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Ég varð að rekja fyrstu sporin upp, rifja upp, og stinga aftur. Stinga niður þar sem 

fornminjarnar leynast. Undir yfirborðinu við rætur fífunnar. Loks nær ullin tökum á henni 

og verður að fastri mynd, hangandi á veggjum safnsins.  

 
(Án höfundar, Fléttusaumuð Hrafnafífa, 2019, útsaumur, mynd tekin af Anne Rombach) 

Til hægri inn af Vestursal Kjarvalsstaða klýfur fjögra metra hár veggur rýmið og nær yfir 

níu metra langan gólfflöt. Hægt er að ganga inn að horninu sem veggurinn lokar af báðum 

megin við hann. Þegar komið er hægra megin að, blasa við tvö veggspjöld með titil, 

efnislýsingu og stuttum texta um verkið. Aðeins frá spjöldunum hangir útsaumsverk á sama 

vegg. Stærð þess er lítil í samanburði við flötinn sem það tileinkar sér, og gólfplássið sem er 

rúmt fyrir framan það. Flotramminn umlykur þúsundir saumspora sem sum hver eru á stærð 

við nálarauga, á meðan önnur þykkari velkjast nánast út úr hörefninu. Lestur verksins 

breytist þegar safngesturinn rýnir í veggspjöldin. Á þeim báðum stendur „án höfundar“. En 

þegar áhorfandinn áttar sig á því að annar titillinn er á myndbandsverki sem boðið er að sjá 

í gegnum QR símakóða eða vefslóð, tekur hann sjálfur þátt í verkinu að vild. Það sýnir 

hundrað ára gamla nál úr safnkosti Þjóðminjasafnsins, sauma í verkið sem hangir við hliðina 

á veggspjöldunum. 
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Fléttusaumuð Hrafnafífa er tvívítt verk, unnið í saumahefð sem kallast gamli 

krosssaumurinn eða fléttusaumur. Saumsporið beinist í áttir svo úr myndast flétta. Helsta og 

stærsta útsaumsverk úr safneign Þjóðminjasafnsins er Riddarateppið frá 17. öld, sem 

heilunnið er með þessu tiltekna spori. Þjóðminjasafnið keypti verkið sjö árum eftir stofnun 

þess árið 1863, en hvaðan það var keypt og hver/jar/ir saumuðu það út kemur hvergi fram í 

skrásetningu þess. 

 

Eftir að teppið var sett upp myndaðist hefð að endurgera það og skreyta íslensk heimili með, 

en stærsta íslenska fléttusaumsverkið varðveitist ennþá í Kaupmannahöfn. Hrafnafífan er 

blóm sem lenti í fimmta sæti í þjóðaratkvæðakeppni um Þjóðarblóm Íslands árið 2004. 

Blómategundin er á norðurhveli jarðar, og er skyld öðrum bómullarblómum sem víðsvegar 

finnast. Þessi tiltekna tegund fífunnar er að hverfa á Íslandi samhliða votlendinu þar sem hún 

vex.  

(Án höfundar, Saumað út með hundrað ára nál 

Þjóðminjasafnsins, 2019, myndband, mynd tekin 

af Anne Rombach) 

 

(Án höfundar, Fléttusaumuð Hrafnafífa, 2019, 

útsaumur, mynd tekin af Anne Rombach) 
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Þegar ég var á göngu í Kangerlussuaq á Grænlandi árið 2017, tók ég ljósmyndir af blóminu 

stutt frá tjaldstaðnum. Tenging Grænlands og Íslands getur skarast á grundvelli 

menningararfs, þrátt fyrir ólíka menningarheima. Bæði löndin hafa tilheyrt nýlenduveldinu 

Danmörku. Þau bæði hafa á sinn máta gert tilraunir til þess að skapa þjóðartákn sem 

skilgreina þau frá landamærum annarra þjóða. Hefði Hrafnafífan orðið að þjóðarblómi 

Íslands, yrði hún að bera huglæga merkingu heillar þjóðar á herðum sér. Menningararfurinn 

aðskilur Okkur frá Hinum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hjördís Gréta Guðmundsdóttir, Hrafnafífa, ljósmynd, 2017) 

Í verkunum vildi ég vitna í gömlu 

nálina. Nál fortíðarinnar. Hana fékk 

ég að láni hjá Þjóðminjasafni 

Íslands. Ryðblettirnir, rykið og 

klígjan sem á henni dvelja túlka 

„þá“ið í handverki. Hrörnunarferli 

tímans segir okkur til um hvort enn 

sé hægt að nota hlutinn í dag. 

Hinsvegar fel ég henni hlutverkið að 

opna fyrir umræðu um hvaða arfleifð varðveitist með því að endurvekja upprunalegan 

tilgang hennar, saumaskapinn. Hún lýsir sögu Riddarateppisins frá því að það var saumað 

út fyrir fjórum öldum, og varpar fram í gjörð, árið 2019. Tímaflakk fléttusaumsins tjáir 

hvernig hefðbundið (saumsporið) helst óbreytt, varðveitt. En raunverulega taka hefðirnar 

sífelldum breytingum í takt við samfélagið, sem reynir að passa upp á verðmætin.  

