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Útdráttur 
 

Herraklæðnaður er áhugavert fyrirbæri að skoða, sterkar hefðir ríkja í klæðnaði karla og 

hefur kynjatvíhyggja og karlmennskuímyndir gífurleg áhrif á klæðaval. Skreytingar 

karlmanna, klænaður og útlit sem kvennlegt þykir er tabú í okkar samfélagi og hefur verið 

svo lengi. Ritgerðin fjallar um skreytingar í klæðnaði karla, á 17. og 18. öld voru miklar 

skreytingar í klæðnaði karla af efri stéttum, hvers vegna hurfu skreytingar nær alveg úr 

fataskáp karla um 19. öldina? Hvaða þættir eru það helst sem áhrif hafa á karlklæðnað, 

hversu inngrónar eru hugmyndir samfélagsins um karlklæðnað og meigum við eiga von á 

endurkomu hins skrúðuga manns? Stéttaskipting og karlmennskuímyndir hafa mikil áhrif á 

klæðnað karla. Á 17. og 18. öld þegar breitt bil var á milli stétta skipti það efri stéttina miklu 

máli að aðgreina sig frá þeim lægri, ein helsta leið efristéttarinnar til þessa var að klæðast og 

umkringja sig auði sínum. Skreytingar í klæðnaði og skartgripaburður var merki um virðingu 

og völd einstaklings þar sem dýrmætt skart var notað til að skilgreina stöðu einstklingsins, 

td. hermanna innan síns samfélags. Skartgripir voru einnig notaðir sem gjafir manna á milli 

sem merki um hollustu og virðingu. Með þeim miklu samfélagsbreytingum sem áttu sér stað 

frá upphafi 19. aldar í kjölfar iðnbyltingarinnar varð vending í herraklænaði þar sem að 

skreytingar hurfu. Fleiri stéttir urðu til og varð vinnusemi stór hluti af karlmennskuímyndum, 

vegna þessa varð klænaður hamlandi klæðnaðar og tísku álitin merki um mann sem uppfyllti 

ekki kröfur karlmennskunnar í vinnuframlagi. Áhrif þessara viðhorfbreytinga virðast enn 

vera til staðar og hefur herratískan breyst lítið og hægt síðan. Í ritgerðinni verður farið yfir 

sögu herraklænaðar með áherslu á skreytingar og kvennlegt yfirbragð, reynt verður að leitast 

svara við áhrifum karlmennsku og stéttaskiptingar á karlaklænað, breytingar í 

samfélagsviðhorfum síðustu ára verða skoðuð og hver framtíð karlaklænaðar er og hvort 

karlmenn munu fá meira frelsi til skreytinga? 
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Inngangur  

Tískan gefur möguleika á að vera maður sjálfur, vera ekki ruglað saman við aðra en 
gefa þó til kynna að maður tilheyri ákveðnum hópi í þjóðfélaginu. Þannig getur tískan 
sýnt vald og virðingarsess, stéttar- eða starfsstöðu og þá ræður notagildið ekki alltaf 
för.1 

Kynjaímyndir og ögrun á staðalímyndum kynjanna hafa lengi vakið hjá mér áhuga 

og verið mikill áhrifavaldur í allri minni sköpun. Kynsegin (e. queer) menning snertir mig á 

marga vegu bæði í gegnum fjölskyldu mína og vini. Ég á tvö náin skyldmenni sem eru 

transfólk og hef þannig séð og upplifað frá fyrstu hendi hvernig kynjaðar staðalímindir hafa 

mikil áhrif á einstaklingin sem og samfélagið. Sjálf hef ég alltaf verið kölluð strákastelpa 

þar sem frá blautu barnsbeini kaus ég að klæða mig strákalega, forledrar mínir gáfu mér það 

frelsi að vera ég, en oft fengu þau athugasemdir vegna þess og að þau skyldu leyfa mér það. 

Það hefði því ekki átt að koma á óvart að ég hafi í náminu heillast af hönnun karlfatnaðar, 

sem ég hafði þó ekki velt fyrir mér áður, enda mun minna fjallað um herratísku. Ég hef leitast 

við að leika mér að kynímyndum í hönnun minni á karlfatnaði með því að lauma inn 

skreytingum, kvennlegu handverki og öðrum þáttum vem almennt tengdir eru við duttlunga 

kvenna. Mín von er að geta þannig gefið körlum meira frelsi til persónulegrar tjáningar með 

fatnaði sínum.  

Það var í lok fyrsta árs míns í náminu sem ég heillaðist af skreytingum í 

herraklæðnaði, í fyrstu útfrá glys rokki. Persónur á borð við David Bowie og Marc Bolan 

vöktu áhuga minn, báðir ögruðu þeir staðalímyndum og léku sér með kyngervi sitt, Bowie á 

yfirdrifinn leikrænan máta á meðan Bolan sýndi kvenleika og mýkt á alvarlegri nótum. Það 

var síðan á öðru ári námsins sem ég rakst á hina yfirskreyttu karlmenn 17. og 18. aldar í 

gegnum rannsókn mína á útsaumi og blúndukrögum. Það vakti hjá mér forvitni og fór ég að 

skoða þessa skreyttu yfirstétta karlmenn af miklum móð, ég vildi vita hvað lá á baki 

skreytinganna, hvers vegna voru karlmennirnir álíka skreyttir eða jafnvel meira en konur á 

sama tíma? Álíka skreytingar beggja kynja hafa nú ekki sést síðan um miðja 20 öldina. Ég 

lagðist yfir og hafði áhuga á að vita hvers vegna karlmenn voru svo skreyttir á 17. og 18. 

öld, hvaða þýðingu höfðu skreytingarnar og fyrst og fremst hvað varð um skreytingar 

karlmanna, hvenær og hvers vegna hurfu þær, að því virðist úr herratískunni og getum við 

                                                
1 Ásdís Jóelsdóttir, Tíska Aldanna: Fatnaður og textíll, byggingar, húsgögn og myndlist (Reykjavík: Mál og 
Menning, 2005), 148. 
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átt von á endurkomu hins skreytta karlmanns og hvað veldur því hjá hverjum manni að hann 

kjósi að skreyta sig eða ekki? 

Ímyndir karlmennskunnar eru innan mun þrengri ramma heldur en ímyndir 

kvenleika. Herratíska er mun íhaldsamari heldur en kventíska, viðhorf til klæðnaðs karla er 

mun þrengra og því er margt sem á eftir að skoða og gera innan hennar. Herraklæðnaður 

hefur haldist heldur fast mótaður frá því að karlímyndir tóku miklum breytingum milli 19. 

og 20. aldarinar. Þá sérstaklega formlegur fatnaður líkt og jakkaföt sem hafa nær ekkert 

breyst. Þetta þykir mér spennandi sem og krefjandi vettvangur til að vinna á, það eru 

óþrjótandi möguleikar til breytinga á herraklæðnaði og í tískuheiminum er talað um að 

herratískan sé nú í mikilli uppsyglingu 2  Ég hef leitast við hafa áhrif á viðhorf til 

herrafatnaðar og skeyta saman ríkjandi karlmennskuímyndum í klæðnaði við það sem álitið 

er í dag vera kvennleg fagurfræði. Klæðnaður hefur mikil áhrif á virðingastig einstaklingsins, 

klæðnaður okkar er það fyrsta sem gefur til kynna hver við erum hvort sem við hugsum um 

það eða ekki, bókin er yfirleitt dæmd eftir kápunni í fyrstu. Gæti þá verið að útlit karlmanna 

hafi meiri áhrif á hvaða viðhorf borið er til hans innan samfélagsins, hversu mikil áhrif hefur 

útlit hans á möguleika og tækifæri hans í lífinu. 

Til þess að svara spurningunni mun ég notast við kenningar um kynímyndir, 

kynjatvíhyggju, karlmennskuímyndir, hinsegin fræði sem og stéttaskiptingu og smekkvísi. 

