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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um svokölluð afrísk munstur. Uppruni þeirra er skoðaður, 
mismunandi aðferðir sem notaðar eru til að ná munstrunum fram og merkingin sem liggur 
að baki. Afrísk munstur eru upprunalega komin út frá litunaraðferð sem kallast batik. Í dag 
eru fjögur algeng orð notuð yfir þessi tilteknu munstur, þau eru Afrísk 
munstur, batik, ankara eða Dutch wax print. Í ritgerðinni verður sagt frá muninum á 
þessum nöfnum og hvers vegna þau ganga ekki undir einu og sama nafninu í öllum 
tilfellum. Þá er farið yfir ástæðuna fyrir því að Afríka er tengd við þessi munstur en þau 
hafa verið notuð í Vestur-Afríku lengi. Í ritgerðinni kemur fram að flestir munsturbútar 
eiga sér nafn og jafnvel sögu, sem fylgir mikil hjátrú. Nöfnin hafa misgóða eða slæma 
þýðingu, en þekkt munstur eru tekin sem dæmi, farið yfir nöfnin á þeim ásamt því að grafa 
í merkingu þeirra. Fram kemur hver notkun munstranna er í hinum Vestræna heimi, 
hvenær munstrið barst til Evrópu og hvers vegna það spratt allt í einu fram á sjónarsviðið. 
Sagt er frá nokkrum af stærri hönnuðum dagsins í dag sem vinna mest megnis eða einungis 
með afrísk munstur, ásamt því að skoða hvernig fræga fólkið hefur notað munstrin 
opinberlega. Þá er farið náið útí notkun Beyoncé á efninu, enda hefur hún sést töluvert 
mikið í afrísku munstri. 
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Inngangur  

Þegar litið er til tískuheimsins er óhætt að segja að Afríka og afrísk munstur séu „í tísku“ 

þessi misserin og að Afríka sé þar ákveðið „icon“ eða tákn. Það sést þegar litið er til fræga 

fólksins, sem mótar gjarnan tísku morgundagsins, en sem dæmi má nefna klæðnað 

tónlistarkonunnar Beyoncé sem reglulega skartar munstrum sem skírskota til Afríku, ásamt 

mörgum öðrum listamönnum. Undirtektirnar eru vissulega misgóðar, en skiptar skoðanir 

hafa verið á því hverjir mega klæðast slíkum munstrum. Mörg af stærstu tískufyrirtækjum 

heims hafa notað þessi afrísku munstur í sinni hönnun fyrr og nú, en í því samhengi má 

nefna tónlistarkonuna Gwen Stefani sem hannaði línu með slíku munstri fyrir eigið 

fatamerki L.A.M.B. Skammstöfunin stendur fyrir Love. Angel. Music. Baby. sem er nafnið 

á sólóplötu Gwen Stefani. Merkið stofnaði hún árið 2004 og er það enn starfandi í dag og 

framleiðir föt, töskur, skó og ilmvötn. 

 Nú í upphafi er mikilvægt að minna á að Afríka er heimsálfa, gríðarlega stór, og því 

er ekki beinlínis raunhæft að kalla ákveðin munstur „afrísk“. Þess vegna er ágætt að rýna í 

uppruna þessara munstra og íhuga hvaðan þau raunverulega koma og af hverju þau hljóta 

þessa nafngift í daglegu tali: afrísk munstur. Stutt rannsókn leiðir í ljós að munstur sem 

gjarnan eru kölluð „afrísk“ koma frá allt öðrum stað á hnettinum, en rætur margra slíkra 

munstra má rekja til Asíu eða nánar tiltekið til Indónesíu. Réttast væri líklegast að kalla 

þessi munstur Ankara prent og er það svokallað vaxprent eða batik, sem er nafnið á 

aðferðinni sem notuð var í Indónesíu til þess að ná fram þessari ákveðnu litasamsetningu 

og munstri. Í dag er munstrið þó stundum kallað Dutch Wax Print þar sem Hollendingar 

eru með langstærstu framleiðsluna á efninu þó efnið sé selt víða um heim, þar á meðal til 

Afríku.1 

 Í þessari ritgerð verður skoðað hvort að sérstök ástæða sé fyrir lita- og 

munstursamsetningu „afrískra munstra“, sem rekja megi til uppruna þeirra, aðferða og 

vinnuferils. Rýnt verður sérstaklega í aðferðir og vinnuferil í sögulegu og samfélagslegu 

samhengi. Spurt er: Hver er uppruni prentsins og hvernig er það unnið, hver hefur notkun 

munstranna verið í gegnum tíðina og hver er merking og notkun þessara munstra í dag?  

 Munstrið hefur verið geysi vinsælt í Vestur-Afríku og Ghana í rúm 150 ár og er það 

ástæðan fyrir því að margir kalla efnisbútana „Afrísk munstur“. Upprunalega kemur 
                                                
1 Ila Keller, Batik: The Art and Craft, Rutland: Charles E. Tuttle, 1981, bls. 13. 
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aðferðin sem notuð er við að framkalla munstrið frá Indónesíu og er sú aðferð kölluð Batik 

en efnin sem hafa náð þessum miklu vinsældum eru vélarframleidd efni í anda batik 

stílsins. Efnið og vinsældir þess hafa einnig náð ákveðinni fótfestur í hinum vestræna heimi 

á síðustu árum og má sjá fjöldan allan af Hollywood-stjörnum og tísku-fyrirmyndum 

klæðast því. 
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1. „Afrísk“ munstur: Uppruni og aðferðir 

Þegar talað er um afrískt prent eða munstur er yfirleitt átt við vax-prentað, mjög litríkt 

munstrað efni sem sumar afrískar konur – eða konur af afrískum uppruna – nota í kjóla eða 

höfuðklúta. Þessi tegund efnis er lang vinsælust í Ghana og reyndar nokkuð víðar í Vestur-

Afríku. Efnið er gert úr hundrað prósent bómull og er munstrið sjálft oft kallað Ankara 

munstur.2 Ankara og batik er mjög svipað í útliti, en þó ekki alveg það sama. Bæði efnin 

eru gerð með svipuðum aðferðum en batik aðferðin er mun eldri, hún var og er notuð í 

Indónesíu og er alfarið unnin í höndunum. Ankara er svokallað Dutch Wax Print og er gert 

í vélum. Það er því hægt að fjöldaframleiða Ankara, og er það jafnframt ódýrara sem og 

auðveldara í framleiðslu. Hollenska aðferðin, ankara, er byggð á batikinu en það náði ekki 

sömu vinsældum og batik nema þá fyrst og fremst í Vestur-Afríku. Í Vestur-Afríku var efni 

mjög mikils virði og var oft notað í skiptum á móti gulli, þrælum og öðrum 

eftirsóknarverðum vörum og var því í raun notað á tímabili sem einskonar skiptimynt.3 

1.1. Batik 

Batik aðferðin er líklegast ekki upprunnalega frá Afríku, en ekki er vitað fyrir víst hvaðan 

aðferðin er komin. Þó hafa fundist batik-prentuð efni í Egyptalandi og Mið-Austurlöndum 

sem talin eru vera í það minnsta tvöþúsund ára gömul. Einnig hafa fundist dæmi um slík 

efni í Tyrklandi, Indlandi, Kína, Japan og Vestur-Afríku og hefur það verið sannað að 

fólkið á þessum slóðum gekk í batik prentuðum fötum – en ekkert þessara efna hefur verið 

jafn þróað og efnin sem fundust á eyjunni Java í Indónesíu. Þar af leiðandi er yfirleitt talað 

um að batik sé komið frá Indónesíu. Hvort sem að það er raunverulega komið þaðan eða 

ekki, þá varð batikið svo stór hluti af menningu og hagkerfi Indónesíu að það er yfirleitt 

talað um það nú til dags eins og það sé upprunnið þaðan. Í rústum sem fundist hafa í 

borginni Java í Indónesíu hafa fundist brot af steinstyttum, íklæddum fötum sem skreytt 

voru munstrum sem minna mjög mikið á afríska prentið sem sumt fólk klæðist í dag.4 