(Hjördís Gréta Guðmundsdóttir, ljósmynd, 2019) 

 

Með því að líma 

ákveðið landsvæði 

við smávaxið blóm 

getum við skilgreint 

menningarheima í 

þeim tilgangi að 

næra okkar eigið 

sjálf. 
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Þau brúa bil fortíðar og nútíðar. Verkin eru birt án höfundar og býð ég áhorfandanum að 

spyrja sig hvaða landamærum menningarerfðir hans tilheyra.  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hjördís Gréta Guðmundsdóttir,  

Menningararfurinn - og þorstinn í hann, gjörningur, 2019) 

 

  

Þar sem ég stakk undir 

yfirborðið, reif ég einnig upp 

arfann með rótum. Ræturnar 

hafa samofist fífunni, og hún 

orðin táknmynd vafans. 

Menningararfanum velti ég fyrir 

mér. 



 5 
 

Ég vil þakka Lilja Árnadóttur hjá Þjóðminjasafni Íslands fyrir alla hjálpina við gerð 

lokaverksins. 
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Hjördís Gréta Guðmundsdóttir 
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Ritgerð þessi er 4 eininga lokaritgerð til BA-gráðu í myndlist við 

Listaháskóla Íslands. Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með 

leyfi höfundar. 

 

 



 

 
 
 
Útdráttur 

 
 
Menningararfur er hugtak sem er notað reglulega í fréttum, umræðu og fræðum. Merking 

þess eins og við þekkjum það í dag er nýrri en fólk gerir sér grein fyrir. Í rannsókninni leitast 

ég til að skoða menningararf á Íslandi með áherslu á ósýnilega múrinn sem myndast hefur á 

milli kynslóða nútímans og fortíðar með uppsetningu minja á söfnum. Útgangspunktur 

ritgerðarinnar er samhengi eigin listsköpunar við gleymda menningarsögu. Ég set fram 

hugmyndir um stöðugildi listaverksins í tæknivæddum heimi í tengslum við kenningu 

Walter Benjamin um áru listaverksins, og þrívíddarprentaðra verka írönsku listakonunnar 

Morehshin Allahyari. Blómategundin Hrafnafífa er dregin fram sem þjóðartákn í tengingu 

við takmörk hugtaksins „hefð“ í prjónaskap. Fyrirbærin lopapeysa, sauðskinnskór og 

Hrafnafífa eru rannsökuð með vitnun í skrif Guðna Elíssonar, Valdimars Tr. Hafstein og 

Páls Skúlasonar. Listaverk eftir Ásdísi Elvu Pétursdóttur, Huldu Skáldkonu (Unni 

Benediktsdóttur Bjarklind), Hörð Sveinsson og Sigurð Guðmundsson málara er varpað fram 

samskeiða við sögu menningararfsins.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 

Cultural Heritage is a term regularly seen in media. Today´s perspective towards cultural 

history frequently emphasizes on monetary values instead of the historical significance of the 

object. By researching the definition of the term, I expose the invisible wall solicited by our 

modern view on cultural heritage. The wall between Us and Them, the present generation and 

the bygones. This thesis is a research on my artistic practice in relation to specific forgotten 

objects, and their place in history. Portraying ideas about the value of art in a technologically 

driven world, quoting Walter Benjamin´s theory on the aura of an art work and drawing 

attention to Morehshin Allahyari´s 3D printed sculptures. The flower Hrafnafífa or White 

Cottongrass is used as a national symbol in relation to the limits of the tradition in the icelandic 

history of knitting wool. The phenomenon´s; lopapeysa, sheepskin shoes and White 

Cottongrass are researched alongside theories about cultural heritage by Guðni Elísson, 

Valdimar Tr. Hafstein and Páll Skúlason. Art works by Ásdís Elva Pétursdóttir, Hulda (Unnur 

Benediktsdóttir Bjarklind), Hörður Sveinsson and Sigurður Guðmundsson are used as key 

passageways to comprehending the terms mentioned in a broader sense.  
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Inngangur  
 
Hrafnafífan hefði getað orðið að þjóðarblómi Íslands í kosningu árið 2004,1 en hverju hefði 

það breytt ef hún stæði í sporum Holtasóleyjarinnar? Persónulegar minningar hvers og eins um 

blómið myndu ekki breytast, né myndu hárskúfar þess umbreytast úr hvítum yfir í fánalitina. 

Hrafnafífan hefði hinsvegar fengið ítarlegri umfjöllun. Einhversstaðar á leiðinni frá því að 

skjóta upp rótum í votlendi, yfir í að minna okkur ítrekað á sjálfstæði þjóðarinnar með ýmsum 

miðlum, verður merking blómsins æ mikilvægari. Holtasóley er lítill hluti af íslenskri náttúru, 

líkt og Hrafnafífan. En þó ber hún titil sem þjóðarblóm Íslands.  

 Líkt og smávaxið blóm geta litlu hversdagalegu hlutirnir í lífi okkar túlkað eitthvað 

miklu stærra en þá sjálfa. Það er samfélagið sem hefur hlaðið merkingu á þá, og jafnvel fest í 

sögu menningararfsins.  

 Það sem ég man eftir úr sögubókum eru torfbæir og siðaskiptin. Rústir torfbæjarins 

liggja undir útsléttu landslagi og merkilegustu hlutir Þjóðminjasafnsins, Þórslíkneski og 

Ufsakristur2 setja sterkan svip á forna menningu landsins. En á þriðju hæð safnsins, á neðstu 

hillu inni í glerskáp - þar sem ekkert ljós nær til, liggja sex skópör og fjórir skóleppar. 

