémunir framtöldust þessir, bls. 399-400. 

Eigur Elísabetar voru metnar á 20 rd., 82 sk. sem var nokkuð hefðbundin eign vinnukonnu,
169

 

en hrukku skammt upp í útgjöld sem Magnús segist hafa haft vegna veikinda þessa „þyngsta 
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 Már Jónsson. Sterbúsins fémunir framtöldust þessir, bls. 399 

         rd. sk. 

Blátt vaðmálsfat með rauðum ullardammasksupphlut     3  

Blátt kersufat         2 

Blá vaðmálssvunta með grænum knipplingum og silfurhnapp   1 48 

Græn svunta af kersu einlögð með borða    48 

Svört klæðistreyja með prjónaermum       64 

Blá prjónapeysa nokkuð slitin      48 

Blár upphlutur lagður með knipplingum     32 

Röndótt dúksvunta       24 

Bláröndóttur léreftsklútur       1 

Belti með silfurpörum        1 32 

Blár klútur með ljósbláum teinum       32 

Rauðröndóttur silkiklútur       1 48 

Silkidreginn klútur forn       48 

Silkidreginn klútur        1 16 

Bláröndóttur léreftsklútur      80 

Dökkt rósasilki gamalt       16 

Grænt dito dito        12 

Hálskragi með knipplingum      24 

Hvítt traf mikið slitið         48 

Forn vaðmálshempa       24 

Rauðröndóttur lérefstklútur      16 

Blátt einskeftufat fornt       32 

Blátt prjónnærfat slitið       24 

Svart dito dito garmur         8 

Blá peysa brúkuð       48 

Röndótt dúksvunta dito       12 

Peysu- og pilsgarmur         5 

Skyrta með prjónermum        8 

Tvennir sokkar hvítir       16 

Tvennir dito bláir slitnir       12 

Blá húfa með silkiskúf       24 

Blá ditto gömul          5 

Einskefturekkvoð       32 

Vasi með smápjötlum         8 

Svuntugarmur og hálsskyrta og trefill       5 

Skjóða með smárusli         5 

Trafaöskjur, spegill og pappírsdósir       5   
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kararómaga“ og útfararkostnaðar. Honum reiknaðist til að sér „betalist að minnsta kosti 100 

rbd. Courant gildandi“.
170

 Elísabet lést aðeins 34 ára og hafði þá starfað sem vinnukona á 

heimili embættismanns úr höfðingjastétt. Hún átti fleiri en einn búning t.d. faldbúning sem 

samanstóð af; upphlut úr rauðu ullardamaski með áföstu bláu vaðmálspilsi,
171

 blátt pils úr 

kersu, bláa svuntu úr vaðmáli með grænum kniplingum og silfurhnapp, belti með 

silfurpörum, svarta klæðistreyju með prjónaermum, hálskraga með kniplingum, hvítt traf 

slitið og fjölda klúta. Auk þess á hún forna vaðmálshempu. Elísabet átti annan upphlut bláan 

með kniplingum og til hversdags bláa prjónapeysu, aðra bláa peysu brúkaða, blátt 

einskeftufat fornt, peysu- og pilsgarm og þrjár dúksvuntur. Í undirfötum átti hún skyrtu með 

prjónaermum, hálsskyrtu,
172

 blátt prjónanærfat slitið, annað svart sem er garmur og vasa með 

smápjötlum. Elísabet á 3 stk. silkihálsklúta, 3 stk. léreftsklúta, tvö rósasilki gömul og trefil, 

en klútar voru mikið þarfaþing og jafnvel fátækustu vinnukonur áttu silkiklúta.
173

 Fatnaður 

Elísabetar var ekki dýrt metinn miðað við t.d. fatnað Guðrúnar Skúladóttur og þó flíkur og 

snið hafi verið þau sömu hafa efni og skreytingar verið minniháttar og mestallt er brúkað, 

gamalt og slitið. Þetta kemur heim og saman við lýsingar manna hér á undan.  

Halldóra Sigurðardóttir var fædd 12. febrúar 1766 dóttir Sigurðar Sigurðssonar (1718-1780) 

alþingisskrifara og Helgu Brynjólfsdóttur Thorlacius (1728-1784) á Hlíðarenda í Fljótshlíð.
174

  

Hún kvæntist Gísla Þórarinssyni Thorlacius (1742-1806), rektor Hólavallaskóla 1786 og 

eignaðist soninn Sigurð 1793. Halldóra lést „af langvinnri tæring“ 12. maí 1795, eignir þeirra 

hjóna voru virtar í júní það sama ár og var munum framvísað af eiginmanni hennar.
175

 Eignir 

sterbúsins voru metnar á 676 rd., 35 sk. en gjöld vegna skipta og aðrar kröfur voru upp á 239 

rd., 32 sk.
176

 Hér á eftir verður búningaeign Halldóru skoðuð.   

                                                                                                                                                                                     
169

 Sama, bls. 22-4. Rannsóknir Más sýna að eignaskipting var mikil en flestir sem gögn eru til um voru 

bláfátækir eða áttu miðlungseignir. Þar af átti fimmti hver einstaklingur innan við 50 ríkisdali og þriðjungir þess 

hóps t.d. ungt vinnufólk 20 dali eða minna. Rannsóknin sýndi að fátækasta fólkið átti 2 dali en auðugasti 

einstaklingurinn 1612 dali og meðaltalið var 55 dalir. 
170

 Sama, bls. 401.  
171

 Á þessum tíma var upphlutur og  undirpils úr ull fest saman og yfir það var svo borið ullarpils og svunta sbr. 

faldbúningurinn sem varðveittur er á V&A Museum í London. 
172

 Hér gæti verið um að ræða hálfskyrtu (kragi, er náði út á axlir) sem Björn lýsir í Brandstaðaannál. 
173

 Vef. Helga Hlín Bjarnadóttir. Þarflegir hlutir og þarflitlir, bls. 71-72 
174

 Páll Eggert Ólafsson. Íslenzkar æviskrár. IV. bindi. bls. 257-8. Halldóra var tengd fjölskylduböndum við 

fólkið í Görðum á Álftanesi þaðan sem móðir hennar var. 
175

 Már Jónsson. Sterbúsins fémunir framtöldust þessir, bls. 229 
176

 Sama, bls. 243 
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Tafla 4. Fatnaður í dánarbúi Halldóru Sigurðardóttur. 

 

Heimild:  Már Jónsson. Sterbúsins fémunir framtöldust þessir, bls. 229-232.  

 
Fatnaður       rd sk 

Einn blár klæðiskvenfrakki með stálknöppum   10 

Einn dito grænn grófari með metalsknöppum     7 

Kventreyja kaffibrún       68 

Grænn damaskniðurhlutur þrílagður með flöyelsborða    5 48 

Blár dito ólagður af sama       4 

Grænn dito af sarsi þrílagður       8 

Blátt klæðisfat         3 

Kvenhempa lögð úr smávaðmáli      5 

3 álnir blátt klæði á 1 rd. 32 sk.        4 

Klæðistreyja með kraga fín       2 

Upphlutur af gullofnu silki       3 

7 ½ alin af bláu stoffi sundurskorið      2 48 

...9 álnir blátt rask        3 

Fótaband        10 

Höttkápa af Manchester forn      48 

Græn litarhespa       16 

Grænt lífstykki        32 

Grænt millumfat        1 

Fjögur pör bláir kvensokkar      64 

Eitt par hvítir kvensokkar      20 

Þrjú pör íleppar        24 

Vift         32 

Einn fínn hattur         3 48 

...Þrír kvenhálskragar með kaletryse ásamt þrú pör 

   Manschetter           2 

Eitt netteldugs törklæði         2 

Eitt ditto forklæði        1 

Eitt par kvenlummur       24 

6 ¾ alin hvít silkibönd og 3 álnir colert dito, 7 álnir ljósblá dito 

4 álnir breiður svörtum, slumpur af böndum 24 sk.    3 16 

Prjónakoddi baldýraður         64 

Broderaður posi       64 

Tvö pör fruentimmerhanskar      32 

Hattastrútsfjaðrir       64 

Tveir kattúnsklútar bláröndóttir        1 32 

Svartur silkiklútur með rauðum röndum nýr     1 

Einn dito ljósleitur röndóttur       1 

Dito damasksklútur        1 32 

Ein fín léreftsskyrta       64 

Fruentimmerpungur úr silki með lás bróderaður   48 

Þrjú pör svartar silkistrumpur       1 

Tvö dito hvítar        64 

Eitt par blákarraðar dito      16 

Átta hálsklútar á 8 sk.       64 
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Eigur Halldóru sýna að fátt skorti í heimilishaldinu og átti hún talsvert af fatnaði sem ekki 

fylgdi íslenskum kvenbúningum. En hún á 3 stk. niðurhluti, 2 stk. úr grænu og bláu damaski, 