Áhugavert er að rýna í orðið sjálft og merkingu þess, en orðið sjálf á uppruna sinn á Java 

eins og fram kemur í bókinni Batik; The Art and Craft: „Orðið „batik“, sem slíkt, á rætur 

                                                
 
2 Nikki Billie Jean, „Wax Print: What is Ankara? ... What is Ankara Fabric?“ All Things Ankara, 19. 
september 2014, sótt 15. október 2017 á https://www.allthingsankara.com/2014/09/wax-print-what-is-ankara-
what-is-ankara-fabric.html. 
3 Paulette Young, „Ghanaian Woman and Dutch Wax Prints: The Counter-appropriation of the Foreign and 
the Local Creating a New Visual Voice of Creative Expression,“ Journal of Asian and African Studies 51, nr. 
3 (2016): doi:10.1177/0021909615623811, bls. 308. 
4 Keller, Batik; the art and craft, bls. 13. 
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að rekja til orðsins ambatik, sem merkir klútur með litlum punktum á. „Smávegis“ eða 

„lítill punktur“ merkir tik, sem enn og aftur líkist javaníska orðinu tritic eða taritic.“5 

 Batikferlið – sem enn þann dag í dag er notað í Indónesíu – er talið 

hafa verið eins frá upphafi vega, þó svo að núna megi finna nokkur 

hjálpartæki eða verkfæri sem má nota til að flýta ferlinu þar sem að það getur 

verið ansi tímafrekt. Í ferlinu er notað efni úr hundrað prósent bómull, en það 

er látið liggja í kókosolíu í nokkra daga svo það fái „off white“ eða kremaðan 

lit. Kókosolían gerir það einnig að verkum að efnið heldur betur litunum sem 

verða efnið verður litað með síðar meir. Efnið er svo þrifið nokkrum sinnum 

fyrir notkun til þess að gæta þess að það sé algjörlega tandurhreint og engin 

sterkja, krít, olía né önnur aukaefni séu eftir í efninu – og að því loknu er efnið 

látið þorna úti í sólinni. Efnið er síðan endurþvegið uppúr sterkju til þess að 

þræðirnir haldist á sínum stað, þurrkað á ný og rúllað upp, en rúllan er barin 

vel og vandlega með hamri til þess að mýkja efnið.6 Þar á eftir er efnið 

straujað svo það sé slétt og síðan er það litað – það er að segja ef grunnliturinn 

á að vera annar en hann er upprunalega. 

 Litunarferlið er vandmeðfarið. Eftir að réttur 

grunnlitur hefur fengist, er hafist handa við að búa til það 

munstur sem á að ná fram og er það gert með því að setja vax 

á þau svæði sem ekki á að lita. Fyrr á tímum var vaxið sett á 

efnið með höndunum, eða réttara sagt var notað tjanting, sem 

eru málmáhöld með málm- eða tréskafti. Fremst á tjanting er 

mjór oddur sem dýft er í vax og er oddurinn þá notaður sem 

eins konar pensill til að setja vaxið á efnið. Þetta var 

tímafrekasti hluti ferlisins, vegna þess að þegar það er 

handgert á þennan máta þarf að teikna hvert einasta munstur 

með vaxinu á efnið – og ef munstrið endurtekur sig er eina leiðin að teikna það aftur og 

aftur. Á miðri 19. öld varð fyrirspurnin svo mikil að finna þurfti einhverja aðferð til að 

flýta ferlinu og var þá þróað svokallað Tjap.7 

                                                
5Keller, Batik; the art and craft. Frumtexti: the word "batik," as such, is derived from ambatik, meaning 
a cloth of little dots. A "little bit” or a “little dot” means tik , which once again resembles the Javanese word 
tritic or taritic.“ Bls. 14.  
6 Keller, Batik; the art and craft, bls. 25.28. 
7 Keller, Batik; the art and craft, bls. 25.28. 

Mynd 1. Tjanting. 

Mynd 2. Hérna er tjanting notað til 
þess að gera línur og hringi á efnið úr 
vaxi – áður en efnið er litað að nýju. 
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 Tjap er einskonar stimpill úr kopar. Stimpillinn er 

mótaður í ákveðið munstur og eru vírar notaðir til þess að gera 

litla punkta og línur inni í munstrinu. Tjap er svo dýft í vax og 

notað til að stimpla á efnið þar sem við á. Þetta þarf að gera mjög 

vandlega, sérstaklega ef munstrið á að vera á báðum hliðum á 

nákvæmlega sama stað. Eigi efni að vera með flóknu munstri 

gæti þurft að nota allt að tíu mismunandi tjap. Af einhverri 

ástæðu voru karlmennirnir oftast settir í þetta verk – að stimpla 

eftir að tjap var fundið upp, en konurnar sáu um að handteikna munstrin með tjanting.8 

Ástæðan fyrir því af hverju karlmennirnir voru látnir nota tjap gæti verið af svipuðum toga 

og sást hérlendis, en eftir að vefstólarnir komu til Íslands og ekki þurfti lengur að standa 

við vefstað (fyrirrenna vefstólsins) og berja af miklum krafti til þess að þjappa textílnum 

saman þá fyrst tóku karlarnir verkið að sér – en þá var hægt að sitja við og ferlið var allt 

mun auðveldara.  Í grein sinni „Um vefstóla og vefara á Íslandi á 18. og 19. öld“ segir Elsa 

E. Guðjónsson að þegar vefstólar hafi komið hingað til lands, virðast:  
... einungis karlmenn hafa ofið í vefstóli hér á landi, öfugt við það sem tíðkaðist við 
vefnað í vefstað. Eins og nafnið felur í sér, er setið við vinnuna í vefstól, andstætt því 
sem er um vefstað, og hefur verið látið að því liggja ... að af þeim sökum hafi 
karlmenn farið að vefa.9 
 

Þá bendir Elsa einnig á að „oftar en ekki voru karlmenn sendir af bæ til þess að kynnast 

þessum nýju verkfærum og læra að hagnýta þau.“10 Kannski er svarið mögulega fólgið í 

verkfærunum og þróun þeirra, að þarna væri þá komið verkfæri sem auðveldar vinnuna 

margfalt og er um leið séð sem hagnýt tækninýjung – og að þá vakni áhugi karlmanna eða 

að þeir séu þá frekar settir í verkið. 

 Eftir að vaxið er komið á efnið er því dýft í lit og litað í þeim lit sem á að ná fram. 

Ef litirnir eru fleiri en einn er yfirleitt byrjað á ljósasta litnum og svo er farið í örlítið dekkri 

lit og þannig heldur litunarferlið áfram koll af kolli, þar til dekksti liturinn er notaður allra 

síðast. Við getum til dæmist ímyndað okkur efni sem á að vera í eftirfarandi litum 

fullklárað að lokum: kremuðu, bláu, rauðu og fjólubláu. Þá er fyrst sett vax á þá staði sem 

eiga að haldast kremaðir og það sem seinna verður litað rautt. Efninu er síðan dýft í bláan 

lit, oft indigo sem er náttúrulegur blár litur. Þar á eftir er vaxið kroppað eða brætt af á þeim 

                                                
8 Samuel, Evelyn. Introducing batik. London: Batsford, 1968, bls. 7. 
9 Elsa E. Guðjónsson, „Um vefstóla og vefara á Íslandi á 18. og 19. öld,“ árbók Hins íslenzka fornleifafélags, 
90. árg. 1993, bls. 24. 
10 Elsa E. Guðjónsson, „Um vefstóla og vefara á Íslandi á 18. og 19. öld,“ bls. 24. 