Mismunandi áferð og útlit þeirra gefur til kynna hvaðan af landinu þeir koma, hvernig þeir voru 

saumaðir og úr hvaða efni þeir eru. En sauðskinnskórnir skipta litlu máli í menningarsögu 

íslenskra víkingahöfðingja og presta. Þeir gengdu hinsvegar mikilvægu hlutverki í lífi 

meirihluta þjóðarinnar. Þegar við horfum niður, inn í þessa glerhillu, á uppþornaða, gegnsæja 

og örlítið ógeðslega sauðskinnskó getum við ekki annað en borið þá saman við nútímann.  

 Með því að endurvekja gleymda hluti í formi listsköpunar tekst ég á við togstreituna 

sem myndast hefur með tímanum, frá því að hluturinn eða atferlið var hversdagslegt, yfir í að 

umbreytast í dauðan hlut á bakvið gler. Mín fyrstu kynni af hlutnum er frá sjónarhorni Okkar, 

samfélagi nútímans. En með rannsókn og endurgerð get ég séð í gegnum múrinn á milli 

mismunandi tímabila. Ég nota hugtakið „Menningararfur“ sem tæki til þess að endurskoða 

gleymdar minjar og sjónarhorn mitt gagnvart þeim.  

 Ritgerðinni er skipt í þrjá kafla, Þjóðminjasafn Íslands, Endurgerð menningararfs, og 

Lopapeysan. Sá fyrsti fjallar um sögu Þjóðminjasafns Íslands og er skipt niður í þrjá undirkafla. 

Þar greini ég frá því hvernig sjálfstæðisbarátta Íslands tengist stofnun Þjóðminjasafnsins og 

                                                
1Jóhann Óli, „Holtasóley fékk flest atkvæði í kosningu um þjóðarblóm Íslands,“ Morgunblaðið, 22. október 
2004. Sótt þann 11. janúar á 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2004/10/22/holtasoley_fekk_flest_atkvaedi_i_kosningu_um_thjoda/. 
2 „Þjóð verður til,“ Þjóðminjasafn Íslands. Sótt þann 1. Janúar 2019 á http://www.thjodminjasafn.is/syningar-
vidburdir/grunnsyningar/thjod-verdur-til/. 
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hvaða tilfinningalegt gildi safnið hefur fyrir okkur í dag. Ég skoða merkingu hugtaksins 

„menningararfur“ með því að vitna í skrif Guðna Elíssonar, Valdimars Tr. Hafstein og Páls 

Skúlasonar. Ég rannsaka mikilvægi hefðarinnar í tengslum við menningararf og rýni í textílverk 

eftir Ásdísi Elvu Pétursdóttur og ljósmynd eftir Hörð Sveinsson.  

 Annar kafli skiptist í tvo undirkafla og fjallar um endurvakningu gleymdra hluta sem 

hafa mikilvægt gildi í samfélagslegum menningarsögum. Þá beini ég sjónum að kenningu 

Walter Benjamin um áru listaverksins og hvernig ljósmyndamiðillinn hefur gjörbreytt 

listheiminum í dag. Ég rannsaka verk Morehshin Allahyari og lýsi því hvernig þrívíddarprentun 

tengist kenningu Benjamin. 

 Í þriðja kafla varpa ég ljósi á menningararf sem hefur þróast og haldist „lifandi“ í 

gegnum sögu Íslendinga, Lopapeysuna.  

 Meginviðfangsefni ritgerðarinnar er listsköpun mín og set ég fram verkin Sjálfsmynd 

við lindina (2018), Grænlensk Hrafnafífa (2017), Eitt er skylda, annað löngun. Eitt er starf, 

annað þrá (2018), Sauðskinnskór (2018) og Hálfprjónaði bolurinn á sessalóninum (2018) í 

tengslum við sögulegt og listfræðilegt samhengi með því að skilgreina merkingu 

menningararfsins og tæknilegrar vinnslu listaverks.  
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Þjóðminjasafn Íslands 
 

Þegar ég slæ inn orðið „Menningararfur“  á vefsíðuna timarit.is3 koma upp 1.453 niðustöður, 

greinarnar sem koma upp fjalla allar á einhvern hátt um þetta hugtak sem gefur til kynna 

sögulega menningu, sem erfst hefur frá kynslóð til kynslóðar. Á hægri hlið síðunnar koma upp 

ártöl greinanna. Þar kemur fram að orðið birtist einu sinni árið 1918.  Á árunum 2000 – 2009 

birtist það 358 sinnum. En þó er menningarfurinn ekki nýtt fyrirbæri, eldri kynslóðir hafa alltaf 

skilið eitthvað efni eftir sig hvort sem það eru hlutir, sögur eða ummerki. Heldur virðist það 

vera einkenni samtímans að leita að og varðveita þær minjar og söguleg verðmæti sem við 

búum að.4 Í aðdraganda sjálfstæðis íslensku þjóðarinnar hófst umtalsverð bylting í 

þjóðfélaginu. Skrásetning á menningarsögu landsins var aðalatriði sem þurfti að hlúa að. 