Stuðst verður við hugmyndir karlafræðingsins Raywinn Connell á karlmennskuímyndum og 

þann virðinga stiga sem ímyndir um karlmennsku standa innan. Hinsegin fræðin verða 

skoðuð frá sjónarhorni Judith Butler, sem talin er vera ein af forsvarsmönnum hinsegin 

fræða. Hugmyndir hennar um kyngervi verða skoðaðar með tilsjón af því að kyngervi sé í 

raun og veru gjörningur. Einnig verða hugmyndir kynjafræðingsins Kate Bornstein um 

hinsegin fræði notuð en hún lítur á sem svo að réttindabarátta hinsegin fræðinnar og 

femínnismans séu nátengd og ættu að vinna saman til að styrkja sína stöðu. Fjallað verður 

um stéttaskiptingu og smekkvísi útfrá hugmyndum franska heimspekingsins Pierre Bourdieu 

og vald efri stéttanna yfir smekkvísinni sem hann álítur vera þekkingu. Því næst verður farið 

yfir sögu herratískunnar allt frá 17. öld með áherslu á skreytingar karla og 

karlmennskuímyndir, miklar skreytingar karla á 17. og 18. öld verða skoðaðar og farið 

verður í þær umskiptingar sem verða við upphaf 19. aldarinnar þegar karlmennskuímyndir 

breyttust og skreytingar hurfu nær alveg úr herraklæðnaði. Skoðað verður hvað olli þessum 

breytingum og farið verður í hvaða áhrif þau hafa haft á 20. og 21. öldina. Undantekningin 

                                                
2 Hywel Davies, Modern Menswear (London: Laurence King Publishing ltd, 2008), 8. 
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á hefðbundnum karlmannsímynum innan tísku verða skoðaðar og leitast svara við hverjir 

hafa leyfi til meiri skreytinga og kvenleika í klæðnaði og hversvegna tískustraumar sem fara 

á móti hinni íhaldsömu karlmennsku spretta reglulega upp. Í lokin mun ég taka fyrir þær 

viðhorfsbreytingar sem hafa átt sér stað á síðustu árum, áhrif aktivisma og opinnar umræðu 

sem og breyttra skoðunna nýrra kynslóða og verður framtíð hins skrautlega manns velt upp.  

1. Fræðilegar kenningar 

Þar sem megin efni ritgerðarinnar er herratíska verður efnið skoðað útfrá 

hugmyndum um kynjatvíhyggju, karlmennskuímyndir og hinsegin fræði. Auk þess verða 

árhrif stéttaskiptingar skoðaðar, stéttaskipting hefur mikil áhrif á tísku og þá sérlega á 

herratískuna á 17. og 18. öld. Leitast verður við að varpa ljósi á hvaða áhrif þessar hugmyndir 

hafa haft á útlit og klæðnað karlmanna, hvaða breytingar hafa orðið með breyttum 

samfélagsgildum og hvaða tákn eru á lofti fyrir framtíðina. Í fyrsta kafla verða þessar 

kenningar útskýrðar með hjálp frá hugmyndum R.W. Connell, Pierre Bourdieu, Hugh 

Stutfield, Judith Butler og Kate Bornstein. 

Kynhegðun; Það hlutverk eða hegðun sem einstaklingur lærir að eigi við sitt kyn, 

ákvarðað af gildandi samfélagslegum viðmiðum.3  

Stéttaskipting; aðgreining á einum félagslegum flokki frá öðrum; aðgreining 

stéttaeinkenna svo sem viðhorf, hegðun ofl.4 

Hinsegin fræði; Aðferð til félagslegrar og menningarlegrar rannsóknar til að ögra eða 

afmá þær hugmyndir um kynhneigð og kyn sem uppi eru.5  

 

1.1 Kynjatvíhyggja og karlmennskuímyndir 

Kyn okkar er eitt það fyrsta sem skilgreinir okkur um leið og við komum inní þennan 

heim, annað hvort ertu karl eða kona. Um leið eru settar á einstaklinginn vissar 

                                                
3 „Oxford Dictionaries,“ Oxford University Press, 5. Nóvember 2018, 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/gender_role 
4 „Oxford Dictionaries,“ Oxford University Press, 5. Nóvember 2018, 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/class_distinction 
5 „Oxford Dictionaries,“ Oxford University Press, 5. Nóvember 2018,  
https://en.oxforddictionaries.com/definition/queer_theory 
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samfélagslegar kröfur og væntingar og viðmót samfélagsins til einstaklingsins markast 

einnig af kyni.6 Kyn okkar hefur óneitanlega mikil áhrif á hvernig við, hegðum, berum, og 

klæðum okkur. Hvernig einstaklingurinn kýs að haga sínu útliti er annars vegar til þess að 

leita samþykkis samfélagsins og fylgja þeim samfélagsskoðunum sem uppi eru hverju sinni 

og hinsvegar notar einstaklingurinn útlit sitt sem tól til að ögra ríkjandi gildum og skoðunum. 

Jafnvel til þess að koma skoðunum sínum á samfélaginu á framfæri. Þegar herratíska er 

skoðuð er nauðsynlegt að hafa hugmyndir um karlmennsku og áhrif þeirra  hugmynda á 

einstaklinginn og samfélagið bak við eyrað. Spurningin er í raun: hvað karlmannlegt þykir í 

klæðaburði? Hvernig kemur karlmennska fram í klæðnaði á mismunandi tímum og stöðum 

og einnig athugun á þeim sem fara á móti straumnum og hvaða áhrif það hefur á líf 

einstaklingsins. 

Kynjatvíhyggja sem aðgreinir einstaklinginn sem annað hvort karl eða konu, kom 

fyrst fram í Grikklandi til forna, og hefur sú hugsun haldist allt til okkar tíma og er 

einkennandi í kynímyndum vestrænna samfélaga.7 Kynjatvíhyggjan er þó aðeins grunnurinn 

að þeim ímyndum sem uppi hafa ríkt um kynin og hvaða kröfur á einstaklinginn eru lagðar 

út frá kyni hans. Þrátt fyrir að horft sé á kyn sem svart og hvítt er ekkert sem eitt sem kallast 

karlmennska eða kvenleiki. Raywinn Connell er einn helsti fræðimaður í karlafærði, hún 

heldur því fram að á hverju tímabili og hverju samfélagi séu uppi margar karlmennskur, 

ríkjandi og víkjandi. Connell notast við hugmyndafræði Antonio Gramsci um forræði (e. 

hegemony), yfirgnæfandi vald eða áhrif eins hóps yfir öðrum. Connell talar um ríkjandi 

karlmennsku (e. hegemonic masculinity). Ríkjandi karlmennsku ímynd er sú ímynd sem 

talin er sú sterkasta hverju sinni. Þessi ímynd er breytileg eftir tímum og samfélögum. Þetta 

segir okkur það að hugmyndir um karlmennsku eru að mestu leiti sköpuð af samfélaginu.8 

Ríkjandi karlmennska er þó ekki sú karlmennska sem er algengust og flestir karlmenn passa 

inní, heldur þykir hún eftirsóknarverðust, virðingaverðust og er sú karlmennska sem mest 

vald ber. Þannig er hin ríkjandi karlmennska eitthvað sem margir karlmenn sækjast eftir og 

reyna að móta sig að. Ríkjandi karlmennskuímynd er ekki bundin við einstakling heldur við 

þann hóp sem einstaklingurinn fellur inní.9 Vegna þessa getur karlinn ekki fallið inní þá 

                                                
6 R. W. Connell, Masculinities: Second edition (Cambridge: Polity Press, 2005), 22. 
7 Þorgerður Þorvaldsdóttir, „Er í alvöru til eitthvað sem heitir eðli, hjá mannfólki og sem munur á milli 
kynjanna?,“ Vísindavefurinn, 3. nóvember 2000. Sótt 22. nóvember 2018 af 
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=1084 
8 Geir Sveinsson, „Kynin tvö/Kynstrin öll: Um kynusla, kyngervisútlaga og efni(s)legar eftirmyndir,“ í Flögð 
og Fögur Skinn, ritstj. Jón Proppé (Reykjavík: Íslenska menningarsamsteypan, 1998), 125. 
9 R.W. Connell, Masculinities: Second edition, 77. 
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ímynd uppá sitt einsdæmi, heldur verður hann einnig að ná vissri stöðu innan samfélagsins 

og umkringja sig réttu einstaklingunum til að ýta undir sína eigin stöðu. Þrátt fyrir breytileika 

karlmennskuímynda er ríkjandi ímyndin yfirleitt tengd við völd og yfirburði. 10 

Karlmennskuímyndirnar eru fjölmargar og raðast þær í virðingarstiga. Því er áhugavert að 

skoða aðrar karlmennskuímyndir, hvar þær standa í virðingasrtiganum, innan hvaða hópa 

felast þær og hvaða áhrif hafa þau útí samfélagið? Hvaða þættir eru það helst sem hafa áhrif 

á karlmennskuímynd einstaklings?  

 

1.2  Stéttaskipting 

Klæðnaður sem ekki er eingöngu til að sinna grunnþörfum manneskjunnar þ.e. að 

skýla henni frá veðri og vindum er munaðarvara. Vegna þess hefur tíska alltaf eitthver tengsl 

við stéttaskiptingu, hún er ekki á færi allra og til að eltast við duttlunga tískunnar þarf 

einstaklingurinn að hafa viss fjárráð til þess. 