1 stk. úr grænu sarsi, 1 stk. ólagðan en 2 stk. þrílagða með flauelisborðum, auk þess blátt 

klæðisfat, líklega undirpils. Upphlutur er af gullofnu silki, fín lérefsskyrta, fín klæðistreyja 

með kraga og lögð kvenhempa úr smávaðmáli. Hún á efni til fatagerðar s.s. blátt stoff, blátt 

rask og talsvert af hvítum og lituðum silkiböndum. Á öðrum stað í dánarbúinu er skráð 

rokkverkslissur framan á hempu, flauelisborðar, tvinni, rauðþrykkt kattún, grænt sarsband, 

tveir rokkar, togkambar, ullarkambar, snældustokkur og kniplstokkar.
177

 Halldóra var aðeins 

29 ára gömul er hún lést en hefur greinilega fylgst vel með Evróputískunni því hún á 

innfluttan fatnað og smáhluti s.s. lífstykki, hattastrútsfjaðrir, silkisokka, vift, bróderaðan 

frauentimmerpung úr silki og netteldugssvuntu. Sé miðað við stöðu hennar í samfélaginu og 

fataeign er ekki ólíklegt að hún hafi verið ein af „heiðurskvennfólkinu í Fyrirmannaröð“ sem 

fylgdi Magnúsi Stephensen að málum.  

Þó hér séu aðeins þrjú dánarbú til skoðunar er ljóst að heimildirnar eru verulega verðmætar 

fyrir búningarannsóknir. Þau veita fjölbreyttar upplýsingar um búningaeign kvenna, gerð 

þeirra og útlit og mismun í klæðaburði á milli alþýðu- og höfðingjakvenna. Flíkurnar hafa 

verið með svipuðu sniði en hráefni og skreytingar af minni gæðum hjá fátæklingum sem áttu 

að klæðast eftir sínu standi. Upplýsingar um efnisgerð, liti, skreytingar og ástand t.d. fornt, 

brúkað, slitið eða gatslitið ásamt verðmati segir sína sögu. Hugsanlega hefur vinnukona 

fengið brúkaðan, fornan eða slitinn fatnað af húsbændum, jafnvel úr damsaki og silki eða 

keypt notað á uppboði.
178

 Kannski var henni umbunað með góðum efnisbút eða afgöngum og 

tíma til að sauma sér sjálf. Rektorsfrú Halldóra átti búninga af hefðbundinni gerð úr 

rándýrum innfluttum efnum ásamt því nýjasta úr Evróputískunni m.a. hatt og strútsfjaðrir. 

Mestar líkur eru á að svo hafi verið með fleiri stallsystur hennar og því ljóst að erlend 

tískuáhrif skiluðu sér á ýmsa vegu til landsins og höfðu þannig áhrif á þróun búninganna. 

Guðrún Skúladóttir hefur án efa fylgst með þessari þróun, hugmyndum Magnúsar og 

umræðunni í samfélaginu. Hún starfaði við búningasaum og hefði vel getað kennt vinnukonu 

í Viðey nægjusemi við fatagerð og unnið úr dýrindis efnum búninga fleiri heiðurskvenna en 

við höfum heimildir um. Í lýsingum hér undan hafa verið nefndar fjölbreyttar efnisgerðir og í 

næsta kafla verða skoðaðar skýrslur um innflutning til að fá betri mynd á það hráefni sem í 

boði var til fatagerðar. 

                                                           
177

 Sama, bls. 236-9 
178

 Margrét Gunnarsdóttir. Íslensk ull eða útlent kram? Klæðaburður Íslendinga 1770-1840, bls. 71 
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3.3 Innflutt fínerí 

Íslendingar höfðu frá landnámi unnið vaðmál til eigin nota en með stofnun Innréttinganna 

hófst framleiðsla á klæði sem fram að því hafði verið flutt inn. Danir settu á einokunarverslun 

með tilskipun 20. apríl 1602 sem stóð til ársins 1787. Allt fram til ársins 1759 var það venja 

að kaupmenn stunduðu eingöngu viðskipti á Íslandi að sumarlagi, en með Konungsverslunni 

fyrri 1759-1763 komst verslun á allt árið í Hólminum við Reykjavík.
179

 Árið 1702 gerði 

konungur kaupsetningu við kaupmenn um taxtaðar nauðsynjavörur er flytja skyldi til Íslands 

sjá töflu 5, en hún breyttist með tímanum með nýjum áherslum og vöruframboði.
180

 

Skoðunargerðir voru skýrslur sem sýslumenn gerðu um lagerstöðu verslunarinnar á höfnum 

landsins í upphafi og lok kauptíðar. Einnig var innflutt vara metin og virt sem viðurkennd og 

góð verslunarvara og fylgdu stundum sýnishorn af vefnaðarvöru.
181

 Hér á eftir er ætlunin að 

skoða þessar heimildir og það vöruúrval sem Íslendingum stóð til boða til fatagerðar um 

miðja 18. öld.  

 

  

                                                           
179

 Jón J. Aðils. Einokunarverslun Dana á Íslandi, bls. 67-71 
180

 Helga Hlín Bjarnadóttir. Þarflegir hlutir og þarflitlir, bls. 69. Taxtaðar vörur voru á föstu verði. 
181

 Guðrún Hildur Rosenkjær. Innflutningur á vefnaðarvöru og tengdum vörum til fatagerðar á Íslandi á tímum 

tveggja einokunarverslana 1759-1774, bls. 4-7 

11. ÞÍ, Rtk. B1/24. Vefnaðarsýnishorn frá tímum 

Hörmangaraverslunarinnar í Grindavík 1752. 
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Tafla 5. Kaupsetning 1702 og taxti yfir innfluttar vörur. 

 

Heimild:  Lovsamling for Island. I. bindi 1096-1720, bls. 566-71. 

Heimildir frá tímum Konungsverslunarinnar fyrri sýna að mikið var flutt inn af ullarefnum 

samkvæmt kaupsetningunni frá 1702 þ.e. packlaken, pycklaken, bred tviffel, smaal tviffel, 

kirsey og rask í bláu, rauðu og grænu en minna í svörtu og lítið í gulu. Mismunur efnanna lá í 

vefnaðaraðferðum, þykkt og grófleika og verðin voru á bilinu 14-60 fiskar.
182

  

                                                           
182

 Sama, bls. 10  

Tegund: Fiskihöfn Sláturhöfn 

 hundr. fisk. hundr. fisk. 

1 Al Paclaken, adskillige Farve  50  60 

1 Al. Pöyecklaken  30  35 

1 Al. Bred Soltvedelsk klæde  25  28 

1 Al. Smallere dito   20  24 

Bedre Klæde for sit Værd, hvem det begjerer. 

1 Al. alle Farver Rask  14  14 

1 Al. Slesisk-Lærret  10  12 

1 al. Vestfælsk dito  7  8 

1 Al. Ultser dito  5 ½   6 ½  

1 Al. Vesterfahr  4  4 

1 Al. Peckling  2  3  

Bedre Lærred for sit værd, hvem det begjerer. 

1 Hörgarns Skjorte  30  35 

1 Blaargarns Skjorte  24  26 

½ pund farvet Uldengarn  16  18 

1 Hat med Flöiel under og Hattebaand til     1 40    1 60 

1 Hat med Trip under og Hattebaand til     1     1  10 

1 3 Rad-Snore-Hat med Hattebaand til   60  65 

1 Filtehat med Hattbaand  40  44 

1 Dvellikeshat med Hattebaand  16  18 

1 Drengehat med Hattebaand   25  28 

Bedre Hatte efter sit værd, hvem dem begjerer. 

1 Kabus af ny klæde med Snorer  40  45 

1 ringere Kabus uden snorer   30  35 

1 Hue med snorer  10  11 

1 ringere dito uden Snorer.  

Bedre Kabudser efter deres værd, hvem dem begjerer 

1 Qvinde-Hue af Silketöi med Kniplingsstremmel under  30  32 

1 Catons dito med Lærretstremmel under  10  11 

Bedre Qvinde-Huer hver efter sit Værd. 