 

I:I 

 
       Þann 1. júlí 1918 hélt svokölluð Sambandslaganefnd5 sinn fyrsta fund, aðalmarkmið 

hennar var að Íslendingar skyldu öðlast fullt sjálfstæði.6 Á þessum fundi komu fram 

meginstólpar sjálfstæðisbaráttunnar, í yfirlýsingu nefndarinnar segir að „sérstök tunga og 

sérstök menning“7 Íslendinga sé réttur þjóðarinnar til fullkomins sjálfstæðis.  Þeir áttu við að 

hin forna menning Norðurlandaþjóða, sem á Íslandi hafði varðveist með tungumálinu8, væri 

mikilvægur eiginleiki þjóðarinnar í sjálfstæðisbaráttunni. Þjóðin stæði sértæk, sérstaklega 

vegna hinnar fornu tungu. Páll Skúlason lýsir því í fyrsta þætti útvarpsþáttanna Menning og 

Sjálfstæði, hvernig menning og sjálfstæði haldast í hendur hérlendis. Hann segir frá því hvernig 

þessi yfirlýsing frá Sambandslaganefnd hafi staðfest rök þjóðarinnar fyrir sjálfstæði; að sérstök 

menning, og þarfir þjóðarinnar undirstriki kröfuna um að Ísland verði fullvalda ríki.9 Hann lýsir 

                                                
3 Timarit.is er vefsíða með gagnagrunni tímarita og dagblaða sem prentaðar hafa verið á Íslandi 
4 Bryndís Björgvinsdóttir, „Menningararfur sem ásetningur.“ Skírnir 184, n. 1 (apríl 2010):105, sótt þann 28 
desember 2018 á 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=399228&pageId=7000959&lang=is&q=sem%20%E1setningur%20M
enningararfur%20sem%20menningararfur%20sem. 
5 Í nefndinni voru Jóhannes Jóhannesson, Bjarni Jónsson, Einar Arnórsson og Þorsteinn M. Jónsson.  
Páll Skúlason, Menning og sjálfstæði, (Reykjavík: Háskóli Íslands, Háskólaútgáfan, 1994), bls. 9. 
6 Páll Skúlason, Menning og sjálfstæði, bls. 9. 
7 Björn Þórðarson, Alþingi og frelsisbaráttan 1874 – 1944, (Reykjavík: Aþingissögunefnd, 1951), bls. 330. 
8 Páll Skúlason, Menning og sjálfstæði, bls. 9. 
9 Páll Skúlason, Menning og sjálfstæði, bls. 10. 
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því yfir að menning sé réttlæting sjálfstæðisins, og að sjálfstæði sé forsenda menningarinnar.10 

Það sem menningin byggist einna helst á eru hefðir innan hennar.  

Eftir að Johann Gottfried Herder (1744-1803) gaf út þýsk þjóðkvæði í bókinni Deutsche 

Sagen (1816-1818) og Grimm bræður (Jacob 1785-1863 og Wilhelm 1786-1859) gáfu út 

þýskar þjóðsögur í bókinni Kinder und Hausmarchen 1812-1815, hófst tískubylgja í Evrópu 

að finna þjóðarandann og menningu í þjóðsögum og kvæðum.11 En árið 1852 kom út bókin 

Íslenzk Æfintýri eftir Jón Árnason (1819 - 1888) og Magnús Grímsson (1825 - 1860). Þetta 

smásagnarit jók skilning þjóðarinnar á mikilvægi þess að halda utan um menningararf sinn í 

formi skrásetningar.12  

Sigurður Guðmundsson málari (1833 – 1874). var einn þeirra sem stóð frammi fyrir því að 

bæta úr skrásetningu menningararfsins. Hann átti stóran þátt í að endurskapa menningarsögu 

Íslands sem við búum að í dag, til dæmis hannaði hann nýjan þjóðbúning, átti þátt í stofnun 

Forngripasafnsins, og stuðlaði að bættri leiklistamenningu á Íslandi eftir að hann kom heim frá 

tíu ára dvöl sinni í Kaupmannahöfn. 13  Forngripasafnið var stofnað árið 1863 af þeim Jóni 

Árnasyni forseta Alþingis (1819 - 1888) og Sigurði málara.  

Þjóðminjasafnið er ásamt Þjóðmenningarhúsinu og Minjastofnun, ein af grundvallar-

stofnunum hérlendis, sem vinna að því að varðveita íslenska forngripi og setja þá fram í 

almennu rými. Á safninu er að finna minjar sem ýmist eru settar fram undir gleri, ofan á 

stöplum, inni í kassa eða hangandi á veggjum safnsins. Sýningarnar eru í tímaröð og 

skipulagðar eftir samhengi; hvort hlutirnir tengjast trúarbrögðum, listasögu eða eru jafnvel 

hversdagslegir hlutir úr lífi formæðra og forfeðra þjóðarinnar.   

Í byrjun árs heimsótti ég Þjóðminjasafnið. Á sýningunni Þjóð verður til : Menning og 

samfélag í 1200 ár var að sjá hluti sem ég man eftir að hafa rekist á, ýmist í skólabókum úr 

gagnfræðiskóla eða á fyrri heimsóknum á safnið. Sýningin hefur staðið síðan safnið opnaði 

eftir breytingar þann 11. júní 2004, og spannar sögu Íslands frá því að landnám hófst til dagsins 

í dag. En tilfinningin sem vaknaði hjá mér þegar ég sá marga af þessum hlutum var, hversu 

fjarlægir mér fannst þeir vera frá mínum tíma. Á þriðju hæð safnsins er tímabelti með mörgum 

flötum. Fletirnir sýna nokkra einkennandi hluti fyrir hvern áratug, frá byrjun 20. aldar til þess 