Mynd 3. Tjap með drekaflugumunstri. 
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stöðum sem efnið á að verða rautt. Efnið er svo þvegið og þurrkað, og loks er vax er sett 

aftur á þau svæði sem eiga að haldast kremuð og blá til að verja þau fyrir næstu skrefum 

litunarferlisins. Þá er efninu dýft í rauðan lit. Þeir staðir sem voru bláir og ekki með vaxi 

verða þá fjólubláir – en kremuðu staðirnir sem voru óvarðir verða djúprauðir. Þetta er mjög 

tímafrekt ferli og það getur tekið allt frá sex vikum upp í sex mánuði að lita bút sem er um 

það bil 2,5 metrar sinnum 2,5 metrar að stærð.11  

1.2. Ankara eða Dutch Wax Print 

Evrópubúar – nánar tiltekið Hollendingar – hófust handa við að framleiða eigin útgáfur af 

batik-efnum í kringum aldamótin átjánhundruð, en þá voru Evrópubúar að velta fyrir sér 

hvort ekki væri hægt að vélvæða framleiðsluferlið. Bæði þótti hagur af því að flýta ferlinu 

og að gera það ódýrara enda batikefni geysivinsæl. Það var svo árið 1846, sem maður að 

nafni Pieter Fentener van Vlissingen, Hollendingur frá bænum Helmond, keypti 

textílprentverksmiðju sem hann kallaði P. Fentener van Vlissingen & co. Í upphafi seldi 

hann handprentuð efni sem ætluð voru sem áklæði, rúmföt eða vasaklútar, en á seinni hluta 

19. aldar sagði frændi hans honum að það væri mikil eftirspurn eftir efnum á viðráðanlegu 

verði utan Evrópu. Í kjölfarið fór Vlissingen að þróa aðferð þar sem sett er kvoða á báðar 

hliðar efnisins sem á að lita – og hannaði hann þá einnig vél sem bjó til þessi munstur á 

efnin.12 

 Sá galli var þó á framleiðslu Vlissingen að kvoðan átti það til að brotna á efninu og 

eftir sátu þá línur og punktar í munstrinu sem braut það upp og gerði það „ófullkomið“. 

Slík „gölluð“ munstur höfðuðu ekki til kaupenda í Indónesíu sem að voru ennþá hrifnastir 

af handgerða „fullkomna“ efninu.13 Hollendingarnir þurftu að finna sér annan markhóp, en 

heppnin var með þeim, vegna þess að á árunum 1855-1872 voru um það bil þrjúþúsund 

hermenn frá Ghana staddir á hollenskri nýlendu sem nú er hluti af Indónesíu. Þeir höfðu 

hrifist af batikefnunum, þessum upprunalegu – en þeir fréttu af vélgerðu efnunum og ólíkt 

kaupendum í Indónesíu stóð þeim á sama um „gallana“ sem urðu til í vélaframleiðslunni. 

Þeir keyptu margir hverjir heilu rúllurnar af efni og gáfu kvenmönnunum sem biðu þeirra 

heima í Ghana, þar sem efnið sló í gegn og þótti flestum þar þetta ófullkomna munstur 

fallegt. Í raun kunni fólk vel að meta að engir tveir efnisbútar væru nákvæmlega eins.  
                                                
11 Keller, Batik; the art and craft, bls. 26-28. 
12 Sarah Archer, „How Dutch Wax Fabrics Became a Mainstay of African Fashion,“ Hyperallergic, 3. 
nóvember 2016, sótt 11. nóvember 2017 á https://hyperallergic.com/335472/how-dutch-wax-fabrics-became-
a-mainstay-of-african-fashion/. 
13 Young, „Ghanaian Woman and Dutch Wax Prints: The Counter-appropriation of the Foreign and the Local 
Creating a New Visual Voice of Creative Expression.“ Bls. 308 
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Í dag er hægt að gera vélgerð munstur í efnin 

fullkomlega „rétt“ en þó halda hollenskir framleiðendur 

sig enn við gömlu taktíkina – það er að segja: hin 

„ófullkomnu“ munstur.14  

 Árið 1927 breytti hollenska verksmiðjan nafni 

sínu yfir í Vlisco, sem styttingu á P. Fentener van 

Vlissingen & co. Verksmiðjan stendur enn þann dag í 

dag og má segja að hún eigi allan markaðinn fyrir 

Dutch Wax Print í Afríku og víðar um heiminn. Þeir eru með fjölbreytt hönnunarteymi sem 

hafa hvert og eitt sitt að segja í hönnun munstranna. Á heimasíðu fyrirtækisins segir:  
Vlisco hönnun miðar að því að vera eins fjölbreytt, litrík og tjáningaríkt og 
konurnar sem klæðast þeim. Efnin okkar tákna andleg form í mjög björtum 
litum, og einkennast af sögulegum einkennum þeirra. Frá geometrískum til 
blóma, til helgimynda og illgjarnra mynda; allskonar form má sjá á Vlisco 
dúkum.15 

 
Árið 2009 framleiddi fyrirtækið tæpar 48 milljónir metra á ári en 2012 voru það 

orðnir rúmir 60 milljónir metra árlega16.  

2. Notkun og virkni munstursins í Vestur-Afríku 

Munstrin á þeim efnum sem skrifað er um hér geta verið mjög táknræn: þau segja mjög 

margt og því getur í raun ekki hver sem er klæðst hvaða munstri sem er. Að ætla að gefa 

einhverjum slíkt efni að gjöf er mjög áhættusamt, vegna þess að efnin þykja mjög góð og 

vegleg gjöf en á sama tíma hefur nafnið og munstrið á efnisbútunum það mikla merkingu 

fyrir mörgum að fólk getur hreinlega móðgast. En grunnreglan er þó sú að stærri og 

flóknari munstur eru vanalega borin af aðalsfólki, en einfaldari munstur eru fyrir 

                                                
14 Archer, „How Dutch Wax Fabrics Became a Mainstay of African Fashion.“ 
15 „Vlisco's Signature Handwriting,“ Vlisco, sótt 22. nóvember 2017, 
https://www.vlisco.com/vlisco_design/magic-vliscos-signature-handwriting/. Frumtexti: Vlisco designs aim 
to be as versatile, colourful and expressive as the women who wear them. Our fabrics depict spirited shapes 
in highly saturated colours, and are characterized by their storytelling qualities. From geometric to floral, to 
iconic items and illusionary visuals; all sorts of shapes can be seen on Vlisco fabrics. 
16 „How Dutch-based Vlisco became one of Africa's most popular fashion companies,“ How We Made It In 
Africa, 26. september 2014, sótt 22. nóvember 2017, https://www.howwemadeitinafrica.com/how-dutch-
based-vlisco-became-one-of-africas-most-popular-fashion-companies/43676/. 