Í bók franska heimspekingsins Pierre Bourdieu  Distinction: A Social Critique of the 

Judgement of Taste fjallar hann um stéttaskiptingu og smekkvísi. Þekktustu hugtök Bourdieu 

eru menningarauður (e. cultural capital); virðingarstig misjafnar menntunnar og menningar 

og hvaða áhrif það hefur á einstaklinginn, og veruháttur; (e. habitus) félagsleg mótun á því 

hvernig við hegðum okkur, skynjum og hugsum út frá því hvaðan úr samfélaginu við 

komum. Bourdiue segir smekkvísi (e. taste) verða þar sem menningarauður og veruháttur 

einstaklingsins koma saman.11 Smekkvísi er skilgreind sem sá eiginleikin eða kunnáttan að 

skilja list og aðra menningu. Það að smekkvísi er séð sem eiginleiki sem gefur í ljós þekkingu 

einstaklingsins, þá var hún, á þeim tíma þar sem menntun var einungis á færi fárra útvaldra, 

eiginleiki sem aðeins efristéttir gátu búið yfir. Smekkvísi er þannig tengd við stéttaskiptingu 

og gefur smekkur einstaklingsins hugmyndir um stöðu hans innan samfélagsins.12 Þar sem 

smekkvísin var eingöngu á færi fárra innan samfélagsins leiddi það til þess að þeir 

einstaklingar voru einnig þeir sem stjórnuðu smekkvísinni. Þrátt fyrir að stéttaskipting sé 

ekki sérlega greinileg í dag þá eru enn eftirleifar af þeirri hugmynd um stéttaskiptingu 

smekkvísinnar, það er að segja að smekkvísi sé ekki á allra færi. 

                                                
10 R.W. Connell, Masculinities: Second edition, 42. 
11 Gestur Guðmundsson, „Hver var Pierre Bourdieu og hvert var framlag hans til félagsvísinda?,“ 
Vísindavefurinn, 10. desember 2011. Sótt 24. nóvember 2018 af 
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=61450 
12 Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, þýðing Nice, Richard. 
(Bandaríkin: Harvard University Press,1984), 2. 
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Í samfélagsrannsóknum rithöfundarins Hugh Stutfield sem koma fram í bókinni The 

Sovaranty of Society frá árinu 1909, ræðir Sutfield um stéttaskiptingu og snobb frá árinu. 

Stutfield vill meina að fjölbreytileiki í klæðaburði og skreytingar séu eingöngu fyrir 

yfirstéttina og þannig er það yfirstéttin og oft íburðamiklir einstaklingar innan hennar, sem 

hann kallar fiðrildi, sem stjórna og móta tískunni. Vegna þess að tískuvarningur er 

munaðarvara sem ekki er á allra færi, halda þeir tískunni frá almenningi og verja þannig sína 

stétt.13 

Stéttaskipting innan borgarmenningar í vestur-evrópu hefur ávallt verið stór hluti 

hvers samfélags, einstaklingar innan hærri stétta hafa mun meiri tækifæri og betri aðstöðu 

til að sækjast eftir því sem þeir kjósa á meðan þeir sem lægra settir eru þurfa að berjast fyrir 

sínu. Skipting stétta hefur breyst gífurlega mikið, þegar konungar réðu ríkjum öllum og varð 

þá einstaklingur að vera innan hrings konungsfjölskyldunnar til þess að teljast til 

yfirstéttarinnar var bilið milli stétta mikið og greinilegt. Þessi háttur ríkti lengi, eða allt til 

miðjar 19. aldar en þá urðu miklar sviptingar innan stéttaskerfisins, iðnbyltingin hafði í för 

með sér miklar breytingar á samfélögum, fleiri starfsgreinar sköpuðust og komust þannig 

fleiri einstaklingar til valda vegna mikilvægi fjölbreyttra starfa til efnahags- og 

samfélagsuppbyggingar.14 

Fyrir tíma iðnbyltingarinnar þar sem fleiri komust til valda með tilkomu nýrra 

aðvinnuvega, var efri stéttin fámenn og var það gífurlega mikilvægt fyrir hana að sýna stétt 

sína á alla máta, og aðskylja sig þannig frá lægri stéttum. Útlit einstaklingsins og umhverfi 

hans var gagngert notað til að sýna yfirburði sína og auðvald, með klæðnaði, líkamlegum 

duttlingum og öðrum veraldlegum eignum.15 Þó svo að stéttir séu ekki jafn greinilegar innan 

vestræns samfélags nútímans hefur hver stétt sín gildi. Fyrir lágstéttina sem ekki hefur 

fjárhag nema til grunnþarfa sinna, þegar það kaupir fatnað eða innanstokks muni skiptir 

notagildi mestu máli. Efri stéttir sem meira fjárráð hafa sækist í að skapa sér huggulegt og 

smekklegt heimili og einstaka tískufatnað. Yfirstéttarfólk hefur margt þá skoðun að 

lágstéttafólk gæti vel, ef það hefði metnað unnið sig uppum stétt. Á móti lítur lágstéttafólk 

á efristéttir sem hrokafulla og óskynsaman hóp, sem sé upptekin af útliti sínu fremur en því 

sem í raun skipti máli.16  

                                                
13 Diana de Marley, Fashion for Men: An Illustrated History (Essex: Courier International Ltd, 1985), 113. 
14 Diana de Marley, Fashion for Men: An Illustrated History, 100. 
15 Ásdís Jóelsdóttir, Tíska Aldanna: Fatnaður og textíll, byggingar, húsgögn og myndlist, 77. 
16 Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, 247. 
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1.3 Hinsegin fræði 

The choice between two of something is not a choice at all, but rather the opportunity 

to subscribe to the value system which holds the two presented choices as mutually 

exclusive alternatives.17 (Kate Bornstein) 

Hinsegin menning hefur lengi haft mikil áhrif á tísku, bæði starfa margir hinsegin 

einstaklingar innan tískugeirans auk þess sem hinsegin menning hefur verið innblástur 

hönnuða til lengri tíma og hafa margir tískustraumar átt uppruna sinn í hinsegin menningu.18 

Vegna þessa er vert að fjalla um hinsegin fræði, en þær kenningar ásamt feminisma segja 

ríkjandi karlmennsku vera beintengda við mátt sinn og völd sem gerir það að verkum að 

karlmennskan streytist á móti breytingum kynjaímynda vegna ótta við að missa þannig vald 

sitt.19 Þeir sem streytast á móti norminu og ögra kynímyndum horfa til hinsegin menningar 

sem uppsprettu innblásturs. 

Bandaríski heimspekingurinn Judith Butler, einn áhrifamesti kynja- og 

hinseginfræðingur okkar tíma er einna þekktust fyrir skrif sín og rannsóknir á kyngervi 

(e.gender) sem hún segir vera eins konar gjörning, það að einstaklingurinn sé í sífellu að 

skapa kyn sitt með því að endurtaka í sífellu þær gjörðir sem samfélagslega hafa verið 

samtengdar hvoru kyni fyrir sig.  

Af kynjunum tveimur (og nytjahlutverki þeirra) eru svo dregin tvö „kynferði“ (gender) 
eða „kyngervi“ sem lúta að eigindum, hlutverkum og hefðun hvors kyns um sig. 
Karllægir eiginleikar (karla) og kvenlægir eiginleikar (kvena) eru einatt taldir 
eðlisbundnir.20 

Butler hefur gagngrýnt femínísk fræði og telur þau viðhalda hinu gagnkynhneigða forræði, 

fjalli eingöngu um karla og konur, og útiloki þannig þá sem utan þess falla. 21 

Kynjafræðingurinn Kate Bornstein lítur hinsvegar svo á að hinsegin fræði og femínismi séu 

að berjast fyrir sömu réttindum og viðurkenningu allra þeirra sem falla út fyrir hið 

gagnkynhneigða skipulag, og telur hún að mikið muni ávinnast komi þessar tvær stefnur 

saman og berjist gegn sínum sameiginlega óvin.22  

                                                
17Kate Bornstein, Gender Outlaw: On Men, Women and The Rest of Us (New York: Knopf Doubleday 
Publishing Group, 1994), 86. 
18 Joanne Entwistle, The Fashioned Body: Fashion, Dress & Modern Social Theory (Cambridge: Polity 
Press, 2000), xxvi. 
19 R.W. Connell, Masculinities: Second edition, 42. 
20 Geir Sveinsson, „Kynin tvö/Kynstrin öll: Um kynusla, Kyngervisútlaga og Efni(s)legar Eftirmyndir,“ 47. 
21 Nanna Hlín Halldórsdóttir, „Hver er Judith Butler og hvert er hennar framlag til fræðanna?“ 
Vísindavefurinn, 23. september 2013. Sótt 22. nóvember 2018 af http://visindavefur.is/svar.php?id=65469. 
22 Geir Sveinsson, „Kynin tvö/Kynstrin öll: Um kynusla, Kyngervisútlaga og Efni(s)legar Eftirmyndir,“ 138. 
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Kyngervi okkar er þannig tól sem einstaklingurinn notar, meðvitað eða ómeðvitað til 

að annað hvort falla inní samfélagið og fylgja hugmyndum þess um kyn og kyngervi, eða þá 

til að ögra kynjatvíhyggjunni. Klæðnaður er ein sterkasta leiðin til að túlka kyngervi. Hafa 

verður þó í huga að einstaklingur sem stígur út fyrir sinn kynjaramma og passar ekki inní 

hið gagnkynhneigða skipulag er með því að berskjalda sig, og karlmenn sem það gera eru í 

raun að afsala sér þeim forréttindum sem hann hefur vegna kyns síns.23 Horfandi á karlatísku 

með því sjónarhorni eru hægar breytingar og íhaldsemi að vissu leiti skiljanlegar. Til að 

greina herratískuna, áhrif karlmennskuímynda og stéttaskiptingar verður stiklað á stóru um 

sögu herratískunnar með áherslu á skreytingar. 