                                                
10 Páll Skúlason, Menning og sjálfstæði, bls. 10. 
11 Terry Gunnell, „Viðhorf landsmanna til „þjóðmenningar“ og þjóðsagnasöfnunar.“ Í Málarinn og 
menningarsköpun, ritstýrt af Karl Aspelund og Terry Gunnell, 21, (Reykjavík: Þjóðminjasafn Íslands, 2017), 
bls. 235. 
12 Terry Gunnell, „Viðhorf landsmanna til „þjóðmenningar“ og þjóðsagnasöfnunar.“ bls. 236. 
13 Karl Aspelund og Terry Gunnell, „Stiklur úr ævi Sigurðar Guðmundssonar málara.“ Í Málarinn og 
menningarsköpun, ritstýrt af Karl Aspelund og Terry Gunnell, 21, (Reykjavík: Þjóðminjasafn Íslands, 2017), 
bls. 21.  
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fyrsta á 21. öldinni. Á síðasta fleti tímabeltsins var mjólkurkexpakki frá Frón.14 Heima hjá mér 

er hefð að eiga til mjólkurkex í eldhússkúffunni, og tekur mamma mín það fram í hvert skipti 

sem barnabörnin koma í heimsókn. Þegar ég leit nær á plastinnpakkaða kexpakkann sá ég að 

hann rann út árið 2005. Vonarglætan að geta tengst hlutnum í nútímanum hvarf samstundis. 

Þess í stað breyttist tilfinningin í nostalgíu og minningu úr barnæsku.  

Guðni Elísson byrjar grein sína „Frægðin hefur ekkert breytt mér“ (2004) á lýsingu á 

skylduheimsóknum sínum á Þjóðminjasafnið frá því að hann var ungur af tilskipan föður síns.15 

Hann var sendur með útlenda gesti sem voru tíðir á heimili sínu á eina af aðalstofnunum 

landsins sem setur sig fram sem aðsetur íslenskrar menningarsögu. Hann segir frá því hvernig 

þessir dýrgripir sem á safninu geymast, minni jafnframt á þúsundára þjóðarfátækt í fortíðinni 

og á nýríka smáborgara í nútíð. Guðni nefnir nokkra hluti svo sem trogsöðla, snældusokka, 

sjóvettlinga, vaðmálshúfur, hrífubrot, beinnálar og roðskó sem setja sinn svip á sýninguna.16  

Guðni nefnir þessa smávægilegu hluti sem nánast eru gleymdir og grafnir í minningu 

þjóðarinnar. Þessi skammartilfinning sem hann segir vakna við togstreituna á milli 

nauðhyggjuáranna og nýríku smáborgarana, er einnig kunnugleg fyrir mér. Roðskórnir og 

síminn minn sem ég tók ljósmyndir með á sýningunni toguðu mig í sitthvora áttina. Skórnir 

gáfu í skyn að ég væri skuldbundin þeim og gömlum íslenskum háttum, að ég ætti að setjast 

við handavinnu og stoppa í sokka.  Á meðan þeir toguðu í mig, minnti síminn mig á að ég væri 

ekki hluti af gamla tímanum. Ég gat fest skóna á ljósmynd og jafnvel unnið hana í Photoshop. 

Nike skórnir sem ég var í voru líka góð staðfesting að ég þyrfti ekkert að óttast þessa fátæklegu 

roðskó. Á heimasíðu safnsins er lýst uppbyggingu sýningarinnar sem sjö köflum sem einkenna 

sértæk tímabil í sögu landsins. Tekið er fram að með því að skipta sögunni niður í þessi sjö 

tímabil, hverfi þau nauðhyggjuár sem landinn upplifði ekki í skuggann af þeim glæstari.17 Að 

því sögðu leggur safnið áherslu á að þessir roðskór18 fái jafnt sviðsljós og stórfengleg 

víkingasverð.  

Ljósmyndina Sjálfsmynd við lindina19 tók ég síðla sumars 2018 við Álafoss í Mosfellsbæ. 

Á myndinni ligg ég við bakka lækjarins fyrir ofan fossinn, og horfi beint í myndavélina. 

                                                
14 Sjá viðauka, mynd nr. 1. 
15 Guðni Elísson, „ „Frægðin hefur ekki breytt mér“ Þjóðin, sagan og Þjóðminjasafnið.“ Ritið: Tímarit 
hugvísindastofnunar, Fornleifafræði, Jón Ólafsson og Svanhildur Óskarsdóttir ritstýrðu.  4. árg., n. 2. (2004): 
137 
16 Guðni Elísson, „ „Frægðin hefur ekki breytt mér“ Þjóðin, sagan og Þjóðminjasafnið,“ bls. 137.  
17 „Þjóð verður til,“ Þjóðminjasafn Íslands. Sótt þann 1. Janúar 2019 á http://www.thjodminjasafn.is/syningar-
vidburdir/grunnsyningar/thjod-verdur-til/. 
18 Sjá viðauka, mynd nr. 2. 
19 Hjördís Gréta Guðmundsdóttir, Sjálfsmynd við lindina, stafræn ljósmyndun, (2018).  
Sjá viðauka, mynd nr. 4.  
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Ljósmyndin er unnin út frá ljóðinu Við Lindina (1900) eftir Huldu Skáldkonu (Unni 

Benediktsdóttur Bjarklind). Í ljóðinu lýsir Hulda frá augnabliki þar sem hún fer að lindinni til 

þess að öðlast hugarró. Tilraun mín var að herma eftir ljóðatextanum20 og leggjast við bakka 

lindarinnar. Á myndinni sést gróðurríkt umhverfið og steinabakki sem ég ligg ofan á. 

Nikeskórnir sem ég er klædd í á myndinni gefa til kynna að ljósmyndin sé nýleg. Með því að 

yfirfæra tilfinninguna í ljóðinu yfir á ljósmynd, rúmlega hundrað árum eftir að ljóðið var samið 

vaknar spurning um gildi ljóðsins í dag. Ég tel það ólíklegt, að tilhneiging manneskjunnar að 

leitast eftir innri frið muni nokkurn tíman hætta. Ljóðið á enn við í dag.  