Mynd 4: Vlisco verksmiðjan á árunum 1950-1960. 
Vlisco er stytting á nafninu P. Fentener van 
Vlissingen & co.  
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alþýðufólk eða til hversdagsnotkunar.17 Hverjum efnisbút er gefið nafn. Fyrr á tímum, 

þegar efnin voru fyrst að koma til Ghana og annarra landa í Vestur-Afríku, var það ákveðin 

söluaðferð efnabúðareigandans að búa til bakgrunn og sögu hvers munsturs fyrir sig – og 

var það þá gert þannig að það var látið passa við trú, vonir eða hefðir kaupandans, sem 

gerði það að verkum að viðskiptavinir tengdu mun betur við efnið og mynduðu með sér 

löngun til að eignast ákveðna búta.18 

2.1. Bútar með nöfn 

Efni sem þessi eru stundum sögð vera einna sjónrænust lista.19 Efnin með sínum tilteknu 

munsturgerðum, eru talin vera mjög góður miðill til þess að sýna merki, tákn og liti sem 

tákna áskoranir hversdagslífsins. „Afrískt prent“ eru það vinsæl í Ghana og víðar í Vestur-

Afríku að þar má finna svokallaða „klútasérfræðinga“ og fræðimenn sem fást við efnin og 

merkingar  þeirra – en efnisbútarnir eru einmitt oft á tíðum kallaðir klútar. Efnisbútar sem 

hafa fengið nafn eru samkvæmt þessum sérfræðingum hærri í áliti og meira virði hjá 

Ghanabúum, bæði konum og körlum, heldur en þeir sem eru ónefndir. Þá skiptir ekki máli 

hvernig týpa af efnisbút það er, svo lengi sem hann hefur nafn. Kaupmenn og neytendur 

eru sammála því að konur kaupa efnið vegna þess að það er fallegt en á sama tíma kaupa 

þær sennilega frekar annan bút þó hann sé minna fallegur, ef sá fyrri hefur ekki fengið nafn 

en sá seinni hefur fengið nafn.20  

 Ein af ástæðunum fyrir því af hverju efnisbútar fá nöfn, 

endurspeglast einnig í því að konurnar nota nöfnin í sumum 

tilfellum til þess að koma skilaboðum á framfæri sín á milli. Sem 

dæmi má nefna búta eins og Ahwene Pa Nkasa eða „Góður 

hlutur þarf ekki að tala um sjálfan sig“, sem er tilvalinn að nota 

til þess að koma á framfæri ákveðnum skilaboðum um stöðu og 

framkomu. Þetta er einn af þessum eftirsóttarverðu „góðu“ 

klútum, en það eru þó mögulega einhver vandamál í kortunum, 

                                                
17 Connie Wang, „What Fashion's „Ethnic“ Prints Are Really Called,“ Tribal Print History - What Should 
You Call Ethnic Prints, 19. Maí 2012, sótt 11. nóvember 2017 á http://www.refinery29.com/fashion-prints-
hawaiian-tribal#slide-7. 
18 „A History of African Wax Prints,“ Mazuri Designs, 4. febrúar 2016, sótt 11. nóvember 2017 á 
http://mazuridesigns.com/blog/2016/2/4/a-history-of-african-wax-prints. 
19 Young, „Ghanaian Woman and Dutch Wax Prints: The Counter-appropriation of the Foreign and the 
Local Creating a New Visual Voice of Creative Expression.“ bls. 313: Cloth is one of the most visual of the 
arts. 
20 Young, „Ghanaian Woman and Dutch Wax Prints: The Counter-appropriation of the Foreign and the Local 
Creating a New Visual Voice of Creative Expression.“ Bls. 313. 

Mynd 5: Efni með nafnið Ahwene Pa Nkasa 
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einhver ástæða fyrir akkúrat þessum skilaboðum: efast einhver um stöðu konunar sem 

skartar þessu efni? Oft er verið að takast á við vandamál sem skapast til dæmis vegna þess 

að eiginmaður konunnar á aðra konu. Sú kona gæti til dæmis verið að tala illa um hana, 

reyna að skapa leiðindi og er þá jafnvel að reyna að láta hina konuna líta illa út. Sú fyrri –

 sú sem klæðist efninu – svarar ekki fyrir sig beint út, hún reynir ekki að tala um hvað hún 

sé góð eða sannfæra aðra með orðum sínum, fólk á að sjá það að hún er betri manneskjan 

þar sem hún þarf ekki að verja sig, heldur hunsar hún neikvæðu ummælin – er yfir þau 

hafin.21 Og klæðist þá jafnvel um leið Ahwene Pa Nkasa til að undirstrika þetta.  

2.2. Táknræn munstur: samskipti og hjátrú 

Fleiri ástæður eru fyrir því að efnisbútunum eru gefin þessi nöfn, en sum nöfn heiðra 

minningu mikilvægra einstaklinga eða atburða. En oft á tíðum eru bútarnir nefndir eftir 

setningum sem gætu verið einskonar ákall eða bæn: „Hver mun fæða börnin þín?“ Þeir 

geta þá einnig velt upp heimspekilegum hliðum lífsins og tilverunnar: Dua Koro Gye 

Mfrma eða „Er eitt tré stendur frammi fyrir storminum, fellur það?“ Því má segja að þrátt 

fyrir það að efnisbútur sem gefinn er að gjöf sé talin hugulsöm gjöf, að þá er efni sem hefur 

fengið nafn ekki aðeins hugulsöm gjöf heldur er hún einnig talin hafa fjárhagsleg og 

félagsleg áhrif í samfélaginu.22  

 Óhætt er að segja að konur geti svarað fyrir sig með því að skarta ákveðnum 

munstrum: kona gæti til dæmis klæðst fötum sem eru með mynd af litlum stól sem stendur 

fyrir: Wote me ho asem a, fa akonnwa eða „ef þú vilt tala um mig, sæktu þér þá stól og 

hlustaðu“. Þessu munstri má til dæmis skarta til þess að ögra hinni 

eiginkonu eiginmannsins eða öðrum keppinaut. 23 Efni með áprentuðum 

viftum stendur fyrir þá lífspeki að ef skálduð saga er endurtekin nógu oft 

verði hún að veruleika. En munstrið með viftunni getur líka staðið fyrir allt 

annað: sá sem klæðist viftunni hefur fundið hamingjusamt samband, sem 

hófst á heitri, þurri nóttu í Afríku þar sem tvær aðalpersónurnar, maður og 

kona, borða, hlægja og dansa, þar til þau sofna í örmum hvers annars – þá 

eyða þau fyrstu af mörgum nóttum saman.24 

                                                
21 Young, „Ghanaian Woman and Dutch Wax Prints: The Counter-appropriation of the Foreign and the Local 
Creating a New Visual Voice of Creative Expression.“ Bls. 320. 
22 Young, „Ghanaian Woman and Dutch Wax Prints: The Counter-appropriation of the Foreign and the Local 
Creating a New Visual Voice of Creative Expression.“ Bls. 313. 
23 Young, „Ghanaian Woman and Dutch Wax Prints: The Counter-appropriation of the Foreign and the Local 
Creating a New Visual Voice of Creative Expression.“ Bls. 306. 
24 „A History of African Wax Prints.“ 

Mynd 6: Viftur. 
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 Efni sem er með heldur þéttum litlum blómum heita Obaa pa eða 

„Góð kona“ eða „góð eiginkona“. Það endurspeglar jákvæða þætti 

kvennmannsins og er það efni sem flestar konur þrá mest, þar sem að 

merkingin á bakvið hvern klút er sjónræn endurspeglun á því sem konan 

hefur lent í og gert. En einnig þýðir það að hún vilji vera góð eiginkona, 

hvort sem hún á eiginmann eða er að reyna að heilla karlmenn.25 

 You Fly, I Fly eða „Þú flýgur, ég flýg“, er munstur sem sennilega er með þeim 

þekktustu sem gerð hafa verið. Það er mynd af fugli að flýja búr sitt og er það mjög vinsælt 

hjá nýgiftum konum. Þetta er ákveðin viðvörun til karlmannsins, en þær klæðast því til 

þess að sýna það að heiðarleiki og traust í hjónabandi virkar eins á báða bóga.26 Þar sem 

fjölkvæni hefur verið algengt víða í Afríku þykir mér þetta munstur vera með þeim 

sterkari, konurnar eru ekki lengur tilbúnar að deila sínum karli og er þá aðeins eitt í 

stöðunni ef hann er henni ótrúr: fuglinn flýgur á brott. 