2. Herratíska og skreytingar í sögulegu samhengi 

Svo virðist vera að herratíska hafi búið við fastari skorður en kventíska allt frá 

upphafi 20. aldar en þá virðast nær allar skreytingar hafa dottið úr herraklæðum og 

herratískan orðið mun einsleitari. Þegar klæðnaður karla annarsvegar og kvenna hinsvegar 

er borinn saman, virðast sem svo að karlmenn hafi minna frelsi í klæðaburði og skreytingum. 

Lengra er á milli tískufyrirbrigða í karlklæðnaði og yfirleitt eru breytingarnar litlar. 24 

Klassískur herrafatnaður aðlagaður að konum hefur þó lengi verið ásættanlegur og álitin 

valdeflandi fyrir konur. Konur á 9. og 10. áratugnum aðhylltust svokölluðum Power 

Dressing stíl til að sýna fram á vald sitt og gildi innan atvinnulífsins og að þær væru jafn 

hæfar karlmanninum til að sinna sinni stöðu. Konur klæddust hefðbundum karlaflíkum, svo 

sem jakkafötum eða drögtum, fatnaður kvenna var gerður líkari karlafatnaði. Bein snið, 

herðabreiðir jakkar og axlapúðar földu kvennleika þeirra, hugmyndin var sú að til að ná 

frama yrði konan að líkjast karli að vissu leiti.25 Karlaklæðnaður hefur þó enn ekki tekið að 

sér og aðlagað kvennfatnað að körlum, geta má að ástæða þess sé sú að innan okkar tvíhyggju 

samfélags er karlinn æðri konunni. Þar sem karlmenn hafa, frá upphafi, farið með mest völd, 

gengt erfiðis störfum og séð fyrir fjölskyldu sinni er svo á litið að konur séu ekki fallnar til 

að gegna valdastöðum, sinna erfiðum störfum eða geti séð fyrir sér og sínum uppá sitt 

einsdæmi. Því er ekki ákjósanlegt fyrir karlmenn að aðhyllast útlit sem kvennlegt þykir, öll 

                                                
23 R.W. Connell, Masculinities: Second edition, 25. 
24 Hywel Davies, Modern Menswear (London: Laurence King Publishing ltd, 2008), 8. 
25 Ásdís Jóelsdóttir, Tíska Aldanna: Fatnaður og textíll, byggingar, húsgögn og myndlist, 226. 
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erum við fyrst dæmd eftir útliti okkar og er þess vegna kvennlegur karlmaður dæmdur sem 

óhæfur til að uppfylla það sem karlmaður er talin eiga að gera.26 

Þar sem karlmennskan er álitin æðri og eftirsóknarverð er það mikilvægt fyrir karlinn 

að sýna fram á karlmennsku sína. Það hversu karlmannlegur maður er hefur áhrif á allt líf 

einstaklingsins, hvernig hann er virtur, hvernig komið er fram við hann og hvaða tækifæri 

hann hefur. Maðurinn þarf að klæðast á vissan hátt til að uppfylla kröfur karlmennskunnar? 

Hvað er það sem þykir karlmannlegur klæðnaður? Eru það enn áhrif spjátrungsins Beau 

Brummell, sem mest áhrif hafa?27 Brummell hafði gífurlega mikil áhrif á þær breytingar sem 

urðu í karlklæðnaði á miðri 19. öld, hann sagði að maðurinn ætti að klæðast einföldum og 

látlausum klæðnaði án alls skrauts. Að undanskildum þeirra fáu einföldu fylgihluta sem að 

hans persónulegu skoðun þóttu karlmannlegir, bindi, armbandsúr og hringar.28 Þar sem tíska 

og útlit hefur verið álitin duttlungafull og eitthvað sem að konur eyddu mikilvægum tíma 

sínum í er það mikilvægt að karlmaður líti út fyrir að hann hafi ekki velt klæðnaði sínum 

mikið fyrir sér, en engu að síður líti vel út.29  Greinilegt er að rótgrónar hugmyndir um 

karlemnnsku hafa gífurleg áhrif á herraklæðnað. 

Áhrif karlmennskuímynda á klæðnað koma fram á margvíslengan hátt. Eitt skýrt 

dæmi um þau áhrif er hvernig stríðsátök hafa haft áhrif á karl klæðnað. Líkt og áður hefur 

komið fram er vald stór þáttur í karlmennskuímyndum, ofbeldi er beiting á valdi, átök um 

að ná völdum, til þess að fá menn til að hætta lífi sínu í stríðsátökum varð hermennska gerð 

að táknmynd karlmennskunnar og voru hermenn teknir í hetjutölu jafnt á lífi sem og liðnir.30 

Áhrif stríðsátaka og valdabaráttu komu fram í herraklæðnaði sem vísaði til búninga 

hermanna, þá helst í búningum þeirra sem sigruðu stríðið. Dæmi um það er hvernig rifinn 

og skorinn fatnaður hermanna komst inní tískuna með útskornum jökkum og buxum herra 

þannig að glæsileg og litrík silkiefni gægðust undan rifum fatnaðarins31 Einnig komu margar 

skreytingar í karlklæðnaði frá hermönnum. Æðstu menn innan hersins voru skreyttir 

íburðamiklum munum sem áttu að sýna fram á tign viðkomandi. Því meira skreyti sem 

maðurinn bar því hærra settur var hann. Skreytingar karla voru því að miklu leiti til þess að 

                                                
26 Tristan Bridges, „A Very Straight „Gay“: Hybrid Masculinities, Sexual Aesthetics, and the Changing 
Relationship Between Masculinity and Homophobia,“ Gender & Society 2013, 28. tölublað (2013): 58. 
27 Diana de Marley, Fashion for Men: An Illustrated History, 89. 
28Stall-Meadows, Celia, Know Your Fashion Accessories (Bandaríkin: Fairchild Publications Inc., 2004), 
330. 
29 Hywel Davies, Modern Menswear, 10. 
30 R.W. Connell, Masculinities: Second edition, 214. 
31 Diana de Marley, Fashion for Men: An Illustrated History, 29. 
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ýta undir karlmennsku viðkomandi. Jakkar yfirmanna innan hersins báru útsaumuð tákn úr 

silfruðum glitþræði til að gefa til kynna stöðu hvers manns innan hersins, því fleiri tákn sem 

saumuð voru í jakka viðkomandi því tignari var hann. Það voru þó aðeins prinsar gengu í 

jökkum með gylltum útsaum.32  

Við upphaf 19. aldar fóru af stað miklar breytingar í viðorfi til herraklæðnaðar, líkast 

til má það rekja til breytinga á karlmennskuímyndum og breyttri stéttaskiptingu, þegar 

mikilvægt var fyrir karlmenn að sýna atorku, vinnusemi og að þeir sáu fyrir sér og sínum. 

Tískan var álitin duttlingafull og eingöngu dægradvöl sem konur eyddu tíma sínum í.33 

Fatnaður háttsettra manna hefur í raun enn það hlutverk að sýna auð og völd. Herratískan 

líkt og við þekkjum hana í dag er þó hvorki skreytt né íburðamikil. Tískan hefur ekki gefið 

karlmönnum frelsi til skreytinga sem og skartgripaburðar að því virðist svo áratugum skipti. 

Dæmi eru þó um tískubylgjur sem sprottið hafa uppúr poppmenningu sem hafa gefið 

karlmönnum rými til meiri mýktar í útliti og kvenlegra yfirbragði í klæðnaði. Almennar 

skreytingar herra einskorðast enn að mestu leiti við fáa og hefðbunda fylgihluti svo sem 

armbandsúr, bindi, einstaka hringa eða aðra skartgripi í litlu magni. Á sama tíma virðast 

engin mörk hafa verið á skreytingum í dömutísku eitthvert tilbrigði af skreytingum í 

kvennfatnaði er alltaf til staðar, svo ekki sé minnst á skartgripi og fylgihluti í öllum stærðum 

og gerðum. 