 

I:II 

 

Hlutirnir sem varðveitast innan veggja Þjóðminjasafnsins og annarra stofnana kallast einu nafni 

Menningararfur. Hugtakið hefur hrundið af stað umræðu um uppruna þess, og vert er að skoða 

merkingu þess nánar með hliðsjón til skrifa Valdimars Tr. Hafstein.  

Í greininni „Menningararfur, sagan í neytendaumbúðum“ (2006), útskýrir Valdimar Tr. 

Hafstein hvernig hugtakið hefur þróast á Íslandi, eða hvernig Menningararfsvæðingin hefur átt 

sér stað og hvaða raunverulega vægi orðið hefur í dag. Hann lýsir þeirri þörf nútímamannsins 

að tengja fortíð við nútíð, sem vísbendingu um að varðveisluþörfin segi meira um okkur heldur 

en formæður og forfeður okkar.21 Þegar við skoðum eigin menningararf upplifum við okkur 

fjarri honum, þar af leiðandi staðfestum við það fyrir sjálfsmynd okkar, að við séum 

nútímafólk.22 Þessi brú á milli fortíðar og nútíðar myndast um leið og við horfum á hlutinn í 

glerkassanum eða á stöplinum inni á safni. Fornminjarnar eru rannsóknarefnið okkar. Okkur 

þykir þörf á að varðveita minjarnar því með tímanum skemmast þær og hverfa, 

nútímamaðurinn getur ekki horft aðgerðarlaus upp á útrýmingarhættu menningararfs síns. 

Sömuleiðis má hvorki breyta honum né uppgera, því venjulegir hlutir og atferli breytast í 

nokkurskonar safngripi við umbreytinguna í menningararf.23 Þá verða þeir um leið að 

fastbundnum minjum sem lifa aðeins í þeim tilgangi að túlka fortíðina.  

                                                
20 Sjá viðauka nr. 3.  
21 Valdimar Tr. Hafstein. „Menningararfur: sagan í neytendaumbúðum.“ Í Frá endurskoðun til upplausnar: tvær 
prófritgerðir, einn formáli, þrjú viðtöl, sjö fræðigreinar, fimm ljósmyndir, einn eftirmáli og nokkrar 
minningargreinar af vettvangi hugvísinda, ritstýrt af Hilma Gunnarsdóttir, Jón Þór Pétursson og Sigurður Gylfi 
Magnússon, 313-328, (Reykjavík: Miðstöð einsögurannsókna, ReykjavíkurAkademían, 2006) bls. 318. 
22 Valdimar Tr. Hafstein. „Cultural Heritage.“ Í A Companion to Folklore, ritstýrt af Regina F. Bendix og Galit 
Hasan-Rokem, 500-519, (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012) bls. 512 
23 Valdimar Tr. Hafstein, „Menningararfur: sagan í neytendaumbúðum,“ bls. 318. 
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Föstudaginn 11 júní 2004 gaf tímaritið The Reykjavík Grapevine út nýtt tölublað sem vakti 

mikla athygli. Sheba Wanjiku, ung kona, skreytti forsíðumynd blaðsins í bláum kyrtli.24 

Ljósmyndarinn, Hörður Sveinsson, tekur ljósmyndina úti í íslenskri náttúru og myndavélin 

beinist skálaga að andliti fyrirsætunnar.25 Hún horfir upp til himins, og ekkert getur stöðvað 

hana.26 Það sem fólk sá virðist einungis hafa verið dökkur húðlitur hennar, klæddur í hinn eina 

sanna þjóðbúning íslenskra kvenna. Fólki þótti þetta óvirðing við þjóðbúninginn. Valdimar 

skrifar um menningararfinn sem myndlíkingu. Íslenski þjóðbúningurinn er menningararfur 

þjóðarinnar sem einungis hún hefur erft, þar af leiðandi eru allir utan Íslands útilokaðir frá 

arfinum.27 Einkarétturinn að þjóðbúningnum takmarkast við landamæri Íslands. Þegar einhver 

sem gæti komið annarsstaðar frá, klæðist þjóðbúningnum okkar, hverfur múrinn sem lokar 

Okkur af frá Hinum.28  

Ljósmyndina Grænlensk Hrafnafífa29 tók ég sumarið 2017 þegar ég var á göngu í litlu þorpi 

sem heitir Kangerlussuaq á Grænlandi. Hrafnafífa varð næstum því að þjóðarblómi Íslendinga, 

en hún fékk 15.514 stig í atkvæðakeppni og lenti í fimmta sæti. 30 Mörgum þykir Hrafnafífan 

einkenna íslenska náttúru. Um leið og við stimplum ákveðið fyrirbæri sem sér-íslenskt, líkt og 

þjóðarblóm, hverfur raunveruleikinn utan landamæranna. Hrafnafífa er einnig víða á 

Grænlandi, og til eru margar tegundir fífublóma um allan heim. Líkt og margt sem við teljum 

vera sér-íslenskt, er Hrafnafífan hluti af umhverfi margra annarra samfélaga.     