 Bútarnir og klútarnir virðast vera það stór hluti af samskiptum margra í Ghana að 

óhjákvæmilegt er að læra eitthvað um bútana og merkingu þeirra. Ung kona frá Ghana 

segir svo frá:  
Amma mín var vön að segja „Nana, réttu mér þennan“, og svo sagði hún nafnið [á 
efninu]. Ef ég kom til baka með rangan bút, flengdi hún mig ekki, heldur skammaði 
mig með því að segja að ég væri enn smábarn. Svo ég gerði það að mínu markmiði að 
læra nöfnin almennilega til þess að ég myndi ekki bregðast ömmu minni. Með 
tímanum lærði ég nöfnin. Þú heyrir þau allt í kringum þig, allsstaðar svo þú lærir það 
smám saman. Þetta verður að hluta af þér. Þú mætir þessu á hverjum degi og því má 
segja að þú alist upp við þetta. Þetta er ekki eitthvað sem þú þarft að leggja þig 
sérstaklega eftir að læra, heldur ferðu á markaðinn daglega, þú kaupir efni til að 
klæðast og ef þú ferð þá munu kaupmennirnir spyrja: „Oh viltu þennan bút, oh notaðu 
þennan bút“ og kalla nafnið [á efninu] til þín svo að einhvern veginn festist þetta, 
ómeðvitað. Það stimplast inni í minni þitt.27 

  

                                                
25 Young, „Ghanaian Woman and Dutch Wax Prints: The Counter-appropriation of the Foreign and the Local 
Creating a New Visual Voice of Creative Expression.“ Bls. 306. 
26 Archer, „How Dutch Wax Fabrics Became a Mainstay of African Fashion.“ 
27 Young, „Ghanaian Woman and Dutch Wax Prints: The Counter-appropriation of the Foreign and the Local 
Creating a New Visual Voice of Creative Expression.“ Bls. 320. Frumtexti: My grandmother would say 
“Nana, get me this one,” and she would say the name. If I came back with the wrong cloth, she would not 
cane me but would shame me saying I was still a baby. So I made it my goal to learn the names properly so 
as not to disappoint my grandmother. In time I learned the names. You hear them all around you, everywhere 
so you pick it up little by little. … it’s just a part of you. You meet it everyday so I guess you grow up with it. 
It’s not an extra effort you have to put in like going out of your way to learn it, but you go to the market 
everyday you are buying cloth to wear and if you go the traders be asking “oh you want this cloth, oh use this 
cloth,” and they call the name to you so it somehow sticks, unconsciously. It registers in your memory. 
Heimild: Young, „Ghanaian Woman and Dutch Wax Prints: The Counter-appropriation of the Foreign and 
the Local Creating a New Visual Voice of Creative Expression.“ 

Mynd 7: Obaa pa. Góð kona. 
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Val á munstri er ekki laust við áhættu þar sem að merkingin á bakvið sum þeirra er sterk. 

Gjöfinni geta fylgt afleiðingar: til dæmis getur slettst uppá vinskapinn eða einhverskonar 

misskilningur orðið til. Fatahönnuður að nafni Amissah varð þekkt fyrir þekkingu sína á 

nöfnum bútanna samkvæmt grein um notkun klútanna í Ghana – sem birtist í Asian and 

African Studies árið 2016 –  og minnist þess er hún var ung stelpa og var að velja munstur 

fyrir eldri frænku sína: 
Ég man fyrir löngu síðan, ég átti frænku, ekki systir mömmu og ekki systir pabba, en 
skyldmenni. Og ég keypti hálfan efnisbút [u.þ.b. 5,5 x 5,5 metrar] og sá bútur bar 
nafnið „A da sa ma mproe o fam papa ho“ sem þýðir: „Það er eins og þegar vínberin 
þroskast á trénu, finnir þú nokkur ónýt í bland við þau góðu.“ Stundum verða þau 
vondu þar, nálægt þeim góðu. Það þýðir, jafnvel þó svo að það sé slæm manneskja í 
fjölskyldunni, þá er hann samt sem áður meðlimur í fjölskyldunni. Þú sérð, það er gott 
fólk í fjölskyldunni en þessi slæmi er einnig hluti að fjölskyldunni svo að þú getur 
ekki hent honum í burtu. Og ég gaf henni þennan efnisbút, reyndar án þess að hugsa. 
Og dóttir hennar reiddist og sagði: „hvað heldur þú að þú sért að gera?“ Ég sagði: 
„hvað er að þessu, þetta er fallegur efnisbútur.“ Hún sagði: „þetta er nafnið á hlutnum 
[A da sa ma mproe o fam papa ho].“ Ég sagði: „Ó guð minn góður, ég hugsaði ekki útí 
það!“ Ég hélt að þetta væri fallegt og að henni myndi líka við þetta vegna litanna. Ég 
var yngri þá. Svo að frá þessum tíma er ég vör um allt þetta þegar ég kaupi efnisbút. 
Sumir segja góða hluti en aðrir ekki.28 

 
Kaupmaður sem hefur verið lengi í bransanum segir sömu sögu um klúta sem notaðir eru í 

brúðarvígslum, en þá aðallega þá sem valdir eru fyrir móðir brúðarinnar – en þar þarf að 

fara sérstaklega varlega þegar munstur er valið. Sum munstur bera fremur óhugnanleg nöfn 

sem líklegast enginn vill gefa verðandi tengdamóðir sinni eða í raun öðrum en þeim sem 

óskað er ills. Sem dæmi um nöfn á slíkum klútum er Owuo atwedee eða „Stigi dauðans, 

allir klifra hann“. Annað dæmi er  Nsuo afa boodee eða „Straumurinn ber í burtu 

bananahýði“ – en það þýðir með öðrum orðum að dauðinn geti komið og tekið 

                                                
28 Young, „Ghanaian Woman and Dutch Wax Prints: The Counter-appropriation of the Foreign and the Local 
Creating a New Visual Voice of Creative Expression.“ Bls. 321. Frumtexti: I remember some long time ago, 
I had an aunt, it’s not my mother’s sister or my father’s sister but a relative. And I bought a half-piece of 
cloth and that cloth had a name “A da sa ma mproe o fam papa ho” which means it’s like when grapes ripen 
on the tree, you find some bad ones with the good ones. Sometimes the bad one will be there, close to the 
good one. That means, even if there is a bad person within the family, he is still a member of the family. You 
see, there are good people in the family but this bad one is also part of the family so you can’t throw that 
person away. And I gave her that piece of cloth, actually without thinking. And the daughter got mad and 
said “what do you think you are doing?” I said, “what’s wrong with this it’s a beautiful piece of cloth?” She 
said, “this is the name of the thing!” I said, “oh my goodness, I didn’t think about it!” I thought it was nice 
and she would like it because of the colors. I was younger then. So from that time I was careful when buying 
a piece of cloth. Some say nice things but others don’t. Young, „Ghanaian Woman and Dutch Wax Prints: 
The Counter-appropriation of the Foreign and the Local Creating a New Visual Voice of Creative 
Expression.“ 
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manneskjuna á hverri stundu. Þessi kaupmaður talaði sérstaklega um það, að þessa tvo búta 

ætti ekki að gefa tengdamæðrum, sem er svo sem vel skiljanlegt.29  

 Óhætt er að tengja ofangreinda trú fólks á munstrin við hjátrú, þar sem því er trúað 

að munstrin geti haft gæfurík áhrif á framtíð manneskjunnar sem klæðist því – eða að þau 

kunni ekki góðri lukku að stýra. Í viðtali sem tekið er árið 1998 við þjóðfræðingana Símon 

Jón Jóhannsson og Valdimar Tr. Hafstein benda þeir á að hjátrú berist frá einni kynslóð til 

annarrar, og sé þannig lærð mann fram af manni – þótt að á sama tíma geti hún vissulega 

breyst. Þeir benda jafnframt á að við grípum til hjátrúar, til að að reyna að hafa stjórn á 

eigin lífi og örlögum okkar, við aðstæður sem eru ekki fullkomlega á okkar valdi. „Því 

síður sem fólk hefur á tilfinningunni að það ráði ferðinni og því minna sem sjálfstraust þess 

er, þeim mun líklegra er það til þess að vera hjátrúarfullt og gera ytri áhrif, svo sem heppni, 

álög, drauga, töluna 13 og fleira, ábyrg fyrir því sem kann að henda,“ segir Valdimar Tr. 