 

2.1 17.-18 öld - Blómaskeið hins skrúðuga manns  

Snobbery is not merely a pillar of the aristocracy, but a mainstay of British dominion, 
and our Imperal race cannot fail to enrol it among cardinal virtues.34 (Hugh Stutfield) 

Fatnaður hefur nær alltaf verið kynjaskiptur allt til um loka 18. aldar, og má rekja 

breytingarnar að miklu leiti til áhrifa spjátrungsins Beau Brummell.35 Áður lá munurinn í 

klæðnaði kynjana að mestu í sniðlínum klæðnaðarins, en fatnaður karla jafnt og kvenna var 

jafn íburðamikill og skreyttur og voru litir og efni í klæðnaði þau sömu.36 Helsti munurinn 

á klæðnaði var stéttaskipting. Yfirstéttafólki var mikið í mun að sýna völd sín og auð og 

                                                
32 Diana de Marley, Fashion for Men: An Illustrated History, 81. 
33 Diana de Marley, Fashion for Men: An Illustrated History, 20. 
34 Diana de Marley, Fashion for Men: An Illustrated History, 113. 
35 Susan O. Michelman og Kimberly A. Miller-Spillman, „Fashion Gender and Dress,“ Fashion History 
dagsetningu vantar. Sótt 10. desember 2018 af https://fashion-history.lovetoknow.com/fashion-history-
eras/fashion-gender-dress. 
36 Ásdís Jóelsdóttir, Tíska Aldanna: Fatnaður og textíll, byggingar, húsgögn og myndlist, 88. 
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aðskilja sig þannig frá alþýðunni. Yfirskreyttar flíkur úr ríkulegum efnum, skreytt með 

útsaumi, fíngerðum blúndum, eðalsteinum og perlum sem og dýrmætir skartgripir sýndu 

fram á auð einstaklingsins.37  

Líkt og fyrr hefur komið fram skipti það efri stéttina miklu máli að aðskilja sig frá 

þeim lægri og var smekkvísi, að mati efri stéttarinnar, hluti þess sem aðskildi stéttinar. Fyrir 

um miðja 19. öld var menntun á færi fárra og þar sem smekkvísi var talin merki um vel 

menntaðan einstakling, var hún eiginleiki sem aðeins fólk af yfirstéttum gat borið. Til að 

öðlast og geta gert grein fyrir fallegum munum og njóta menningar varð einstaklingurinn að 

hafa náð vissri stöðu innan samfélagsins.38 Klæðnaður einstaklings var ekki persónulegur, 

margskyns reglur giltu um klæðaburð, einstaklingurinn átti að klæðast eftir sinni stöðu innan 

samfélagsins og fjölskyldu arfleið hafði einnig mikið að gera með hvernig ætlast var til að 

viðkomandi klæddist.39  Yfirskreyttur klæðnaður var markvisst notaður  af yfirstéttinni til að 

sýna stöðu og auð einstaklings og voru karlmenn ekkert minna skrautlegir en konur á þeim 

tíma.40 Skartgripir voru í miklum mæli notaðir til að sýna auð einstaklingsins sem og völd, 

bandamenn gáfu hvor öðrum skartgripi til að sýna hollustu sína og virðingu.41 Meðal annars 

voru lítil sverð notuð til skreytingar, gull og silfur sverð skreytt með eðalsteinum þóttu 

karlmannleg og einnig voru brynjur háttsettra manna skreyttar. Sverð þessi og brynjur voru 

aldrei notuð til bardaga heldur eingöngu til skrauts.42 Tíska æðri stétta þótti merki um þróað 

og vel stætt samfélag, efni og skreytingar tískufatnaðar var framleiddur af lágstéttafólki. 

Duttlungar háttsettra sköpuðu því atvinnu tækifæri fyrir lægri stéttir og var því álitin 

mikilvægur þáttur í efnahagslegri stöðu landsins.43 Yfir þennan tíma þar sem stéttaskipting 

var mikil og efri stéttin bar gífurlegt vald sem og fémuni hélst sá gangur að karlmennskan 

kom fram í klæðnaði með því að flíkurnar bæru til kynna að þær væru verðmætar og ekki á 

allra færi, þessi háttur átti þó eftir að taka stakkaskiptum á næstu öldum. 

 

                                                
37 Ásdís Jóelsdóttir, Tíska Aldanna: Fatnaður og textíll, byggingar, húsgögn og myndlist, 77. 
38 Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, 11. 
39 Joanne Entwistle, The Fashioned Body: Fashion, Dress & Modern Social Theory, 91. 
40 „Men‘s Fashion in the 18th Century,“ Google Arts & Culture, 27. nóvember 2018, 
https://artsandculture.google.com/exhibit/kAISxWiFuypYKw 
41 Genevieve Carlton, „Men Wore Way More Jewelry in The Past Than They do Today, But Why?“ 
Ranker.com. Sótt 25. ágúst 2018 af https://www.ranker.com/list/history-of-men-wearing-jewelry/genevieve-
carlton 
42 Stall-Meadows, Celia, Know Your Fashion Accessories, 328. 
43 Ásdís Jóelsdóttir, Tíska Aldanna: Fatnaður og textíll, byggingar, húsgögn og myndlist, 87. 
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2.2  Sviftingar í herraklæðnaði 

 A man should look as if he bought his clothes with intellegence, put them on with care 

and then forgotten all about it.44 Hardy Amies 

Á 19. öld til upphafs þeirrar 20. voru tímar mikilla breytinga í samfélagsviðhorfum. Þá 

breyttist stéttaskipting, vinnusemi varð stór hluti af karlmennskuímynd og því fylgdi aukin 

áhersla á rökhugsun og notagildi og þótti tíska ekki vera merki um verkvit né vitsmuni og 

var hún tengd við yfirborðskennd og konur að mestu leiti. Sú herratíska sem þróaðist á þeim 

tíma hefur haldist fremur fastmótuð, svo dæmi má nefna jakkafötin, snið og dökk klæði 

strýpuð skrauti.45 

                                                
44 „85 of the Best Quotes About Men’s Fashion & Style,“ Fashionbeand Editors, sótt 1. Desember 2018 af 
https://www.fashionbeans.com/article/best-quotes-mens-fashion-style/. 
45 Diana de Marley, Fashion for Men: An Illustrated History, 63. 

Mynd 2:  Portret af frönskum aðalsmanni á 17. öld 
í brynju aðeins til skreytingar 

Mynd 1: Charles II Bretakonungur eftir 
Thomas Hawker 1660 
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Fleiri starfstéttir komu til sögunnar á 19. öld í kjölfar iðnbyltingarinnar og ný og 

fjölbreyttari þekking varð æ mikilvægari, menntun fór að aukast og vald innan samfélagsins 

varð útbreiddari og fleiri stéttir voru farnar að gera tilkall til pláss. Segja má að þessi skipting 

valdsins hafi ögrað fyrri karlmennskuímyndum, ekki var það lengur einungis auðmenn og 

yfirstétt sem báru öll völd heldur einnig fræðimaðurinn, verkfræðingurinn, vísindamaðurinn 

og fleiri menntaðir menn.46 

 

Fylgjandi þessum breytingum fengu önnur gildi meira vægi í ímynd karlmenskunnar, 

menntun, rökhugsun, dugnaður og vinnusemi voru orðin háttvirtir eiginleikar karlmanna. 

Herraklæðnaður varð einfaldari og hurfu þannig skreytingar og litir að miklu leiti úr 

fatnaðinum. Jakkafötin, innblásin frá spjátrungnum Beau Brummell urðu fyrirferðameiri 

hluti af klæðnaði karla og tóku sér fótfestu í kringum aldamótin 1900. Kjarni hinnar 

eiginlegu karlmennsku er nær alltaf upprunnin frá táknmynd hins fullkomna líkama 

karlmanns,47 jakkafötunum var ætlað að skapa mynd sem gæfi til kynna að undir fötunum 

væri líkami mannsins vel skapaður. Beinar sniðlínurnar og staðsetning hneppinga láta svo 

sýnast að kviðurinn sé flatur og axlapúðar og ermasnið gefa hugmynd um stælta vöðva. 