 

I:III 

 

Við endagang sýningarinnar Þjóð verður til: Menning og samfélag í 1200 ár, þar sem tuttugusta 

öldin endar, er listaverk eftir Ásdísi Elvu Pétursdóttur textílhönnuð. Íslenski þjóðbúningurinn 

er yfirfærður í gegnsætt plastefni.31 Þessi umbreyting í plast, vekur upp spurningar um 

raunverulegt gildi táknsins sem búningurinn er. Valdimar Tr. Hafstein setur fram þá tillögu að 

                                                
24 Valur Gunnarsson, The Reykjavík Grapevine, 11 júní 2004, sótt þann 1 janúar 2019 á https://grapevine.is/wp-
content/uploads/2004_issue2_2004.pdf. 
25 Sjá viðauka, mynd nr. 5. 
26 Hörður Sveinsson. The Reykjavík Grapevine. Reykjavík: Hilmar Steinn Grétarsson, 2004, 1. Sótt þann 1. 
janúar 2019 á https://grapevine.is/issue/issue-02-2004/.  
27 Valdimar Tr. Hafstein, „Menningararfur: sagan í neytendaumbúðum,“ bls. 325. 
28 Valdimar Tr. Hafstein, „Menningararfur: sagan í neytendaumbúðum,“ bls. 325. 
29 Hjördís Gréta Guðmundsdóttir, Grænlensk Hrafnafífa, stafræn ljósmyndun, (2017).  
Sjá viðauka, mynd nr. 6. - 7.  
30 Jóhann Óli, „Holtasóley fékk flest atkvæði í kosningu um þjóðarblóm Íslands,“ Morgunblaðið, 22. október 
2004. Sótt þann 1. janúar á 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2004/10/22/holtasoley_fekk_flest_atkvaedi_i_kosningu_um_thjoda/. 
31 Ásdís Elva Pétursdóttir. Ímynd - Upphlutur. Glært plast, (Þjóðminjasafn Íslands, 2000). Sjá viðauka, mynd 
nr. 8. 
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miðillinn, eða plastið, leyfi okkur að „sjá í gegnum“ múr menningararfsins.32 Til samanburðar 

við Skautbúninginn sem Sigurður málari hannaði,33 er Ímynd – Upphlutur (2000), eftir Ásdísi 

Elvu nútímavæddur þar sem hefðbundna baldýringin hefur verið brædd í plast. Handverkið 

sem hefðinni fylgir er orðið fjarlægra en plastið sem hægt er að bræða og móta með einföldum 

hætti. 

Hefðir samfélaga eru mikilvægur hluti af því sem hugtakið menningararfur byggist 

raunverulega á, vegna sérstakra eiginleika þeirra innan hvers samfélagshóps. Þess vegna er vert 

að rýna í merkingu orðsins hefð og hvernig það á við um ígildi sjálfsmyndar hverrar þjóðar og 

hvers einstaklings fyrir sig. Í þjóðfræði hefur verið skýrt frá því hvernig hefðir samfélaga eru 

ekki aðeins eitthvað margra alda gamalt, sem varðveitist með sögum sem eldra fólk skilur eftir 

hjá nýrri kynslóð. Heldur eru hefðirnar þjóðsögur og ferli sem eru samþykkt innan samfélagana 

sem hefðir. Þær eru sérstaklega mikilvæg hjálpartæki til að búa til og staðfesta sjálfsmynd 

þjóðarinnar.34 Þetta ferli sem hefðir ganga í gegnum þýðir að þær geti breyst, og jafnvel nýjar 

orðið til. Hvert samfélag býr til sínar eigin hefðir. Þar sem þær þurfa ekki að vera gamlar, mega 

hefðirnar vera nýjar. Uppruni þeirra markast aðeins við gildi samfélagsins í nútímanum.35 Ef 

hefðin á ekki lengur við daginn í dag fellur hún í gleymskunnar dá. 

Í verkinu mínu Eitt er skylda, annað löngun. Eitt er starf, annað þrá (2018) set ég upp 

augnablikið, þar sem hefðin að hittast við kaffiborðið og segja sögur, á sér stað.36 Málverkið er 

af tveimur konum sem sitja og ræða málin með kaffibolla við hendina. Þær eru í upphlut og 

stellið á borðinu gefur hátíðlegan blæ. Síðustu rúllutertusneiðarnar leynast á bakvið 

kaffikönnuna við miðju myndarinnar. Skítugir diskarnir eftir aðra gesti liggja við hinn enda 

borðsins. Með því að mála hugmynd af hefðbundnu kaffiboði, er ég að leita að tengingu við 

fortíð samfélagsins sem ég er hluti af. Þessi þrá um að tengjast fortíðinni, gefur til kynna eigið 

blæti á samfélagslegum hefðum Íslendinga, og sérstaklega íslenskra kvenna. Í dag set ég 

spurningarmerki við uppbyggingu myndarinnar, þar sem höfuð kvennanna eru klippt út. Þessi 

ákvörðun undirstrikar þær hugmyndir nútímans um stöðu kvenna í samfélaginu í fortíðinni, að 

þær höfðu ekki réttindi til að tjá sínar skoðanir og standa með höfuðið hátt. Þar af leiðandi 

horfum við á konurnar í málverkinu með fyrirbyggjandi hugmynd að þær séu fjarlægar Okkur, 

                                                
32 Valdimar Tr. Hafstein, „Menningararfur: sagan í neytendaumbúðum,“ bls. 326. 
33 Sjá viðauka, mynd nr. 9. -10.  
34 C. Sims og Stephens, Living folklore : an introduction to the study of people and their tradtitions, bls. 70. 
35 C. Sims og Stephens, Living folklore : an introduction to the study of people and their tradtitions, bls. 90. 
36 Hjördís Gréta Guðmundsdóttir, Eitt er skylda, annað löngun. Eitt er starf, annað þrá, Olía á striga, 110 x 90 
cm., (2018). Sjá viðauka, mynd nr. 11. 
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konunum í nútímanum sem lifa hvorki við skort né ójafnrétti. En við þá yfirlýsingu set ég 

einnig spurningarmerki.  