Hafstein í viðtalinu.30  

 Yngri konur, eða konur undir þrítugu í Ghana og víðar í Vestur-Afríku, eru mun 

smeykari við að kaupa, klæðast eða gefa efni sem hafa ákveðin nöfn vegna þessarar sterku 

hjátrúar á bakvið þau. Á síðustu árum hafa konur farið að vinna meira úti, einnig mæður 

þessara ungu kvenna, og höfðu þær því kannski ekki tíma til að kenna þeim nöfn allra 

munstranna, sem gerir ungu konurnar óöruggari með val sitt og því eru margar þeirra nú til 

dags farnar að kjósa efnisbúta með engum nöfnum, eða hlutlausum nöfnum eins og „Góð 

kona“.31 Þannig forðast þær hjátrúna tengda klútunum – en stunda hana þó samt, þar sem 

með því að forðast klúta með nöfn eru þær að forðast örlögin sem trúað er að fylgi þessu 

ákveðnum efnisbútum.  

3. Notkun og virkni í vestrænum „pop-kúltúr“ samtímans 

Eins og áður hefur komið fram er afríska munstrið – eða ankara – vinsælt um allan heim 

um þessar mundir enda hefur það verið áberandi í tískuheiminum. Slíkt efni sem greip 

athygli mína nýlega gengur undir ákveðnu nafni, og kallast það í dag:  

                                                
29 Young, „Ghanaian Woman and Dutch Wax Prints: The Counter-appropriation of the Foreign and the Local 
Creating a New Visual Voice of Creative Expression.“ Bls. 321. 
30 „Hjátrúin er systir efans.“ Morgunblaðið. 13. febrúar 1998, sótt 21. nóvember 2017. 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/382466/. 
31 Young, „Ghanaian Woman and Dutch Wax Prints: The Counter-appropriation of the Foreign and the Local 
Creating a New Visual Voice of Creative Expression.“ Bls. 321. 
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Louis Vuitton and Le Sac de Michelle Obama eða „Louis Vuitton taskan hennar Michelle 

Obama“. Munstrið er ankara-munstur en um leið er það skemmtilega nútíma-evrópuvætt.  

Efnið er í stíl við Louis Vuitton tösku sem er notuð endurtekið til 

að mynda munstur. Þetta munstur þekkist núna í Ghana og á það 

einmitt rætur að rekja til heimsóknar þáverandi forsetafrúar 

Bandaríkjanna, Michelle Obama, til Ghana árið 2009, þar sem hún 

hélt á Louis Vuitton tösku.32 Úr þessu efni hafa verið búnar til 

tautöskur33 svo dæmi sé tekið – sem mér þykir mjög skemmtilegt: 

taska á tösku. Einnig gerðu Vlisco, þeir sömu og hönnuðu efnið, 

mjög skemmtilega dragt úr allskyns lita-bútum af sama efninu, sem 

þeir notuðu til þess að auglýsa efnið.34 En Michelle Obama er alls 

ekki eini frægi Bandaríkjamaðurinn til að skarta afrískum mustrum 

opinberlega, svo eftir sé tekið.  

3.1. Notkun Beyoncé á afrískum munstrum  

R&B drottningin Beyoncé hefur gert mikið af því uppá síðkastið að vísa til afrísks uppruna 

síns í tónslistarmyndböndum og klæðist hún oft ankara-munstrum í sínu daglega lífi. En 

Lemonade, stuttmyndin sem hún gaf út fyrri hluta árs 2016 og var samsett úr lögum hennar 

á samnefndri plötu, fjallaði einmitt öll um afrískan uppruna hennar og afríska siði yfir 

höfuð. Hvert atriði stuttmyndarinnar tengdist Afríku á einhvern hátt35 og kemur nafn 

plötunnar Lemonade frá setningu sem Hattie White, amma Jay Z, eiginmanns Beyoncé, 

sagði í nítíu ára afmæli sínu í apríl ári áður en platan kom út: „Ég átti góðar og slæmar 

stundir, en ég fann ávallt innri styrk til að draga sjálfa mig upp. Mér voru framreiddar 

límónur – en ég bjó til límonaði.“36 Menningarblaðamenn létu ekki á sér standa og rýndu í 

uppruna plötutitilsins og þar af leiðandi orð Hattie White:  

                                                
32 Meg Miller, „The Wildly Inventive Textiles Of Africa's Print Powerhouse.“ Co.Design, 20. júlí 2016, sótt 
13. desember 2017. https://www.fastcodesign.com/3061941/the-wildly-inventive-textiles-of-africas-print-
powerhouse. 
33 „« Sac de Michelle Obama »,“ Bonjour Bintou, sótt 5. desember 2017, 
http://bonjourbintou.com/produit/sac-a-la-michelle-obama/. 
34 „LE SAC DE MICHELLE OBAMA,“ Vlisco V-Inspired, sótt 5. desember 2017, http://v-
inspired.vlisco.com/looks/le-sac-de-michelle-obama/. 
35 Beyonce, 23. apríl 2016, sótt 24. nóvember 2017, https://www.beyonce.com/album/lemonade-visual-
album/?media_view=video. 
36 Shannon Carlin, „Who Is Speaking About Lemonade On Beyoncé's „Freedom“? Hattie White Has A 
Strong Connection To The Star,“ Bustle, 26. apríl 2016, sótt 27. nóvember 2017, 
https://www.bustle.com/articles/157022-who-is-speaking-about-lemonade-on-beyoncs-freedom-hattie-white-
has-a-strong-connection-to-the. Frumtexti: „I had my ups and downs, but I always find the inner strength to 
pull myself up. I was served lemons, but I made lemonade.“ 

Mynd 9: Dragtin sem Vlisco hannaði úr 
Louis Vuitton and Le Sac de Michelle 
Obama 
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Orð White eru ekki nákvæm; hún fer ekki í gegnum ákveðnu augnablikin,  
vendipunktana í lífi hennar sem neyddu hana til þess að finna eitthvað gott í öllu því 
sem var slæmt. En White gefur það skýrt fram að til þess að komast þangað sem hún 
er núna, þurfti hún að stóla á sjálfa sig. Hún var sú sem þurfti að búa til límonaðið. 
Hún þurfti að ákveða að fyrirgefa til þess að hún gæti fundið hamingju í framtíðinni.37 

 
Miklar sögusagnir hafa einmitt gengið um það, eftir að platan kom út, að eiginmaður  

Beyoncé hafi haldið framhjá henni um langt skeið. En hún syngur óbeint um framhjáhald í 

flestum lögum plötunnar. Þá hefur verið talað um það að þessi setning tengdaömmu hennar 

hafi fengið hana til þess að fyrirgefa: breyta límonum í límonaði – og gefa því sæta stærri 

merkingu en því súra.38 

Við slíka greiningu á Lemonade og meiningum Beyoncé – þar sem lesið er á milli 

línanna – fer ég ósjálfrátt að hugsa aftur um efnisbútana og klútana í Ghana þar sem einnig 

er lesið á milli línanna, og heimspekilegum vangaveltum 

um ástina, samskipti og lífið er velt upp. Að því sögðu má 

minna á að í Lemonade sést Beyoncé nokkrum sinnum í 

stórum kjól í viktoríönskum-stíl – en munstrið á honum er 

afrískt mustur.39 Þar sést einhvers konar spíral munstur og 

eru margar kenningar til um hvað spírall tákni en 

einhvern tímann heyrði ég að spírallinn stæði fyrir 

þrautsegju, sterka sjálfsmynd og sjálfsþekkingu – svo 

kannski eru einhver tengsl á milli þess sem listakonan 

fjallar um á plötunni og prentsins sem hún hún skartar í 

Lemonade. Þetta er langt frá því að vera fyrsta skipti sem 

Beyoncé klæðist afrísku munstri, en hún hefur sést í því 

ótal sinnum – hvort sem það eru fínni viðburðir eða hversdagslegir atburðir eins og frí með 

fjölskyldunni.  