...1 Bukskinds Pung  8  9 

1 Sex-Söm Pung  6  7 

1 Barne-Pung  3  3 

1 Par Mandskoe af Smurt-Læder  45  50 

1 Par Qvinde-Skoe af Smurt-Læder  40  45 

1 Par Stöfle uden Kraver    1     1 15 

Bedre Stöfle og Skoe efter des Værd, hvem dem begjerer 

...1 Sax  3  3 

...1 Ring Hegter [krókar]  2  2 

1 Hornkam  2  2 

1 liden dito  1  1 

 



50 
 

Léreft og strigi var flutt inn árlega í miklu magni af mismunandi tegundum, gæðum og 

verðflokkum allt frá 2 fiskum. Önnur efni komu í minna magni t.d. golgas flannel á 24-40f, 

callemank á 20f, sars á 40f og silki eins og sajet eða schellert á 20-30f og atlask á 40f. Flauel 

og pluss var flutt inn í litlu magni, ein alin af lituðu plussi á 50f en svart á 72f. Á mynd 11 má 

sjá prufur af hefðbundnum ullarefnum og lérefti sem og gulu blómaflaueli, rauðu klæði með 

svörtu áprentuðu mynstri, röndóttu calemank, mynstruðu golgas flanneli, silki í þremur litum 

o.fl.
183

 Ýmiskonar tillegg var flutt inn í einhverjum mæli s.s. flauelisborðar í ýmsum litum á 

4-10f, floretten borðar á 4f,
184

 galuner ægte eða uægte á 4-6f, liberi snorer á 8-12f  og svartar 

pudsemyntmager snorer á 2-12f.
185

 Ýmiskonar smáverkfæri og tillegg til fatagerðar var flutt 

inn eins og ullarkambar, rokkar, skæri, títuprjónar, nálar fingurbjargir, krókar af mismunandi 

stærðum, tölur af málmi og horni og þráður til sauma. Einnig klútar bæði af lérefti á 15-24f 

og silki á 32f og svolítið af tilbúnum fatnaði s.s. húfur á 10-20f, skyrtur á 35-26f og tréskór. 

Athyglisverður er innflutningur á „couleurt uldgarn“ í talsverðu magni sem trúlega hefur nýst 

í listiðnað þ.e. útprjón og vandaðan vefnað.
186

  

Verslunarbók frá 1784 yfir innkaup og sérpantanir landsbúa á tilteknum höfnum sýna að 

talsvert var pantað inn af lúxusvöru t.d. „skór með enskum sólum, stígvel, kventöfflur, 

tréklossar, hattar fyrir karla og drengi, frakkar, peysur, mittisband, hárkollur í ýmsum 

hárlitum, silkislæður o.fl. sem landinn girntist.“
187

 Þegar Hörmangarafélagið hætti með 

verslunina 1759 voru skráðar ósóttar sérpantanir á nokkrum verslunarhöfnum, m.a. bróderað 

silkidamask, svart damask, svartir kniplingar, rafperlur og galuner. Í skoðunargerð Jóns 

Eggertssonar árið 1766 í Reykjavíkur má sjá að mikið hefur verið sérpantað af plussi og 

klútum; „14 ½ allen rödt blommet Plyts, 12 allen grönt ditto ditto,12 allen sort og hvid Plyts, 

4 allen blaat ditto ditto, 20 stk. fiine röde Östindiske Törklæder.“
188

  

                                                           
183

 Andersen, Ellen. Danske Bönders klædedragt, bls. 517-27 - Karlberg, Magny. Frå Versailles til Valdres. Ei 

drakthistoirsk reise. 343-67. Í bókunum er að finna lýsingar á fjölbreyttum efnisgerðum og tilleggi sem í boði 

voru á tímabilinu. 
184

 Sörensen, Klara. Danske silkebånd med Europæisk Baggrund, bls. 75-7. Algengir voru flauelisborðar með 

svokölluðu eplamynstri. 
185

 Guðrún Hildur Rosenkjær. Innflutningur á vefnaðarvöru,  bls. 15-16 – Karlberg, Magny. Frå Versaille til 

Valdres, bls. 352, 363. Galuner (á ísl. nefndir líberíborðar)  eru ofnir úr silfur/gylltum vír og liberi snorer einnig. 

Slíkt fínerí var notað í kirkjulist og á búninga hermanna og embættismanna og til skreytinga á treyjur og 

upphluti íslenskra kvenna. Pudsemyntmagersnorer (d. possement) eru grófar snúrur sem bólstrarar notuðu á 

húsgögn. Vef. Den danske ordbog.dk. Engin flík hefur varðveist með slíkum snúrum en skv. dánarbúum hafa 

þær verið notaðar á pilsfalda. 
186

 Guðrún Hildur Rosenkjær. Innflutningur á vefnaðarvöru, bls. 16-17 - Hrefna Róberstdótttir. Wool and 

society. Manufacturing policy, economic thougth and local production in 18-th century Iceland, bls.251-3 
187

 Hrefna Róberstdóttir. „Munaðarvara og matarmenning. Pöntunararvara árið 1784“, bls. 94 
188

 Guðrún Hildur Rosenkjær. Innflutningur á vefnaðarvöru, bls. 18-20 
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Eins og sjá má af þessari yfirferð var talsvert flutt inn af efni og tilleggi til fatagerðar á 18. 

öld og gátu þeir keypt sem ráð höfðu á. Þeir sem meiri ráð höfðu gátu einnig fengið sérpantað 

í gegnum verslunina ýmislegt fínerí sem ekki þótti nauðsynjavara.Varla hefur slíkt verið á 

færi þeirra fátækustu þótt embættismenn býsnuðust oft yfir lúxus og óhófi meðal alþýðunnar 

sem í mestu hallærum hafði jafnvel ekki ráð á allra nauðsynlegustu vörum úr versluninni. 

Heimildir um innflutt hráefni á 18. öld eru gríðarlega merkilegar varðandi búningarannsóknir 

þar sem lítið hefur varðveist af fatnaði eldri en rétt fyrir 1800 og afar lítið úr sérpöntuðum 

efnum. Með því að raða saman upplýsingum sem koma úr rannsóknum á fjölbreyttum 

heimildum eins og hér hafa verið skoðaðar er mögulegt að endurgera fatnað sem gerir okkur 

kleift að skoða söguna í nýju ljósi. Það er ljóst að íslenskir kvenbúningar þróuðust í gegnum 

aldirnar, innanlands á einangruðu eylandi en alls ekki án áhrifa erlendis frá. Betri búningar 

heldrikvenna voru saumaðir úr þeim efnum sem framleidd voru í Evrópu og skreyttir með 

aðferðum samkvæmt þeirra tíma tísku. Guðrún Skúladóttir lifði í efri þrepum samfélagsins og 

naut góðs af því. Hún lærði til verka við fatagerð og hannyrðir á framfaraheimili, hafði 

aðgang að nýjustu verktækni og besta hráefni til fatagerðar. En ekki síður vegna sérstakra 

hæfileika var henni treyst fyrir stórum verkefnum í búningagerð sem löndum hennar þóttu hin 

fegurstu listaverk og verða þau verk skoðuð hér á eftir. 
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4. Íslenskir búningar – varðveittar gersemar 

Eftir að Þjóðminjasafn Íslands var stofnað 24. febrúar 1863 lagði Sigurður Guðmundsson 

helsti hvatamaður þess og forstöðumaður til dauðadags, áherslu á að safna kvenbúningum og 

skarti. Fjöldi gripa, flíkur og handverk sem tengjast búningum er skráð í Sarp, rafrænan 

gagnagrunn.
189

 Aðeins einn samstæður faldbúningur er til frá 19. öld en mikið af stökum 

gripum. Mest er af betri fatnaði en lítið hefur varðveist af hversdags- og vinnufatnaði. 

Þjóðminjasafn Íslands er því helsti vettvangur á sviði rannsókna á íslenskum búningum en 

eitthvað er varðveitt á öðrum söfnum og má þar helst nefna Heimilisiðnaðarsafnið
190

 á 

Blönduósi. Tveir íslenskir faldbúningar eru varðveittir á erlendum söfnum annar á Danmarks 

National Museum í Kaupmannahöfn
191

 og hinn á Victora og Albert Museum í London.
192

 Til 

að átta sig á gerð og þróun búninganna, útsaumi og öðru handverki verður V&A búningurinn 

skoðaður ásamt nokkrum munum varðveittum á Þjóðminjasafni Íslands, allt verk Guðrúnar 

Skúladóttur. Einnig verður skoðaður eini heili varðveitti faldbúningurinn til samanburðar á 

búningum fyrir og eftir 1800.   

4.1 Brúðarbúningur á Victoria & Albert Museum  

Helsta gersemi íslenskra búninga er faldbúningurinn á Victora & Albert Museum í London. 