                                                
46 R.W. Connell, Masculinities: Second edition, 193. 
47 R.W. Connell, Masculinities: Second edition, 45. 
 

Mynd 3: Hin áhrifamikli spjátrungur Beau 
Brummell 
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Brynjur á öldum áður voru gerðar á sama máta, en líktu þær eftir berum vöðvastæltum 

líkama og voru jafnvel formaðar eftir líkama notandans.48 

Herraklæðnaður þá og enn virðist lítið hafa breyst, grunnflíkurnar í fataskáp karla 

eru enn þær sömu og hafa þær grunnflíkur ekki bæst í hópinn, herratískan hefur að mestu 

tekið grunnflíkurnar og breytt þeim lítillega í formum, víddum, litum og details (smáatriðum 

í fatnaði, sem herfur mikil áhrif á útlit flíkarinnar) eftir árum.49 Einnig breyttist litaval í 

herraklæðnaði, svartur tröllreið öllu, þá sérstaklega í Bretlandi ásamt öðrum dökkum litum, 

ein helsta ástæða þess var vegna breytts umhverfis og vinnumarkaðar.50  

Í upphafi 20. aldarinnar voru jakkaföt vinsælasti klæðnaður karla. Karlmenn af öllum 

stéttum klæddust jakkafötum til að líta út fyrir að vera vel stæðir. Þá lá munurinn í klæðnaði 

stéttanna að mestu í gæðum og sniði. Þeir vel stæðu klæddust jakkafötum úr gæðaefnum, 

klæðskera sniðnum að líkama sínum, á meðan þeir lægra settu klæddust ódýrum 

fjöldadramleiddum jakkafötum.51 Spjátungar eða svokallaðir dandies sem höfðu mikil áhrif 

á jakkafatatískuna í byrjun voru þá orðnir fáséðir, helst vegna þess að svo fínn klæðnaður 

var ekki gerður til vinnu og var því álitinn kjánalegur og merki um óvinnusamann mann.52  

Útlit einstaklings er það fyrsta sem einstaklingurinn er dæmdur eftir. Samkvæmt mörgum 

rannsóknum á muni kynjanna er kenningin sú að munurinn sé nær allur samfélagslegur 

vegna langvarandi skoðanna um hlutverkaskipti kynjanna sem hafa gefið karlmönnum 

greiðari aðgang að völdum innan samfélagsins.53 Hvaða áhrif hefur fataiðnaðurinn haft á 

karlmennskuímyndir og hvernig nýtir iðnaðurinn þær ímyndir sem uppi eru hverju sinni?  

.  

2.3 20.-21. öldin  

“Dress for the job you want, not for the job you have.” 

Fataiðnaðurinn, líkt og annar iðnaður, er rekin á hagnaði og samkeppni. Í sölu 

herraklæðnaðar hefur iðnaðurinn nýtt sér áhrif karmlmennskuímynda til að lokka að 

viðskiptavini. Karlmenn leitast margir hverjir eftir klæðnaði sem gefur valdsmannslegt 

                                                
48 Michael Kinsley, 1994, Heads up: Anne Hollander on Sex and Suits. 
49 Diana de Marley, Fashion for Men: An Illustrated History, 63. 
50 Diana de Marley, Fashion for Men: An Illustrated History, 87. 
51 Maria Costantino, Men‘s Fashion in the Twentieth Century: From frock coats to intelligent fibers (London: 
BT Batsford Ltd., 1997), 6. 
52 Maria Costantino, Men‘s Fashion in the Twentieth Century: From frock coats to intelligent fibers, 20. 
53 R.W. Connell, Masculinities: Second edition, 21. 
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yfirbragð til að uppfylla karlmennsku sína. Herraklæðnaður, þá helst jakkaföt, hefur lengi 

verið auglýstur með þeim skilaboðum líkt og að alvöru karlmenn klæðist jakkafötum og 

loforð um að fatnaður einstaka fyrirtækis ýtti undir árangur þess sem honum klæddist. 54 

Árið 1990 tóku fataframleiðendur sig saman og auglýstu sameiginlega nýja stefnu í 

herrafatnaði, þar var Hinn nýji maður kynntur. 7 mismunandi ímyndir voru skapaðar, hver 

og ein til að upphefja einstaklinginn á misjöfnum sviðum innan samfélagsins og hjálpa 

honum að ná frama.55 Stuttu seinna kom fram svokallaður Dress for Succsess stíll, þar var 

lögð áhersla á að karlmenn ættu eingöngu að bera skartgripi og fylgihluti sem eitthvert 

notagildi höfðu, og áttu þeir munir að vera einfaldir og smekklegir. Rándýr úr, svosem Rolex 

þóttu bera merki um afburða smekk, dýrir en ópraktískir gullhringir og gullkeðjur þóttu svo 

við hæfi að vinnudegi loknum.56 Í þessu má sjá áhrif stéttaskiptingarinnar, þeir gripir sem 

maðurinn bar átti að vera af sem bestu gæðum og eru því eingöngu þeir efnameiri sem kost 

hafa á að fylgja stílnum. 

 
Mynd 4: Auglýsing tískuhússins Valentino 1992 

 Því er ekki að neita að miklar breytingar hafi orðið í heimi tískunnar sem og í 

hugmyndum kynjanna, því eru í dag ekki eins strangar óskrifaðar reglur um klæðnað karla 

og eru hefðbundnar flíkur ekki lengur dæmdar líkt og áður. Gallabuxur eru gott dæmi um 

þessa breytingu, gallabuxur hafa farið frá því að vera vinnuklæðnaður verkamanna, verða 

                                                
54 Diana de Marley, Fashion for Men: An Illustrated History, 148. 
55 Maria Costantino, Men‘s Fashion in the Twentieth Century: From frock coats to intelligent fibers, 141. 
56 Celia Stall-Meadows, Know Your Fashion Accessories, 330. 
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síðan að klæðnaði æskunnar og þeirra uppreisnagjörnu. Í dag eru þær vinsælasta flíkin í 

hinum vestræna heimi og er ásættanlegur klæðnaður við flest tilefni.57 Fatahönnuðir segja 

að það að hanna karlfatnað sé krefjandi vegna þeirra íhaldsemi sem ávallt hefur verið í 

klæðnaði karla, en það er einnig það sem gerir það spennandi, það er margt sem á eftir að 

gera og vettvangurinn veitir hönnuðum tækifæri til að breyta afstöðu til karlfatnaðar og 

karlmennskuímynda.58 

3. Undantekningin 

Tvennskonar hópar karlmanna teljast til undantekingar hins heterónomatíva útlits. Þeir 

einstaklingar sem tilheyra jaðarhópum samfélagsins og eiga litlar sem engar líkur á að vinna 

sig upp ögra hinum samfélagslegu hugmyndum um útlit vegna þess að þeir hafa í raun engu 

að tapa. Sá hópur innan samfélagsins sem leyfi hefur til að ögra hugmyndum kynjaðs 

klæðnaðar og útlits eru þeir sem vinna í atvinnugreinum sem stuðla að menningu, fræðum 

sem og þeir sem miðla þekkingu, skemmtun og fréttum.59 Vegna þess hafa kvennlegir 

straumar í herratísku oft átt rætur sínar að rekja til fræga fólksins, tónlistarmenningar, 

kvikmynda og annarra sem standa í sviðsljósinu. Tónlistarmenning einkum hefur ögrað 

kynjaímyndum. Tónlistarmenn tilheyra hópi þeirra sem lifa í sviðsljósinu og hafa í gegnum 

það vist leyfi til þess að stíga út fyrir rammann auk þess eru þeir oft einstaklingar sem nú 

þegar eru utanveltu í samfélaginu, falla ekki inní hina ríkjandi karlmennsku ímynd og hafa 

því engu að tapa.  

Glysrokkið er líkast til sú tónlistarstefna þar sem karlmenn sem henni aðhylltust fóru 

að klæðast sem kvenlegast. Tónlistarmenn einsog David Bowie og Marc Bolan ögruðu 

stalaðýmindum karlmennskunnar með klæðnaði sínum og framkomu. Þeir klæddust þrögum 

flíkum, úr teygjanlegum efnum sem skildu lítið eftir fyrir ímyndunaraflið, báru íburðamiklar 

skreytingar á flíkum, gengu í háhæluðum skóm og notuðu andlitsfarða. Þrátt fyrir að þessi 

stíll hafi farið þvert á móti hugmyndum um karlmennsku hafði hann engu að síður þau áhrif 

að aðrir karlmenn tóku klæðaburðinn upp.60  

                                                
57 Hywel Davies, Modern Menswear, 8. 
58 Hywel Davies, Modern Menswear, 8. 
59 Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, 152. 
60 Cally Blackman, 100 Years of Menswear, 242. 
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Nýrómantíska tónlistarstefnan sem tók við af glysrokkinu á rætur sínar að rekja til 

samkynhneigðra skemmtistaða og klæðskiptinga. Einkum skemmtistaðarins Blitz og voru 

þeir sem þennan stíl aðhyltust oft kölluð The Blitz Kids. Klæðnaður Nýrómantíkur sótti 

innblástur úr fatnaði yfirstéttar 18. aldar og sóttist eftir að endurvekja þann tíma sem  

skreytingar og íburður klæðaburðar einskorðaðist ekki við kyn einstaklingsins á sama máta 

og hann hefur gert eftir 19. öldina.61 Svonefndir Grugg tónlistarmenn léku sér einnig að 

kynjuðum tískuímyndum en á annan hátt en fyrrgreindir hópar. Klæðaburður þeirra snerist 

minna um fegurðargildi heldur nýttu þeir klæðnað til að senda út skilaboð um frelsi 

einstaklingsins og skaðleika samfélagsmótunnar á þá sem ekki falla útfyrir rammann.62 Sem 

dæmi má nefna forsíðu tímaritsins The Face frá árinu 1993 sem vakti miklar umræður. 