Nígeríski rithöfundurinn Chimamanda Ngozi Adichie kom fram á Ted Talks árið 

2013 þar sem hún sagði að allir ættu að vera femínistar, en Beyoncé vitnaði einmitt í hana í 

lagi sínu Flawless40 sem kom út seinna það sama ár. Í fyrirlestri sínum klæddist Adichie 

                                                
37 Carlin, „Who Is Speaking About Lemonade On Beyoncé's „Freedom“? Hattie White Has A Strong 
Connection To The Star.“ 
38 Carlin, „Who Is Speaking About Lemonade On Beyoncé's „Freedom“? Hattie White Has A Strong 
Connection To The Star.“ 
39 Beyonce. 
40 Beyoncé - ***Flawless ft. Chimamanda Ngozi Adichie, YouTube, Columbia Records, 24. nóvember 2014, 
sótt 24. nóvember 2017, https://www.youtube.com/watch?v=IyuUWOnS9BY. 

Mynd 10: Beyoncé í ankara-kjól í 
lokin á stuttmynd sinni Lemonade. 



 

 15 

einnig ankara-munstri með spíral; er það tilviljun?41 Ég fann ekki heimildir um hvað 

spírallinn táknar nákvæmlega í afrísku ankara-munstrunum en spírallinn hefur verið 

algengt form í gegnum mannkynssöguna og til að mynda í Vestur-Afrískum Adinkra 

táknum, táknar spírallinn mikilleika, útgeislun og forystu.42  

 Nú síðast í maí á þessu ári vakti Beyoncé athygli veraldarvefsins enn á ný, þegar 

hún hélt „baby shower með Afríku-þema.“ Myndir birtust af henni þar sem hún var öll 

klædd upp í ankara-mustruð föt, eða réttara sagt topp, sítt pils og höfuðklút og afrískt skart. 

Þá var hún með óléttukúluna bera og var búið að mála á hana með henna-tattoo, einskonar 

húðflúr eða munstur. Maðurinn hennar, Jay Z, tók fullan þátt í þessu og klæddi sig upp í 

sama stíl, ásamt flestum gestum veislunnar. Í veislunni var meðal annars Kelly Rowland, 

fyrrum hljómsveitarmeðlimur Destiny’s Childs, hljómsveitinni sem kom Beyoncé á kortið. 

Um þemaveisluna voru mjög skiptar skoðanir, en fólk virtist margt hvert ekki vera alveg 

sammála um það hvort þetta væri í lagi eða alls ekki. Mest af 

gagnrýninni, að mér sýndist, kom frá fólki í Afríku sem 

skynjaði þversögn í því, að hún skuli skarta afríska stílnum, 

taka menningunni og upprunanum svona fagnandi eða 

alvarlega, en á sama tíma kemur hún ekki til Afríku og heldur 

tónleika.43 

 Reuben Reuel er einn af þeim sem hefur hannað ankara 

mustur fötin sem Beyoncé hefur sést í. Reuel er ungur 

hönnuður og er upprunnalega frá Virginia Beach. Hann hóf 

feril sinn á að hanna skemmtileg föt fyrir konurnar í kirkjunni 

sem hann sótti. Fötin voru í þessum afríska stíl, en fljótlega 

varð eftirspurnin svo mikil að hann ákvað að flytja til New 

York þar sem hann starfar í dag og rekur eigið fyrirtæki: Demestik. Fyrir hvaða hönnuð 

sem er, myndi það sennilega teljast gríðarlega stórt skref að fá Beyoncé til að klæðast 

hönnuninni – og hvað þá þegar Beyoncé sjálf setur mynd af sér í þeim á Instagram. Reuel 

                                                
41 We should all be feminists | Chimamanda Ngozi Adichie | TEDxEuston, YouTube, Ted X, 12. apríl 2013, 
sótt 27. nóvember 2017, https://www.youtube.com/watch?v=hg3umXU_qWc. 
42 „ADINKRA INDEX,“ Adinkra Symbols of West Africa, sótt 3. desember 2017, 
http://www.adinkra.org/htmls/adinkra_index.htm. 
43 Damola Durosomo, „People are Split on Whether Beyonce's 'African-Themed' Baby Shower is 
Appropriation,“ OkayAfrica, 22. maí 2017, sótt 27. nóvember 2017, http://www.okayafrica.com/beyonce-
african-themed-baby-shower/. 

Mynd 11: Myndir sem Beyoncé byrti 
af sér á instagram í fötum eftir 
hönnuðinn Reuben Reuel. 
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má sjá sem gott dæmi um fatahönnuð sem nýtir ankara munstur og afrískan stíl og nýtur 

um leið mikilla vinsælda í hinum vestræna heimi. 44 

3.2. Vinsælir fatahönnuðir og afrísk munstur.  

Til þess að nefna annan fatahönnuð sem unnið hefur gagngert með ankara-munstur er ekki 

úr vegi að nefna Lisu Folawiyo sem er fatahönnuður frá Nígeríu. Folawiyo stofnaði 

fyrirtæki sitt Jewel by Lisa árið 2005, en hún hannar bæði skart og fatnað. Hún hefur 

rannsakað listir afríska prentsins og býr bæði til sitt eigið munstur í sígílda ankara-stílnum 

og útfærir munstrið svo enn frekar með því að sauma út ofan í 

munstrið. Þessi textíl-aðferð hennar í bland við klæðskurð hefur 

orðið eftirsóttur varningur um allan heim. Hún hefur starfað fyrir 

stór fyrirtæki á borð við Blackberry, þar sem hún hannaði 

símahulstur, og L’Oreal þar sem hún hannaði varalita og 

naglalakk-umbúðir, en allt þetta var selt í takmörkuðu upplagi. 

Þá hefur fræga fólkið sóst eftir hönnun hennar fyrir myndatökur 

og stærri sem smærri viðburði. Af þeim fjölmörgu sem hafa 

klæðst hönnun Lisu Folawiyo má nefna leikkonuna Lucy Liu45 

sem varð hvað þekktust í Charlies Angels myndunum, en hún 

mætti í kjól með afrísku mustri eftir Folawiyo á Bravo TV 

hátíðina árið 2013. Liu er aðeins ein af mjög mörgum þekktum 

leik- og söngkonum sem klæðst hafa Jewel by Lisa en flestar af 

þekktustu Hollywood-stjörnunum hafa sést í fatnaði hennar á 

einhverjum tímapunkti.46 

Lupita Nyong’o er leikkona sem varð þekkt víða um heim fyrir leik sinn í myndinni 

12 Years a Slave sem kom út árið 2013. Hún er ein þeirra sem klæðst hefur hönnun 

Folawiyo opinberlega. Foreldrar Nyong’o eru frá Kenía en hún er þó fædd og uppalin í 

Mexíkó. Hún sýnir oft uppruna sinn með klæðaburði og klæðist þá gjarnan afrísku prenti í 

bæði fatnaði og á höfuðklútum en segja má að notkun á slíkum höfuðklútum sé eitt af 

hennar einkennismerkjum.  

                                                
44 Kenya Hunt, „Meet Reuben Reuel, the Young Designer Who's Already Dressed Beyoncé.“ The Cut, 31. 
júlí 2014, sótt 25. nóvember 2017. https://www.thecut.com/2014/07/meet-the-brooklyn-designer-tapped-by-
beyonc.html. 
45 Lisa Folawiyo, sótt 16. nóvember 2017, http://www.lisafolawiyo.com/about/. 
46 Kimberlyakinola, „HOLLYWOOD CELEBRITIES ROCKING AFRICAN „Ankara“ PRINTS,“ Obsessed, 
12. júní 2013, sótt 26. nóvember 2017, https://kimberlyakinola.wordpress.com/2013/06/12/hollywood-
celebrities-rocking-african-ankara-prints/. 