Búninginn keypti grasafræðingurinn William Jackson Hooker er ferðaðist um Ísland sumarið 

1809. Svo óheppilega vildi til að skipið Margrete & Anne sem átti að flytja Hooker til 

Bretlands í ágúst 1809, sökk á Faxaflóa og töldu Íslendingar að kistan hefði glatast með 

skipinu. Hooker getur þess reyndar í ferðabók sinni að mannbjörg hafi orðið og fyrir snarræði 

brytans hafi búningurinn bjargast. Það var þó fyrst árið 1963 að búningurinn fannst þegar 

Elsa E. Guðjónsson starfsmaður Þjóðminjasafns fann lýsingu í gamalli aðfangaskrá á V&A 

Museum sem kom heim og saman við skrá sem Hooker hafði gert yfir búninginn. Þar kom 

einnig fram að safnið keypti búninginn árið 1869 af fjölskyldu Hookers. Samkvæmt 

heimildum mun hann hafa verið í eigu Stephensen fjölskyldunnar, trúlega brúðarbúningur 

Ragnheiðar Ólafsdóttur er giftist Jónasi Scheving sýslumanni árið 1804. Búningurinn er hinn 

viðamesti sinnar tegundar sem varðveist hefur og fullbúinn skarti. Talið er víst að Guðrún 
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 Vef. Sarpur, um sarp 
190

 Vef. Heimilisiðnaðarsafnið 
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 Ekki fundust upplýsingar um búninginn á heimsíðu safnsins. 
192

 Vef. V&A Museum 
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Skúladóttir hafi saumað hann rétt fyrir aldamótin 1800.
193 

Hann er jafnframt eini heildstæði 

varðveitti faldbúningurinn frá 18. öld og sá eini með lausri svuntu og 

flauelistreyju. 

Í ferðabók Hookers er greinargóð lýsing á búningnum og um leið á 

faldbúningi hefðarkonu frá seinni hluta 18. aldar. Hann lýsir öllum 

hlutum búningsins m.a. höfðuðbúnaði kvenna, krókfaldi sem hann taldi 

sérkennilegan og síst klæðilega hluta búningsins. 

Faldurinn nær átján þumlunga upp fyrir höfuðið...Hann minnir svolítið á 

strútsfjöður en stendur henni því miður langt að baki hvað glæsileik 

varðar. Sá hlutinn sem hylur höfuðið er umvafinn tveim laglegum 

silkiklútum, til að styrkja hann, líkt og vefjarhöttur. Efri hlutinn er 

stífður með mörgum röðum af títuprjónum. Þrír gylltir skrautmunir úr 

silfri eru hengdir framan á faldinn.
194

   

Þessi höfuðbúnaður fylgir ekki með búningnum í safninu heldur yngri gerð þ.e. spaðafaldur. 

Búningurinn samanstendur af flauelisupphlut með sex pör af 

kræktum millum sem og áföstu upphlutsfati (undirpilsi) ; 

Upphlutur... er úr grænu flaueli brydduðu með gylltri 

snúru...Flíkinni er lokað að framan með röð af krækjum úr 

gylltu silfir, niður eftir miðjunni, sex hvorum megin.  

Krækjurnar eru á stærð við hálfrar krónu pening enskan með 

haganlega upphleyptum blómamyndum...Undan 

upphlutunum hangir grænt millipils úr fínu klæði
195

 

Þar yfir er pils úr bláu fínu klæði og laus svunta með 

svuntuhnöppum sem hanga yfir beltið og halda svuntunni fastri; 

Utan yfir millipilsinu er haft annað pils (Fat) úr fínum 

þéttofnum bláum dúk...Á þessu pilsi er rauður faldur neðst og 

ofan við hann breiður bekkur með útsaumuðum blómum í 

ýmsum litum. Framan á pilsið er hengd svunta (Svynta)... 

brydduð allt um kring með rauðu.  Ofan til í svuntuna er 

hengdar þrjár silfraðar skreytingar.
196

 

Faldtreyjan er úr flaueli með gylltum líberíborðum, gylltri 

baldýringu og áföstum kraga; 
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 Elsa E. Guðjónsson. „Íslenskur brúðarbúningur í ensku safni“, bls. 50 og 69 
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  Hooker, William Jackson. Ferð um Ísland 1809, bls. 47 
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  Sama,  bls. 48 

13. Faldbúningur í V&A 

Museum í London. 

12. Hooker 

1809. 

Krókfaldur 
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Jakki (Treja) úr svörtu flaueli kemur utan fyrir upphlutinn og hylur hann, að nokkru leyti. 

Saumarnir og bekkir á ermum er skreyttir með fallegri gullbryddingu og sams konar borði 

liggur niður brjóstið. Gylltur útsaumur er meðfram skilunum að framan...Kraginn (Kraga)...er 

hálfur annar þumlungur að breidd og festur við jakkann efst. Hann er stífur, flatur og skreyttur 

gylltum útsaumi...Við op ermanna hanga...kúlulaga skreytingar (Ermaknappa) úr gylltu 

silfri.
197

 

Að lokum er beltislindi úr svörtu flaueli með ásaumuðum gylltum stokkum mjög  langur og 

veglegur og sjá má á mynd 13.  

Hooker nefnir auk þessa Halstrefell, stykki úr hvítu líni 

haft um hálsinn og þar yfir Hals sikener (hálsklútur) úr 

silki.  Hals festi sem er þrjú og hálft fet að lengd úr gylltu 

silfri og vafin þrjá hringi um hálsinn en í því hangir Nisti 

einnig úr gylltu silfri gjarnan með upphafsstöfum 

eigandans. Socka úr dökkbláu kambgarni og „Shor“ úr sel- 

eða sauðskinni sem er bundinn yfir fótinn. Hann nefnir að 

klæðnaðurinn sé brúðarklæði og því fylgi honum svo 

mikið skart þ.e. koffur, herðafesti, kross, og nisti.
198

 

Auk þessa fékk Hooker hempu lagða svörtum 

flauelisleggingum frá hálsmáli niður í fald. Á henni eru 

tveir hempuskildir með víravirki, laufum og steinsettum 

fangamörkum S M D og 23 spensli og lykkjur eru niður 

boðungana að framan, eingöngu til skrauts, en hempan er 

krækt saman með 4 svörtum krókum efst.
199

 

Þessi fagri faldbúningur er gott dæmi um faldbúning 

hefðarkonu í lok 18. aldar. Um brúðarbúning er að ræða 

unninn úr bestu fáanlegu efnum með stórkostlegum 

blómstursaumi og baldýringu og skartlegri en gera má ráð 

fyrir að búningar hafi almennt verið. Er Sigurður málari 

fór að afla upplýsinga um faldbúninga um 1860 skráði hann nákvæmar upplýsingar eftir 

heimildarmönnum um gerð búningsins og útlit. Hann hefur eftir frú Ingibjörgu á 

Bessastöðum að frú Skeving hafi átt „koffur...gilt með víravirki og fest saman með hlekkjum 
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 Sama, bls. 48 
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 Sama, bls. 48. Koffrið fylgdi ekki búningnum til safnsins. 
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 Elsa E. Guðjónsson. „Íslenskur brúðarbúningur í ensku safni“, bls.62 – Vef. V&A Museum. Við rannsókn á 

hempunni komu krókarnir 4 í ljós, en auk þess er ekki hægt að krækja spenslum í lykkjurnar vegna stærðar. 

15. V&A Muesum. Hempa 

veglega skreytt 

 

14. V&A Museum. Spaðafaldur 

sem fylgir brúðarbúningnum 
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og ekkert undir...krækt að aptan.“ Hún  átti einnig „blátt pils með blómstursaum eptir 

Guðrúnu Skúladóttur og fórst firir sunnan land 1809 með enskum á Margretu og Ann. 

Herðafesti mjög stór fórst...var mjög breið og með stórum krossi.“
200

 Heimildir sem Siguður 

skráði, bæði um búninginn og handverkskonuna Guðrúnu u.m.þ. 50 árum eftir hvarf hans, 

benda til þess að um einstakt listaverk og listakonu hafi verið að ræða. 

4.2 Faldbúningar á 19. öld 

Á Þjóðminjasafni Íslands er varðveittur einn heill faldbúningur 

frá fyrri hluta 19. aldar og talsvert magn stakra muna, en enginn 

eldri búningur. Eins og heimildir sýna þróuðust faldbúningar í 

gegnum tíðina en litaskrúð einkenndi 18. öld með upphluti, pils, 

svuntur og treyjur hvert í sínum lit. Eftir 1800 varð breyting á, 

búningarnir dökknuðu og urðu samstæðari og þeirra áhrifa var 

greinilega farið að gæta í V&A búningnum. Gera má ráð fyrir 

að sú breyting hafi orðið vegna nýrra framleiðsluhátta við 

vefnað og litun efna, breytinga á verslun og viðskiptum á Íslandi 

og tískuáhrifa erlendis frá. Í meginatriðum eru búningarnir þó 

svipaðir en þeir samanstanda af nokkrum flíkum. Til að skoða 

þessar breytingar verður búningi eftir 1800 lýst. Búningurinn er 

skráður í Sarpi nr. 4452-60.
201

 Einnig verður sagt frá efnum, 

litum og skreytingum fyrir og eftir 1800. 