Forsíðuna prýddi tónlistarmaðurinn Kurt Cobain klæddur blómakjól, málaður um augun og 

með sítt hár. Þegar forsíðan kom út urðu uppi vangaveltur um kynhneigð og andlega heilsu 

Cobain. Spurður útí viðbrögðin sagði Cobain:63  
„There’s nothing more comfortable than a cosy flower pattern.“ 

                                                
61 Maria Costantino, Men‘s Fashion in the Twentieth Century: From frock coats to intelligent fibers, 119. 
62 Cochrane, Lauren. „Men in blouses, boys in brocade: the return of rock star adtogyny.“ The Guardian 4. 
september 2015. Sótt 12. september 2018 af https://www.theguardian.com/fashion/2015/sep/04/androgyny-
menswear-rock-gucci 
63 Philippa Snow, „Kurt Cobain’s Feminist Fashion Appeal,“ AnOther 28. júní 2016. Sótt 10. nóvember 2018 
af http://www.anothermag.com/fashion-beauty/8807/kurt-cobains-feminist-fashion-appeal. 

Mynd 5: David Bowie 1973 Mynd 6: Marc Bolan 1972 
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Ljósmyndarinn og tískuspekúlantinn Patrick Earl of Lichfield sagði þegar hann var 

spurður um yfirskreytta herratískuna árið 1966: 

A man should enjoy his clothes. A man doesen‘t dress for himself. He dresses to attract 

the girls – unlike the girls, who dress to impress each other. I have an idea all men dress 

to be sexy like cock pheasants in mating season.64 

Á þeim tímabilum sem herratískan hefur verið kvennlegri en almennt þá er áhugavert 

að sjá hvernig þess var gætt að hluti tískunnar var sótt í eða undirstrikaði karlmennsku og 

hélt þannig vörð um karlmennsku einstaklingsins. Sem dæmi má nefna að þegar að karlmenn 

skörtuðu síðu hári voru buxur þeirra á sama tíma svo þröngar að karlmennska þeirra var 

greinileg. Á öðrum tíma voru herrajakkar mikið skreyttir, mótvægið þá voru gróf reiðstígvél 

og seinna eftir að jakkafötin voru komin til að vera og snið þeirra var mjúkt líkt og 

kvennasnið söfnuðu menn yfirvaraskeggi til að sýna karlmennsku þeirra.65 Dæmi um þetta 

má sjá í nútímanum, karlmenn sem aðhyllast hin svokallaða hipster stíl hafa verið heldur 

frjálsir í fatavali. Þessi tíska í byrjun var grófgerð og kennd við skógarhöggsmenn en hefur 

þróast útí það að verða mun mýkri og leikur sér að kyngervis rófinu. 

Útfrá því sem rakið hefur verið í þessari ritgerðinni má segja að ópraktískur 

herrafatnaður hafi verið dulið tabú allt frá miðri 20. Öldinni, þegar miklar sviptingar urðu í 

herratískunni. Þá varð það álitinn hégómi að fylgja tísku og hégómi var beintengdur við 

                                                
64 Diana de Marley, Fashion for Men: An Illustrated History, 135. 
65 Diana de Marley, Fashion for Men: An Illustrated History, 97. 
 

Mynd 7: Kurt Cobain á forsíðu The Face 
1993 

Mynd 8: Patrick Earl of Lichfield 1971 
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konur.66 Mörg tabú eru enn í kringum útlit karla, skilaboðin eru að vissu leiti að karlmenn 

eigi ekki að velta sér of mikið uppúr útliti sínu og ekki eyða tíma sínum né fé í duttlunga. 

Karlmaður á að vera hraustlegur í útliti en á þann hátt að hann virðist ekkert hafa fyrir því.67 

Tískan brýtur reglulega upp tabú um tíma, þannig má segja að tabúin innan herratísku séu 

ekki föst heldur breytileg, rétt eins og karlmennskuímyndin. Sem dæmi má nefna 

metromanninn sem sást í upphafi 21. Aldarinnar. Metromaðurinn klæddist hefðbundnum 

karl fatnaði, stundum aðeins litríkari en almennt hefur verið og skörtuðu þeir margir 

demantseyrnalokk í öðru eyra. Það sem kvennlegt þótti við þessa tísku er áhugi þeirra 

líkamlegu útliti sínu, stunduðu ljós, hvíttuðu tennurnar, huguðu vel jafnvel of mikið um húð 

sína. Annað dæmi okkur nær er vaxtaræktar æðið sem sem tók  yfir Ísland og heiminn allan 

fyrir nokkrum árum. Karlmenn í vaxtaræktarkeppnum eru almennt álitnir karlmannlegir, 

vegna karlmannlegrar líkamsbyggingar þrátt fyrir að vaxtaræktar keppnir séu í eðli sínu 

duttlungafullar enda snúast þær eingöngu um að öðlast hinn fullkomna líkama. Þessi tvö 

dæmi sýna þó annarskonar undantekningu, þarna eru karlmenn sem leyfi hafa til viss 

kvenleika þar sem þesskonar karlmennska er á þeim tíma hátt sett innan virðingarstiga 

karlmennskunnar.  

                                                
66 Maria Costantino, Men‘s Fashion in the Twentieth Century: From frock coats to intelligent fibers, 7. 
67 Diana de Marley, Fashion for Men: An Illustrated History, 149. 

Mynd 9: Hipster tíska Mynd 10: Metro tíska 



 

21 

4. Viðhorfsbreytingar 

There is so much to be learned from what is happening around us, we know from the 

past that today is the research topic for tomorrow.68 

Þrátt fyrir að klæðnaður sé ekki í eðli sínu karlmannlegur eða kvenlegur, hefur samfélagið 

kynjaskipt fatnaði og tísku. Einfaldur og hagkvæmur klæðnaður er karlmannlegur á meðan 

skreyttur, íburðamikill og óhagkvæmur klæðnaður er kvennlegur. Þessar samfélagslegu 

skoðanir hafa mikil og jafnvel skaðleg áhrif á líf þeirra sem ekki fylgja þeim, þá sérstaklega 

fyrir karlmenn þar sem þeir lifa stöðugt undir ákveðinni pressu að sanna karlmennsku sína, 

það er ekki nóg að vera líffræðilega karl.69  

Enn má sjá að karlmenn sem hafa kvenlegt útlit að einhverju tagi eru litnir hornauga, 

samfélagið er orðið opnara og fjölbreyttara en flestir líta ósjálfrátt aftur sjái þeir mann í 

kvennfatnaði ganga hjá.  Bandaríski rithöfundurinn Tome Wolf hafði þá skoðun að eingöngu 

fólk klæddi sig annað hvort til að skera sig úr og láta taka eftir sér eða þá til að falla inní 

fjöldan og koma í veg fyrir að tekið sé eftir sér.70 Útfrá þessari skoðun má velta fyrir sér 

hvort að gjörningurinn að klæðast útfyrir hið heteronormatíva sé alltaf gert af ígrundaðri 

ástæðu, vill einstaklingurinn vekja á athygli á enthverju málefni, er skrautlegur karlmaður 

að segja með útliti sínu að kynjað útlit sé úrelt eða er hann eingöngu að gera þetta fyrir 

sjálfan sig? Þeir sem skera sig úr eru eftirtektarverðir, þeir vekja upp hugsanir þeirra sem þá 

líta og jafnvel umtal.  

Hin nýja kynslóð, bæði karla og kvenna eru upptekin af því að vera frumleg, 

eftirtektarverð og ekki er jafn mikilvægt fyrir þau að falla inn. Þessi nýju viðhorf koma að 

miklu leiti til vegna samfélagsmiðla þar sem hver og einn hefur stað til að koma sér á 

framfæri, þá skiptir máli að vekja eftirtekt.71 

Viðhorfsbreytingar kynjaímyndar eru að breytast, það sem helst stendur í vegi fyrir 

breytingum er sú staðreynd að karlmenn vilja ekki láta frá sér það yfirvald sem þeir hafa 

vegna karlmennsku sinnar. Auk þess er ávallt erfitt að koma af stað breytingum, þá sérlega 

                                                
68 Robert Leach, The Fashion Resourse Book: Reserch for Design (London: Thames & Hudson, 2012), 56. 
69 Diana de Marley, Fashion for Men: An Illustrated History, 148. 
70 Diana de Marley, Fashion for Men: An Illustrated History, 139. 
71 Tish Weinstock, „How Instagram is Redefining Our Understanding of Beauty,“ i-D, 11. júní 2018. Sótt 7. 
desember 2018 af https://i-d.vice.com/en_uk/article/7xm7kg/how-instagram-is-redefining-our-
understanding-of-beauty 
 



 

22 

breytingum í jafn rótgrónu kerfi eins og kynjakerfið er. Einstaklingar sem falla inní hið 

kynjaða kerfi líður öruggum þar, þeir skilja ekki vandamálið og vilja ekki róta í neinu.72 

Fræðimenn hafa nú uppi hugmyndir um að nú séum við að verða vitni að rótækri 

breytingu karlmennskuímynda, heimurinn og viðhorf hans eru að breytast til meira jafnréttis. 