Mynd 12: Föt úr haust/vetur ’17 línu 
Lisa Folawiyo 
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 Ásamt Beyoncé eru Rihanna og Gwen Stefani með stærstu 

áhrifavöldum í tískuheimi samtímans. Gwen Stefani hannaði fatalínu 

fyrir fatamerkið sitt L.A.M.B. fyrir vor/sumartískuna árið 2011 en 

fatalínan einkenndist af afrísku munstri og hefur innblástur hennar 

augljóslega verið þaðan, en það má segja að þrátt fyrir að afrísk munstur 

hafi verið byrjuð að láta á sér kræla í götutísku á þessum tíma hafi 

L.A.M.B.47 sett punktinn yfir i-ið. Það má ímynda sér að hönnunin hafi 

opnað augu fólks í löndum utan Afríku fyrir prentinu og einnig látið 

fólki finnast eðlilegra og „meira í lagi“ að klæðast fötum með þessháttar 

munstum.  

Ankara-jakki úr línu L.A.M.B. var sérhannaður á Rhianna, en á 

þessum tíma var Rihanna allra stærsta stjarnan í popp-heiminum. 

Jakkanum klæddist hún í Good Morning America tónleikaröðinni árið 

2010 rétt eftir að hann hafði einnig sést á tískupalli í New York. Jakkinn kom þó ekki í 

sölu fyrr en nokkru síðar. Eftirspurnin eftir jakkanum sem Rihanna klæddist var þá orðin 

gífurlega mikil.48 

Í lok 2014 mætti Rihanna í heimsókn í Hvíta húsið klædd í ankara-prentuðum kjól 

eftir fatahönnuðinn Stella Jean, sem er ítalskur fatahönnuður.49 Það var talinn ansi djarfur 

klæðnaður fyrir Hvíta húsið – en ekkert endilega á neikvæðan hátt, heldur var það oft nefnt 

sem gott skref50 enda finnst mörgum Rihanna vera skemmtilega djörf og samkvæm sjálfri 

sér.  

Ljóst er að mjög margir hönnuðir eru nú farnir að hanna flíkur eða fylgihluti úr 

afrísku munstur bútunum og er samkeppnin þar orðin mun meiri en hún var þegar fyrstu 

hönnuðirnir fóru að taka munstrið út fyrir Afríku. Þeir hönnuðir sem voru með þeim fyrstu 

í þessum hugleiðingum gera það sumir hverjir gott enn í dag, en eftir að vinsældir efnisins 

jukust í hinum vestræna heimi, fóru fleiri og fleiri að hanna í þessum stíl svo að 

samkeppnin hefur aukist gríðarlega – og eftirspurnin jafnvel með? 

 

                                                
47 Matzoballs. „Design: Gwen Stefani's L.A.M.B Spring 2011 Collection.“ OkayAfrica, 3. ágúst 2011, sótt 
27. nóvember 2017. http://www.okayafrica.com/design-gwen-stefanis-l-a-m-b-spring-2011-collection/. 
48 Nikki Billie Jean. „TV Show: Rihanna's Custom L.A.M.B. Spring/Summer 2011 Jacket for Good Morning 
America's Fall Concert Series 2010.“ All Things Ankara, 17. nóvember 2010, sótt 27. nóvember 2017. 
https://www.allthingsankara.com/2010/11/tv-show-rihanna-custom-l-m-b-jacket-good-morning-
america.html. 
49 „About,“ Stella Jean, sótt November 27, 2017, http://www.stellajean.it/about-stellajean/. 
50Oge Agu, "Rihanna Rocks Stella Jeans Ankara Print Dress," Kamdora, 11. nóvember 2014, sótt 27. 
nóvember 2017, https://www.kamdora.com/2014/11/11/rihanna-rocks-stella-jeans-ankara-print-dress/. 

Mynd 13: Rihanna í Good 
Morning America íklædd 
ankara jakkanum úr línu 
L.A.M.B. 
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Lokaorð  

Afrískt munstur, batik, ankara eða dutch wax print – öll þessi nöfn má nota yfir þetta 

svokallaða afríska munstur, sem ég hef skrifað um hér. Allt eru þetta eins týpur af 

munstrum, gerðar með álíka aðferðum. Batik og dutch wax print eru þó að segja má frekar 

nöfnin yfir þær aðferðir sem notaðar eru til að búa til munstrið. Afrískt munstur og ankara 

eru hinsvegar nöfnin yfir munstur stílinn. Orðið Afrískt munstur er tilkomið vegna þess hve 

miklum vinsældum efnin náðu í Afríku og hversu rótgróinn þau urðu menningunni, nánar 

tiltekið í Vestur-Afríku og sérstaklega Ghana þar sem efnin eiga 150 ára sögu.  

 Batik-aðferðin er sú elsta sem vitað er um, sem tengist þessum stíl, og er talið að 

hún sé komin frá Indónesíu. Hún er flóknust og tímafrekust í framleiðslu – ásamt því að 

vera dýrust. Aftur á móti er hver bútur í batikinu handgerður og þar af leiðandi einstakur. 

Dutch wax print aðferðin var fundin upp á seinni hluta 19. aldar af Hollendingnum 

Pieter Fentener van Vlissingen, sem stofnaði á þeim tíma verksmiðjuna sem nú gengur 

undir nafninu Vlisco og starfar enn þann dag í dag. Sú aðferð notast við vélar einungis og 

er þar af leiðandi mun heppilegri fyrir fjöldaframleiðslu ásamt því að vera ódýrari. Þetta 

klassíska afríska munstur sem við tölum oft um, er því gert með dutch wax print 

aðferðinni, en á þó rætur sínar að rekja til batiksins. 

 Ankara efni eru oft sögð vera einna sjónrænust lista, enda eru þau falleg, litrík og 

skemmtileg – og þá er saga á bakvið hvert efni sem sölumenn í Vestur-Afríku gáfu 

efnunum til þess að gera þau sérstakari. Nöfn efnisbútanna voru látin passa við trú, vonir 

og hefðir kaupandans – og þannig urður efnisbútarnir samofnir menningunni á staðnum. 

Efnisbútarnir hafa mis góð eða slæm nöfn og tengist þeim því heilmikil hjátrú – en mikil 

hugsun þarf að liggja á bakvið ef gefa á slíkt efni að gjöf, til þess að móðga ekki 

þiggjandann. 

 Margir hafa líklegast orðið varir við auknar vinsældir afríska munstursins í hinum 

vestræna heimi síðastliðin ár, þá mest hjá stjörnunum í sjónvarpi, í tónlistarmyndböndum 

og á Instagram. Ekki eru mörg ár síðan þekktir fatahönnuðir fóru að hanna heilu línurnar 

aðeins úr ankara-munstri og tóku Hollywood stjörnurnar vel á móti þessum stíl, sem leiddi 

svo til almennrar neyslu – enda eru það yfirleitt Hollywood-stjörnurnar sem eru „trend 

setterar“ í tískunni. 

 Fróðlegt verður að fylgjast með vinsældum þessa efnis á komandi árum og gaman 

að sjá hvort hönnunin verði tekin enn lengra þar sem að hönnuðir hafa nú þegar leikið sér 

með að sauma út í efnið – og fleiri aðferðir hafa þá verið nýttar til að skreyta það enn 
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frekar. Munstrin eiga sér langa sögu og ekki annars að vænta en að hún verði enn lengri og 

því mætti spyrja: Hvað verður gert næst? 
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