Nærskyrta var úr ull, lérefti, striga  eða prjónuð. Ein karlmannsskyrta hefur varðveist sem er á 

sýningu Þjóðminjasafnsins við Suðurgötu og önnur fannst við fornleifauppgröft árið 2006.
202

  

Hér á mynd 17 er endurgerð af léreftsskyrtu undir upphlutnum.  

                                                           
200

 Þjms. SG:03:2 Vasabók frá 1858-9 
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 Guðrún Hildur Rosenkjær. Þróun íslenskra kvenbúninga 1800-1950. Frá faldbúningi til skautbúnings, bls. 17. 

Þegar rannsóknin var unnin árið 2011 var hægt að nálgast gögn í Sarpi í Vesturvör í Kópavogi og á bókasafninu 

í Setbergi. Síðan hefur aðgangur að Sarpi verið opnaður en aðeins lítill hluti muna er aðgengilegur. 
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 Vef. Hildur Gestsdóttir. Fluorine Poisoning in victims of the 1783-84 eruption of the Laki fissure, Iceland, 

bls. 21-22 

16. Þjms. Faldbúningur nr. 

4452-60, samfella með 

knipli í rauðu og grænu. 

Höfuðklút vantar. 
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Upphluturinn var undirfatnaður eða lífstykki. Hann er úr svörtu 

vaðmáli með flauelisleggingum og silfursnúrum á baki og 

öxlum. Framan á boðungum er flauel, líberíborði í silfri
203

 og 6 

pör millur.
204

 Handvegur og hálsmál bryddað með rauðri ull . 

Upphlutir gátu einnig verið úr klæði, flaueli og damaski.  Þeir 

voru rauðir, grænir, bláir og svartir en  dökknuðu þegar leið á 

19. öldina. Bök voru lögð flauelisborðum og snúrum, 

líberíborðum eða knipli. Ull, flauel eða silki var notað til að brydda handveg og hálsmál. Á 

boðungum gátu verið fagurlega baldýraðir borðar í stað líberíborða. Langoftast 5 millupör 

eða fleiri. Við eldri gerðir búninga var öklasítt undirpils úr ull saumað neðan á upphlutinn 

sem breyttist upp úr miðri 19. öld og eftir varð lítið stykki sem nefnist skjuð.
205

  

Samfellan, sjá mynd 16, er úr svörtu vaðmáli með ullarkniplingum í rauðu og grænu,
206

 

bryddað með rauðri ull. Fyrir 1800 var pils og svunta ekki alltaf samlit eða með sömu 

skreytingum. Um aldamótin 1800 voru bæði komin í sama lit og breyttust þá pils og svunta í 

eina flík, samfellu þar sem svunta er felld inn í pilsið. Neðri hlutar voru úr klæði, vaðmáli eða 

damaski og lausar svuntur voru stundum úr flaueli, skreytt flauelisleggingum, ullarknipli eða 

útsaumi í faldinn. Skreytiaðferðir virðast hafa verið svipaðar á 18. og 19. öld en 

mynsturgerðir og útsaumsaðferðir breyttust samkvæmt tísku. Skreyting var oft hærri á 

samfellusvuntu en á pilsi, líklega til að undirstrika hana. Neðri hlutar voru mjög gjarnan 

bryddaðir með rauðri ull eða silki, en stundum í sama lit og leggingar eða einlitt knipl. 

Treyjan, sjá mynd 16, er úr svörtu klæði lögð flauelisborðum og silfursnúrum á baki, öxlum 

og í handveg. Framan á boðungum er flauel og líberíborði í silfri og hún er krækt saman . 

Framan á ermum er flauel og hún er brydduð að neðan og í hálsmál með flaueli. Treyjurnar 

gátu einnig verið úr flaueli oftast svartar eða dökkbláar á 19. öld en skv. heimildum gátu þær 

verið í litum á 18. öld. Yngri treyjur voru skreyttar flauelisborðum og snúrum, en þær eldri 

einnig með líberíborðum og knipli. Á boðungum voru líberíborðar eða baldýring. Framan á 
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 Líberíborði (galuner) er ofinn vírborði í silfri eða gylltur. Slíkir borðar eru notaðir á kirkju- og herklæði. 
204

 Til að reima upphlutinn saman eru millur steyptar/handunnar í silfur eða aðra málma, með auga í annan 

endan saumaðar á boðanga og keðja með nál á endanum þrædd í. 
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 Skjuð er renningur af fóðri u.þ.b. 10-15 sm breiður, saumaður við mittið á upphlutnum og fer undir pilsið.  
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 Anna Kristín Sigurðardóttir. Ullkniplinger på Island 1750-1850 i en kulturhistorisk kontekst, bls. 29-33 – 

Knyppling, bls. 35-36. Kniplipinnar með þræði og mynstur er fest á kniplibretti. Pinnarnir eru færðir til á 

ákveðinn máta og títuprjónar settir á milli slaga til að binda blúnduna saman. Mikið var kniplað úr fínum 

togþræði en einnig úr vír og silki.  

17. Þjms. Upphlutur með 

líberíborðum og millum 
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ermum var flauel og stundum snúrur eða knipl á til skreytinga sbr. mynd 9. Eldri treyjur voru 

einnig með uppslög skreytt liberíborðum eða knipli sbr. mynd 5. 

Kragi er úr flaueli með silfurbaldýringu. Kragar gátu verið úr 

flaueli eða damaski, breidd 3,9-6,7 sm. Eldri kragar voru oft 

rauðir, grænir og bláir en síðar aðallega brúnir og svartir. Þeir 

voru skreyttir borðum, knipli, perlusaum eða baldýringu í vír 

og silki.
207

 Kragar voru stífaðir með ýmsu sem til féll t.d. 

þykkum pappa, dagblöðum og jafnvel sendibréfum. Botn var 

fóðraður, oftast ull í svörtu og bryddaður með svörtu flaueli eða 

silki. Kragar voru saumaðir fastir við hálsmál treyjunnar á 18. öld en lausir eftir 1800.  

Beltið er úr svörtu flaueli, baldýrað, fóðrað með köflóttu 

bómullarefni og bryddað með rauðu silki. Belti gátu verið af 

ýmsum gerðum t.d. stokkabelti úr silfri/gyllt,
208

 steypt, 

víravirki, snúrulögð og kornsett eða með loftverki. Mörg 

belti voru úr svörtu flaueli, fóðruð með bómullarefnum, 

skreytt silkiknipli, perlum, baldýringu eða stokkum og 

doppum. Belti eru brydduð með bómull eða silki í rauðu, grænu, gulu og bláu með ásaumuðu 

beltispari. Breidd er mismunandi eða 2,4-6,7 sm. 

Höfuðbúnaður er spaðafaldur, pappi og léreft sem saumað er 

utan um grind og fóðrað með fínu hvítu lérefti. Grindin er 

fest í púða sem situr á höfinu og þar utan yfir er faldhúfa úr 

lérefti sem bundin er utan yfir púðan svo faldurinn sitji vel. 

Krókfaldur á 18. öld var vafinn úr tröfum og klútum eins og áður hefur verið lýst. Nokkrir 

spaðafaldar hafa varðveist bæði á söfnum og í einkaeign. 

Klútur sem hér fylgir er svokallaður trafaklútur við 

höfuðbúnað. Hann er úr silki, svartur með bekkjum en 

trafaklútar virðast hafa verið dökkir. Klútar voru mikið 
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 Elsa E. Guðjónsson. Íslenskur útsaumur, bls. 50-53. Baldýring (e. Goldwork (embroidery)). Lítil mót skorin 

úr pappa eru saumuð á flauel og mynda þannig mynstur. Nál með tvinna er stungið upp frá bakhlið, hann lagður 

yfir vír- eða silkiþráð sem leggst yfir mótið og stungið aftur niður. Þannig er saumað til skiptist við sitthvora 

hlið mótsins uns það er hulið með fína þræðinum á réttu en tvinni á bakhlið. Þetta er vandasamur útsaumur og 

hefur mikið verið notaður í kirkjulist og búninga á hermanna og embættismanna. 
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 Allt skart var smíðað úr silfi og síðan gyllt ef þess var óskað. 