Karlmenn eru farnir að stíga fram, tjá sig um persónuleg málefni og sýna á sér mýkri  hliðar. 

Þetta hefur að vissu leyti breytt skilgreiningunni á sjálfstrausti sem ávallt hefur verið tengt 

við karlmennsku, nú telst það sýna sjálfstraust þegar karlmaður tjáir sig um persónuleg 

málefni.73 

Á síðastliðnum árum hafa hugmyndir um kyn breyst mikið, einstaklingar sem ekki 

falla innan hinnar hefðbundnu kynjatvíhyggju hafa stigið fram og vakið athygli á 

fjölbreytileika einstaklingsins og hafna fyrri hugmyndum um kynjaímyndir. Útfrá þessum 

nýju hugmyndum og byltingum birtist ný stefna í herratísku, post-metrosexuality, stefnan 

ögrar kynjatvíhyggju og staðalímyndum karlmennskunnar, hún fagnar fjölbreytileikanum og 

leitast við að gefa karlmönnum meira frelsi til klæðnaðar.74 Sjá má miklar breytingar í 

viðhorfum nýrra kynslóða og svo virðist sem fastgrónar hugmyndir um kynjatvíhyggju sé 

að láta undan, samkvæmt könnun Fusion’s Massive Millennial Poll frá árinu 2015 sögðu 

50% spurðra á aldrinum 18 til 34 að kyn og kyngervi væri flæðandi, einstaklingurinn ætti 

ekki að finna sig knúinn til að fylgja gömlum hugmyndum um kyn og kynhlutverk.75  

Með áframhaldandi viðhorfsbreytingum næstu kynslóða munum við líkast til sjá 

gjörbreytt samfélag hins vestræna heims sem mun vonandi skapa meira frelsi karlmanna til 

að haga útliti sínu líkt og þeim líkar best án þess að verða þannig fyrir fordómum og missa 

virðingu og viss tækifæri.  

Detoxing society requires ripping off a mask of sorts. It’s about getting as many people 
as possible to have that matrix moment when they realise masculinity isin’t real. It’s an 
illusory, it’s all performance.76 (Elizabeth Weingarten) 

  
 

                                                
72 Elizabeth Weingarten, „How To Shake Up Gender Norms,“ Time.com 20. janúar 2015. Sótt 20. Nóvember 
2018 af http://time.com/3672297/future-gender-norms/ 
73 R.W. Connell, Masculinities: Second edition, 199. 
74 Hywel Davies, Modern Menswear, 9. 
75 Curtis M. Wong, „50 Percent of Millenials Believe Gender is a Spectrum, Fusion’s Massive Millenial Poll 
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Lokaorð 

Ástæða fyrir vali mínu á ritgerðarefni kom upphaflega af áhuga skreyttum yfirstétta mönnum 

17. og 18. aldarinnar og lék mér forvitni á að komast að því hversvegna þær hurfu svo 

skyndilega úr herraklænaði. Eftir horf skreytinganna hefur karlaklæðnaður almennt verið 

íhaldssamur, einfaldur og ófjölbreyttur. Í gegnum ferlið víkkaði skilningur minn á 

karlmensku og áhrif karlmennsku hugmynda á allt umhverfi okkar. Sérlega skoðaði ég áhrif 

hennar á karlmennina sjálfa, hvernig þeir haga útliti sínu og hvaða áhrif það hefur á þá að 

hafna staðalímyndum kynjanna. 

Samfélagið dæmir einstaklinga útfrá mörgum þáttum sem viðkomandi fæðist inní og 

hefur lítið vald yfir svo sem kyni, kyngervi, kynþætti, uppruna og stétt. Útlit einstaklings 

hefur mikil áhrif á hvernig hann er dæmdur og hvernig komið er fram við hann er það fyrsta 

sem einstaklingurinn er dæmdur eftir. Með klæðnaði sínum öðlast einstaklingurinn visst vald 

yfir útliti sínu, klæðnaður gefur einstaklingnum tækifæri á að móta sjálfsmynd sína hvaðan 

sem hann kemur frá, við tjáum okkur og sendum umheiminum skilaboð með klæðavali, 

Mynd 11: Paloma Spain SS18 Mynd 12: Gucci SS18 
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hvort sem þau skilaboð séu að falla inní samfélagið eða þá að skera sig úr. Í gegnum 

ritgerðina voru skreytingar karlmanna skoðaðar útfrá karlmennskuhugmyndum, 

kynjatvíhyggju, hinsegin fræðum sem og stéttaskiptingu. Þessir misjöfnu vinklar á 

umræðuefninu eru nátengdir, kynjatvíhyggjan hefur áhrif á karlmennskuímyndir og 

óæskileg áhrif hennar á karlmenn. Þeir menn sem ögra kynvitund síns kyns verða fyrir 

fordómum sem tengja þá við samkynhneigð, og þá í leiðinni konur og stéttaskiptingin er 

valdastigi sem karlmennskan heldur að mörgu leiti uppi.  

Fyrir 19. öldina var ekki efast um að karlmenn byggju yfir völdunum og ekkert þótti 

athugavert við æðri stöðu þeirra. Þá var það stéttaskiptingin sem mestu réði um klæðnað 

karla, karlmenn klæddust þá ríkidæmi sínu til að sýna sína æðri stöðu. Á síðustu tveimur 

öldum hefur réttur kvenna aukist, hægt þó, konur tóku þátt í atvinnulífinu, þannig varð 

karlmennskunni ógnað enda voru sífellt fleiri að berjast um völdin. Þetta gerði það að 

verkum að útlit karlmennskuímyndarinnar var mun þrengra og algjörlega afmarkað fyrir 

karlmenn, karlar og klæðnaður karla misstu nær allt sem konur báru einnig. Samkvæmt 

mörgum rannsóknum á muni kynjanna er kenningin sú að munurinn sé nær allur 

samfélagslegur vegna langt varandi skoðana um hlutverka skipti kynjanna sem hafa gefið 

karlmönnum betri aðgang að völdum innan samfélagsins. 77  Við lifum í samfélagi 

kynjatvíhyggju, innan þeirrar tvenndar eru karlar metnir sem ríkjandi kynið og konur 

víkjandi, karlmennskan er tákn um völd, styrk og forystu. Karlmennska er þó ekki það sama 

og að vera karlmaður, þrátt fyrir að einungis karlmenn græða á æðri stöðu karlmennskunnar. 

Mikil áhersla er lögð á það við karlmenn að fylgja hugmyndum karlmennskunnar og menn 

sem á móti henni fara berskjalda sig fyrir fordómum samfélagsins og eiga það á hættu að 

missa forréttindi sín sem karlmaður. Fyrr í ritgerðinni var fjallað um hugmyndir Judith Butler 

um kyngervi sem gjörning sem einstaklingurinn viðheldur stöðugt, klæðnaður er ein 

sterkasta leið einstaklingsins til að tjá kyngervi sitt, ögra ríkjandi stalaðímyndum kynjanna 

og leika sér að kynjarófinu. 

Síðustu ár höfum við séð gríðalega miklar breytingar í viðhorfum vestrænna 

samfélaga, heimsmynd okkar hefur víkkað með fjölbreyttari heimi. Þeir einstakingar sem 

falla út fyrir hið samfélagslega norm hafa stigið fram í meiri mæli og vakið athygli á 

fjölbreytileika samfélagsins og skapað með því vitundarvakingu, samkennd og auknu 

jafnrétti. List- og menningarheimurinn hefur áfallt haft mikil áhrif á samfélagsbreytingar og 

ímyndarsköðun einstaklinga, fatahönnuðir hafa í auknum mæli verið að ögra staðalímyndum 

                                                
77 R.W. Connell, Masculinities: Second edition, 21. 



 

25 

kynjanna, þó virðast vera uppi tvær skoðanir meðal hönnuða herratísku. annað hvort vilja 

þeir breyta karlmennskuímyndum eða þá að halda í gamlar hefðir og hampa 

karlmennskunni. 78  Í öllum baráttum fyrir hugarfarsbreytingum sem ganga gegn hinum 

íhaldsömu skoðunum sem uppi ríkja verða bakslög. Ég óttast að bakslagið sé yfirvovandi, 

þá sérlega þegar upp koma mál sem sýna þær íhaldsömu og fordómafullu skoðanir sem enn 

ríkja innan samfélagsins. Mín von er þó sú að við munum sjá áframhaldandi frelsi karlmanna 

til að skapa sína eigin sjálfsímynd utan karlmennskunnar og leika sér frekar með kynvitund 

sína, enda er fjölmargt í samfélaginu og gildum nýrra kynslóða sem benda til þess. 
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