19. Þjms. Belti 

18. Þjms. Kragi 

21. Þjms.Trafaklútur 

20. Þjms. Spaðafaldur 
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þarfaþing og áttu konur klúta bæði úr silki og bómull með fjölbreyttum mynstrum. Margir 

klútar hafa varðveist á söfnum og í einkaeign.
209

 

4.3 Hannyrðir og handverk - arfleifð formæðra 

Á Þjóðminjasafni Íslands er að finna nokkra gripi sem Guðrún Skúladóttir mun hafa unnið en 

einnig hluti eftir systur hennar Halldóru. Þó Guðrún væri 18. aldar kona fylgdi hún 

tískustraumum en tvær samfellur eru varðveittar þar auk kraga. Fram að þessu hafa verið 

skoðaðar heimildir um vinnubrögð, hráefni, orðræðu, dánarbú og innflutt fínerí. Varðveittir 

munir skipta miklu máli í rannsókn um líf og störf kvenna, handverk og búninga því þar má 

sjá hvernig fötin raunverulega litu út. Þar birtast rituðu heimildirnar áþreifanlegar, efnin, 

handverkið, tískan og tíðarandinn. Þar má einnig greina þekkinguna, alúðina og gleðina við 

gerð þessara fögru gripa. Hér verða skoðaðir þeir gripir sem Guðrún vann og ein samfella 

unnin af Halldóru, en þetta er bara örlítið sýnishorn af þeirri dásamlegu veröld sem 

„Dyngjan“ í Þjóðminjasafni Íslands hefur að geyma.
210

 

Samfella sem gefin var á safnið 24.12.1886 og var í 

eigu Valgerðar Jónsdóttur, biskupsfrúar og er sú sem 

áður hefur verið getið. Hún er úr bláu vönduðu klæði, 

brydduð með rauðu silki og skreytt ákaflega fallegu 

samhverfu blómamynstri mjög skyldu V&A 

mynstrinu. Útsaumur er með ullargarni í fjölbreyttum 

litum og blómsturspori en svuntumynstur er hærra. 

Faldur er fóðraður með blómaþrykktu bómullarefni. Í 

skráningu segir að Valgerður hafi verið ekkja eftir 

Hannes Finnson (d. 1796) er hún eignaðist 

samfelluna en notaði hana fyrst 10 árum síðar við 

brúðkaup hennar og Steingríms Jónssonar biskups.
211

 

Samfellan er nú sýnd sem hluti af faldbúningi á 

sýningu Þjóðminjasafnsins við Suðurgötu. 

Búningurinn er ekki samstæður heldur settur saman 

úr einstökum flíkum í eigu safnsins og eini faldbúningurinn sem er til sýnis.  
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Önnur samfella sem kom á safnið 26.02.1880 er úr 

dökkbláu klæði og brydduð með rauðu  klæði. 

Samhverft blómamynstur er saumað í fald með 

ullargarni í fjölda lita og blómsturspori.
212

 Faldur er 

fóðraður með rósaþrykktu bómullarefni.  

Við skráningu varð ruglingur hjá Sigurði Vigfússyni 

um hvor systranna Halldóra eða Guðrún hefði 

saumað hana en Sigurður ályktaði sjálfur útfrá 

gögnum Sigurðar Guðmundssonar að trúlega ætti 

Guðrún heiðurinn af henni.
213

  

Þess vegna er gaman að skoða þriðju samfelluna 

sem Halldóra saumaði en hún er skráð á safnið 

08.03.1868. Gaf hún hana Valgerði Jónsdóttur í 

Akureyjum fyrir brúðarbúning 1790-98. Samfellan 

er úr bláu klæði og brydduð með rauðu 

silkidamaski. Neðan á faldi er fagur 

blómsturbekkur, ósamhverfur og standa blómin stök 

og teygja sig og sveigja en saumað er út með skatteringu í 

fjölbreyttum litum.
214

  

Kragi sem kom á safnið 20.08.1889 er ákaflega fallegur, 

baldýraður með silki og vír, en líklegt er að litir í útsaumi 

hafi upplitast. Honum er þannig lýst í Sarpi. 

„Skautkragi“, hann er baldýraðr með gyltum vír, og 

rauðum, grænum, gulum, og bláum silkitvinna, enn þetta 

alt orðið fölt.  Uppdrátturinn er eptir Guðrúnu 

Skúladóttur, rótin undir uppdrættinum, er gjör sem rót 

undir brönugrösum.
215
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Elsa E. Guðjónsson textíl- og búningafræðingur hefur rannsakað íslenskan útsaum, textíl og 

þróun mynsturgerða. Hún segir að af „varðveittum útsaumi...er ljóst að íslenskar 

hannyrðakonur hafa þekkt og notfært sér erlend munstur“ sem sum eigi rót í prentaðar þýskar 

og ítalskar mynsturbækur frá 16. og 17. öld. Engar slíkar bækur hafa varðveist hér á landi en 

nokkur íslensk handrit með uppdráttum hafa varðveist allt frá 17. öld og fram á 19. öld með 

mynstrum fyrir útsaum, prjón og vefnað.
216

 Þessi handrit hafa nú öll verið gefin út í 

Sjónabók.
217

 Knipl var mikið notað sem skreytiaðferð á búningana, mest unnið í ull en einnig 

í silki og vírþráð. Anna Kristín Sigurðardóttir kennari vann meistaraverkefni um íslenska 

kniplinga við Högskolen í Telemark. Hún rannsakaði kniplingana, hráefnið, tæki og tækni,  

endurgerði þá í prufur og bar saman við evrópska kniplinga sem aldagömul hefð er fyrir. 

Anna telur íslenska kniplinga einstaka því þeir „adskiller seg fra de övrige europeiske 

knipletradisjoner ved sin særlige komposisjon af farger, materiale og mönster.“
218

 

Þó aðeins hafi verið fjallað um örfáa hluti af öllum þeim áhugaverðu munum sem finna má í 

vörslu Þjóðminjasafns Íslands er ljóst að þeir bera með sér ótrúlega sögu sem aðeins verður 

fundin og sögð með því að rannsaka munina nákvæmlega. Handverk Guðrúnar er afar fagurt 

eins og munirnir hér að framan bera með sér en þeir sýna einnig tækniþekkingu og listræna 

hæfileika. Guðrún var sannarlega listræn handverkskona og leiðbeindi stúlkum af heldri 

stigum í fatasaum og hannyrðum eins og formæður hennar höfðu gert í aldanna rás.
219

 Hvort 

klæðið í samfellurnar var innflutt frá Danmörku eða framleitt hjá Innréttingum Skúla föður 

hennar er ekki gott að segja frekar en með litríka ullargarnið. Augljóst er að konur a.m.k. í 

efri stéttum samfélagsins höfðu aðgang að ýmsum fínum efnum og hráefni til fatagerðarinnar. 

Mynstur og útsaumsaðferðir eru fjölbreyttar og ljóst að þær systur hafa fylgst vel með þróun 

á því sviði. Hvort mynstur og snið til fatagerðar eru íslensk að uppruna eða innflutt er ekki 

gott að segja  en konur hafa greinilega lagað hlutina að eigin smekk, hefðum og tíðaranda. 

Frá árinu 2001 hefur vel á annað hundrað kvenna lagt í það mikla verkefni að sauma 

faldbúninga eftir þeim heimildum sem aflað hefur verið. Þannig eigum við lifandi 

búningahefð, en hefur arfleifð formæðranna verið gerð skil sem skildi og hún skilgreind sem 

hluti af menningararfi? Um það verður fjallað í næsta kafla. 
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5. Lifandi menningararfur á Íslandi 

Þegar Íslenzkt Forngripasafn, síðar Þjóðminjasafn Íslands var stofnað 1863 rakti Sigurður 

Guðmundsson hugmyndir sínar og ástæður. Hann óttaðist ásókn erlendra aðila eftir fornum 

gripum og að Ísland yrði „gjörrúið gersemum sínum.“ Fornmenjum sem eru „stundum hinar 

einustu leiðarstjörnur sagnaritara, fræðimanna og listamanna.
220

 Hann hafði mikla ástríðu 

fyrir kvenbúningum og safnaði fjölda faldbúninga og skarti til safnsins. Í ritgerð hans „Um 

kvennbúnínga á Íslandi að fornu og nýju“ má skynja álit hans á handverksþekkingu kvenna 

og búningunum. Hann skrifar: „Margir taka menntun kvennfólks...til mælikvarða fyrir fegrð 

og menntum þjóðanna“ og það eigið þið konur „að sýna í búníngi yðar og öðru yðar næmu 

tilfínníng fyrir því hinu fagra, sem yðr er meðfædd.“
221

  

Á þeim liðlega 150 árum sem liðin eru frá stofnun safnsins hefur það þróast í tímans rás í takt 

við strauma og stefnur alþjóðasamfélagsins og umfang þess aukist á alla vegu. Margrét 

Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður fjallar í bók sinni Þjóðminjar m.a. um hlutverk og ábyrgð 

safnsins sem eitt af þremur höfuðsöfnum landsins.
222

 Í lögum um söfn segir að þau skuli hafa 

að leiðarljósi að „auka lífsgæði manna með því að efla skilning á þróun og stöðu menningar, 

lista, náttúru eða vísinda“223 og gera aðgengilegt almenningi og fræðimönnum. Sem aðili að 

Unesco samkomulagi um verndun menningar- og náttúruarfleifðar heimsins frá árinu 1995 

tóku gildi; „Lög um menningarminjar“ árið 2013.
224

 Þar er lögð áhersla á rannsóknir á 

menningararfi og að „miðlun þekkingar styrki menntun og jafnvel sjálfsmynd 

þjóðarinnar.“
225

 Árið 2003 bættist við samningur um varðveislu óáþreifanlegs menningarfs 

(e. Intangible heritage). Á yfirlitskrá yfir hugsanlegar minjar eru m.a. íslenskir torfbæir þar 

sem aðaláherslan yrði lögð á „varðveislu verkþekkingar og byggingartækni í þverfaglegu 

samstarfi fræðimanna, handverksmanna og staðkunnugra.“
226

 Hlutverk safnsins er einnig að 

vera „fyrirmynd annarra safna“ og leiðandi í stefnumótun varðandi söfnun, miðlun og túlkun 

á menningararfi bæði gagnvart almenningi í landinu og fræðafólki. 

Margrét segir að þekking á menningararfinum geti verið mikilvægur lykill að framförum á 

sviði skapandi greina. Hún fjallar um textíla varðveitta í Dyngjunni og segir það mikilvægt 

hlutverk Þjóðminjasafnsins að safna „innlendu handverki frá ýmsum tímum og heimildum 
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um það.“ Þar er varðveitt „litríkt og fagurt búningasafn saumað af íslenskum konum, ásamt 

fjölda skúfhólka af skotthúfum og búningaskarti eftir íslenska silfursmiði. Þannig tengist 

listsköpun hannyrðakvenna og silfursmiða.“
227

 Svo mörg voru þau orð, en til þess að 

heimildaarfurinn nýtist er nauðsynlegt að þekkja hann. „Sérhvert menningarsamfélag verður 

að takast á við heimildaforða sinn. Ef við nýtum okkur ekki heimildirnar til að skrifa sögur, 

þá glatast skilningur okkar á þeim. Lykillinn að safninu týnist.“
228

 Lifandi búningaarfur 

byggist á þekkingu okkar á lífsháttum, búningum og handverki formæðranna en ekki síður 

tísku og tíðaranda á tímabilinu. Sjálflærð þekking þynnist út eftir því sem lengra líður og 

kynslóðabilið breikkar á milli þeirra og okkar. Milli kvennanna sem skópu og báru búningana 

og afkomenda sem velja að klæðast búningum formæðranna. Það vill brenna við í orðræðu 

21. aldar að íslenskir búningar séu settir undir eitt hugtak „þjóðbúningurinn“
229

 sem er mikil 

einföldun, til þess er saga þeirra og fjölbreytileiki of umfangsmikill. Skoða þarf í samhengi 

þróun búninga á 19. öld til að átta sig á af hverju konur völdu í upphafi 20. aldar í hringiðu 

sjálfstæðis- og kvenréttindabaráttu að þróa hluta af sínum forna faldbúningi, upphlut og nota 

sem sérstakan og táknrænan „tísku“ búning sem saumaðir voru úr öllum þeim efnum sem 

tæknivæðing 20. aldar bauð upp á.
230

 En til að auka skilning þarf að efla rannsóknir í 

þverfaglegu samstarfi fræðimanna, handverksmanna og staðkunnugra eins og 

þjóðminjavörður og íslenskt safnafólk leggur mikla áherslu á.
231

  

Til að öðlast þekkingu á búningaarfinum þarf að vinna með fjölbreyttar heimildir og beita 

aðferðum og greiningartækjum sem í boði eru. Kenning Clifford Geertz, um einsöguna nýtist 

vel við að skoða hið smáa og óreglulega í heimildunum sem og aðferð Christina Folke Ax að 

nota hugtakið „menningu“ sem ramma í merkingunni lifnaðarhættir þ.e. gjörðir manna, 

hugsun, umhverfi, efnahagur o.fl.
232

 Sagnfræðingurinn Erla Hulda Halldórsdóttir rannsakaði 

„mótun kyngervis á Íslandi á síðari hluta nítjándu aldar“.
233

 Hún vitnar m.a. í  sagnfræðinginn 
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Joan W. Scott sem segir að ekki aðeins hafi þurft „að finna konurnar í fortíðinni og bæta 

þeim“ inn í sögurnar „heldur var markmiðið að breyta því hvernig sögurnar yrðu sagðar.“ 

Spurningin er ekki hvað þurfi til að „skrifa sögu frá sjónarhorni kvenna!“ heldur „[h]vaða 

aðferðum þarf að beita til þess að breyta því hvernig sagan er rannsökuð og skrifuð?“
234

 

Í listaheiminum hafa fræðimenn spurt áleitinna spurninga t.d. Linda Nochlin í grein frá árinu 

1971 „Why have There Been No Great Women Artists?“ Hún segir að listsagnfræðingar hafi  

í skilgreiningu á  hugtökunum „genius“ og „greatness“ leitast eftir að tengja þau við 

karlmennsku. „Men aren´t naturally better at art than women; they have just had more 

opportunity to fulfill the culturally determined requirements for artistic genius.“
235

 

Listsagnfræðingarnir Rozika Parker og Griselda Pollock benda á hina „náttúrulegu kyngerðu“ 

greiningu á „art and craft (or high art and low art)“ þar sem verk kvenna eru skilgreind sem 

handverk en verk karla list.
 236

 Konur unnu sín verk í mjúk kvenleg efni á meðan karlmenn 

unnu með hörð og karlmannleg efni.
237

 Bók Roziku Parker The Subversive Sitch. Embroidery 

and the making of the feminine fjallar um hvernig  útsaumur fléttast saman við líf og menntun 

kvenna í gegnum aldirnar. Í upphafsorðum bókarinnar skrifar Parker. 

Has the pen or pencil dipped so deep in the blood of the human race as the needle?...The 

answer is, quite simply, no. The art of embroidery has been the means of educating women 

into the feminine ideal, and of proving that they have attained it, but it has also provided a 

weapon of resistance to the constraints of femininity...To know the history of embroidery is to 

know the history of women.
238

 

Þannig hafa konur í gegnum aldirnar unnið sín listaverk í mjúk efni, með aðferðum sem þeim 

stóð til boða og oftast tengdust nytjahlutum.
239

 Af tryggð við efnið og oft mikla nægjusemi 

varð nálin þeirra pensill, útsaumsþráðurinn þeirra litur og fatnaðurinn striginn sem þær skópu 

listaverkið í. 

Fræðimönnum hefur orðið ljós nauðsyn þess að skrifa listasögu kvenna út frá fjölbreyttu 

handverki þeirra. Bandaríski rithöfundurinn Alice Walker fjallar um listaverk formæðra sinna 

af afrískum uppruna í greininni „In search of our Mother garden“ frá 1971. Hún lýsir 

örvæntingafullri leit að menningararfi formæðranna sem lifðu sem þrælar í samfélagi hvítra 

manna, niðurlægðar og misnotaðar. Í lok leitarinnar á botni virðingastigans birtust ómeðvituð 
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listaverk þeirra í sálmasöng, dansi, ljóðum, bútasaumi og síðast en ekki síst í 

garðyrkjustörfum móður hennar. Alice segir:  

Black women are called... „the mule of the world,“ because we have been handed the burdens 

that everyone else – everyone else – refused to carry...To be an artist and a black women, even 

today, lowers our status in many respects, rather than raises it: and yet , artists we will be. 

Therefore we must fearlessly pull out of ourselves and look at and identify with our lives the 

living creativity some of our great-grandmothers were not allowed to know.
240

 

 Þannig leitaði Alice og fann sinn eiginn garð „[g]uided by my heritage of a love of beauty 

and a respct for strenght – in search of my mother´s garden“.
241

  

Eins og þessi rannsókn sýnir þá eru möguleikar til að rannsaka líf og verk íslenskra kvenna út 

frá fjölbreyttum heimildum og með þeim aðferðum og verkfærum sem fræðaheimurinn hefur 

skapað og tileinkað sér á síðustu áratugum. Til að rannsaka óáþreifanlegan menningararf þarf 

að afla þekkingar bæði á sviði akademískra fræða og handverksfræða. Til þess þarf að huga 

að menntun fræðafólks en í dag eru sjö háskólar á Íslandi sem sinna vel sínu. Um 

handverksmenntun gegnir öðru máli, enginn Iðnskóli er lengur til í landinu heldur er allt 

undir hatti Tækniskóla og jafnvel umræða um að hluti iðngreina fari á háskólastig. Það er 

hluti af stórri heild að menntast til hugar og handa og þar þarf að gæta jafnvægis. 

Á Norðurlöndunum er löng hefð fyrir 

samsstarfi fræðimanna og handverksfólks 

um  rannsóknir á búningum, handverki og 

hráefni sem leiðir til þekkingar á fornu 

verklagi og endurgerðar á fatnaði fyrri alda. 

Slíkt starf má sjá víða þar sem heilu 

samfélögin verða til t.d. um búninga og 

lifnaðarhætti víkinga. Hér á landi eru allar 

forsendur til að gera slíkt hið sama en allt 

snýst þetta um vilja til framkvæmda og 

samstarfs milli faghópa. Árangurinn byggist 

á samstarfi og virðingu fyrir þekkingu og 

þar getur hvorugur hópurinn án hins verið.  

  

                                                           
240

 Vef. Walker, Alice. „In Search of Our Mothers´ Gardens“ 
241

 Sama  

26. „Blómstranna mæður“ í búningum frá 18. og 19. 

öld, í  endurgerð höfundar og handunnir skv. 

fjölbreyttum heimildum. 
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Með slíku starfi má bæta verulega úr þekkingarskorti á gerð íslenskra búninga sem þróuðust 

með tísku og tíðaranda, því heimildir leynast víða og verkfærin eru til staðar. Formæður 

okkar bjuggu yfir mikilli þekkingu á sviði fatagerðar sem skapaði ekki eingöngu dýrmætan 

fatnað heimilisfólks heldur einnig kaupeyri í viðskiptum. En það þarf að skilgreina verk 

þeirra út frá nýjum forsendum, losna undan karllægri orðræðu og oft neikvæðum viðhorfum 

til verka kvenna. Á þann hátt helst verðmæt menningararfleifð formæðranna lifandi og er 

sýnd sú virðing sem hún á skilið. 
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6. Niðurstöður 

Í þessu verkefni hefur verið sýnt fram á „að með auknum rannsóknum sé hægt er að varpa 

ljósi á líf, handverk og þróun búninga íslenskra kvenna á 18. og fram á 19. öld og hvaða 

hlutverki sú saga gegnir fyrir íslenskan menningararf. Til þess höfum við nýtt okkur verkfæri 

einsögunnar og beint augum að því smáa og óreglulega í fjölbreyttum heimildum. Við höfum 

kynnst lífi og störfum, menntun og aðstæðum heldri kvenna með rannsóknum á opinberum 

heimildum, skrifum samtímamanna og búningaarfinum. Við skynjum tíðaranda og 

gildishlaðna orðræðu íslenskrar karlaelítu og erlendra gesta og þeirra samanburð „við og 

hinir“, sem án efa hafði áhrif á hugmyndaheim kvenna og sjálfsvitund. Við sjáum hlédrægar 

konur sem fengu menntun í heimilisverkum, búshaldi og fatagerð og sáu um uppfræðslu 

barna. Við sjáum konur sem höfðu þekkingu á hráefnisvinnslu, sníðagerð, fatasaum, 

prjónaskap og hannyrðum til að útbúa allan hversdags- og betrifatnað á heimilisfólk. Við 

sjáum útsjónarsamar konur sem kunnu að fara vel með hráefni og nýta allt það fínerí sem í 

hendur þeirra barst. Þrátt fyrir fjölmörg skylduverk nutu þær tómstunda við hannyrðir og 

höfðu gleði af að skapa sín fögru listaverk. Og við sjáum hvernig dýrmætur þekkingar- og 

menningararfur erfðist kynslóða á milli. Búningar formæðranna bera auk þess með sér þróun 

samfélags þar sem áhrifa erlendra og innlendra framleiðslutækni og tísku gætir.  

Þó Guðrún Skúladóttir hafi verið í aðalhlutverki hér er hún aðeins ein margra formæðra sem 

verkin unnu. Verk hennar bera með sér faglega kunnáttu og fagurt og listrænt handbragð en 

vegna sérstakra hæfileika hlaut hún sæmdarheitið „blómstranna móðir“. Hún var efristéttar 

kona á íslenskan mælikvarða á 18. öld, líf hennar og saga einkennist af því og kannski þess 

vegna varðveittust um hana nokkrar heimildir. En við þurfum að finna fleiri konur og úr fleiri 

stéttum samfélagsins til að skrifa sögu kvenna og þeirra þarf að leita í öllum mögulegum 

heimildum. Ef við nýtum okkur kenningar, hugtök og verkfæri akademískra fræða sem og 

verktækni og handverk þá er ljóst að rannsóknir geta skilað umtalsverðri þekkingu. Með 

samstarfi handverksfólks og fræðafólks getum við sett okkur í spor formæðranna, endurgert 

búninga fyrri tíma eftir fjölbreyttum heimildum og endurskapað veröld sem var. Tækni og 

verklag var annað og eflaust léttvægt í samanburði við það háþróaða alþjóðatæknisamfélag 

sem við nú búum í en með aukinni þekkingu getum við séð lífshætti forfeðranna í nýju ljósi 

og upplifað samfélag sem þróaðist við upphaf tæknibyltingar nútímans. Það má velta fyrir sér 

hvort nútímatækni sem skapar ofgnótt og oft vanþakklæti gagnvart auðlindum náttúrunnar 

skili okkur betri árangri eða gæðum heldur en þekking forfeðranna. 
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En af hverju erum við ekki lengra komin í rannsóknum á þessari arfleifð? Það er tilfinning 

mín sem hef starfað við búningasaum, fræðslu og rannsóknir í tvo áratugi að almennt beri 

Íslendingar sterkar tilfinningar til búningahefðanna. Vegna þeirrar einstöku þróunar í upphafi 

20. aldar er upphlutur varð að hversdagsflík eignuðumst við þjóðlega búninga sem þróuðust í 

takt við tísku og tíðaranda. Þannig varð búningasaga 20. aldar lifandi og eðlilegt framhald og 

þó notkun þeirra hafi breyst síðan, hefur hún haldist órofin. Eftir því sem tíminn líður 

minnkar sjálflærð þekking okkar á gerð og sögu búninga fyrri tíma, skilningur á siðum, 

hefðum og venjum dofnar, þekking sem áður erfðist frá móður til dóttur. Nú er svo komið að 

þeirri þekkingu er verulega ábótavant og er þar helst um að kenna skorti á rannsóknum og 

framsetningu áhugaverðs fræðsluefnis. En það skortir einnig skynsamleg skoðanaskipti, 

samstarf og umræðu á milli fræðasamfélagsins og fagfólks. Því miður hefur orðræðan í 

samfélaginu oft verið einhliða og gildishlaðin og farið fram af nokkurri vanþekkingu. Karl 

Aspelund spyr: „Who controls Culture?“ Getur verið að „við“ nútíma Íslendingar á tímum 

alheimsvæðingar séum enn að bera okkur saman við „hina“? Þurfum við að losna úr viðjum 

vanans og endurskoða karllæga elítu umræðu og greiningu á handverki og búningum kvenna 

sem oft skapar neikvæða orðræðu? Sjálf hef ég handverkskonan oft upplifað það að gæði 

þekkingar minnar og tilgangur sé jafnvel dregin í efa. Eitt slíkt atvik varð upphaf þeirrar 

vegferðar sem námið í sagnfræðinni hefur verið, er nemandi minn í búningasaum, 

líffræðingur, álasaði mér fyrir „óakademísk“ vinnubrögð. Í dag er ég þakklát fyrir orð hennar 

sem særðu mig þá. Mikilvæg þekking hefur bæst við handverkskunnáttuna og nýjar dyr hafa 

opnast sem veita innsýn í veröld heimildanna sem áður voru lokaðar.  

Það er einlæg von mín að íslensk þjóð, fræðimenn, fagfólk og landsmenn allir ræði saman af 

skynsemi um arfleifð formæðranna. Það er sú eina færa leið sem við höfum til að auka veg og 

virðingu þeirra, gefa störfum þeirra og þekkingu meiri gaum, meta handverk þeirra út frá 

nútímalegum listrænum sjónarmiðum og vonandi að gefa einhverjum þeirra andlit og nafn í 

sögu þjóðarinnar. Í ljósi þeirrar sögu sem hér hefur verið rakin er enginn efi í mínum huga að 

saga búninganna og handverk formæðranna er stór hluti  af verðmætum menningarfi 

Íslendinga. 
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