Að mála tvær konur í upphlut við kaffiborð segir til um hvernig þjóðbúningurinn er álitinn 

í dag. Vissulega eru enn konur sem klæðast honum við ákveðin tækifæri, en þó sjaldan. Í verki 

Ásdísar er þjóðbúningurinn kominn í gegnsætt plast, næstum ósýnilegur. Í málverkinu er 

þjóðbúningurinn kominn í hlutverk menningararfsins. Hann er táknmynd fortíðarinnar.  
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Endurgerð menningararfs 
 
Þegar myndavélin kom til sögu einfaldaðist framleiðsla listaverka, og fjöldaprentun á 

ljósmyndum til muna. Walter Benjamin (1892 – 1940) var þýskur heimspekingur þekktur fyrir 

greinina „Listaverkið á tímum fjöldaframleiðslu sinnar“ (1935-36) þar sem hann lagði fram 

kenninguna sína um áru listaverksins.37  

      Framlag hans með ritgerðinni um ljósmyndatæknina í kjölfar iðnbyltingarinnar hefur 

dýpkað lestur fólks á vinnsluaðferðum við listaverk, frá því að vera mótað yfir lengri tíma í 

aðeins einu eintaki, yfir í að vera prentuð ljósmynd í fjölmörgum eintökum. Walter Benjamin 

leggur áherslu á augnablikið þegar áhorfandi skoðar listaverk. Hann lýsir upplifun áhorfandans 

á útgeislun listaverksins, sem „hér og nú“ þess. Eitt sinn þegar var ég á myndlistarsýningu í 

Feneyjum, stóð ég inni í stórum sal fullum af samtímalist eftir marga listamenn. Ég horfði upp 

eftir loftinu, við mér blasti mikilfenglegt málverk í loftinu frá endurreisnartímabilinu. Á stað 

og stund upplifði ég mig agnarsmáa, heillaða af fegurð þess og krafti. Benjamin skýrir útgeislun 

listaverksins áru. Þarna í Feneyjum upplifði ég áru listaverksins.  

      Áran skilgreinist af því að listaverkið sé aðeins til í einni frumgerð,38 unnin af 

listamanninum sem býr yfir einstakri sköpunargáfu. Þetta eru þær hefðbundnu hugmyndir um 

listaverkið, að ekki sé hægt að endurgera sama verkið tvisvar, því aðeins listamaðurinn sjálfur 

getur framkallað útgeislun þess. Kenning Walter Benjamin varpar ljósi á hvernig 

tæknivæðingin stýrir listheiminum á nýja braut.  

 

II:I 

 

Myndavélin og möguleikar hennar bjóða upp á auðvelda tækni til þess að fjölfalda myndir í 

þúsundatali. Allt í einu getur listaverkið verið á mörgun stöðum á sama tíma, ljósmynd af frægu 

málverki getur endað inni á nokkrum mismunandi heimilum. Út frá þessari byltingu hafa 

möguleikar listsköpunar þróast til muna og í dag þykir okkur ekkert óeðlilegt við fullkomin 

gæði ljósmynda og kvikmynda. Margir hafa aðgang að símamyndavél, og með einföldum hætti 

er hægt að fjölfalda hluti með myndavél til að skrásetja hlutinn, og prenta hann svo í 

                                                
37 Schmitz, Helmut, „Walter Benjamin (1892-1940).“ Í ART: Key contemporary thinkers, ritstýrt af Diarmuid 
Costello og Jonathan Vickery, 160-163, (Oxford: Berg, 2007), bls. 160.   
38 Benjamin, Walter, „Listaverkið á tíma fjöldaframleiðslu sinnar,“ bls. 552.  
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þrívíddarprentun. Verkið Sauðskinnskór (2018) setti ég upp á einkasýningu minni Kunnuglegt, 
39 hér ber ég það saman við það sem Benjamin kallaði áru listaverksins.  

        Skóparið er þrívíddarprentað úr PLA kornsterkjuplasti í perluhvítum lit og málað með olíu 

í svörtu og brúnu, ofan í þeim rauðir skóleppar. Ég mótaði hægri skóinn í leir, svo tók ég mynd 

af skónum með símaforritinu Qlone sem skannar hlutinn inn og býr til þrívíddarskjal. Þá er 

hægt að breyta því í öðrum forritum, og loks prenta í þrívíddarprentara. Eftir nokkrar tilraunir 

til þess að ná rétta skónum fram í prentuninni, speglaði ég mótið og prentaði einnig vinstri 

skóinn. Við gerð skónna hannaði ég þá þannig að þeir yrðu kónískir úr prentuninni. Þetta gerði 

ég svo að skórnir væru nægilega stöðugir og sterkir til þess að prentunin myndi heppnast sem 

best. Því næst mældi ég út gatið í skónum og prjónaði skóleppinn40 úr einbandi með 

prjónastærð númer þrjú í sótrauðum lit, eða númeri 1238 hjá Álafoss. Með því að endurgera 

nytjahlut í varanlegt efni ólíkt frummynd sinni, vakna spurningar um upprunaleika hans. 

Söguna um hlutinn, og hvort hann myndi nýtt sjónarhorn í samhengi við tímaflakkið sem 

verður við endurgerð skónna.  

      Sauðskinnskór voru aðeins einn af mörgum hversdagslegum og hagnýtum hlutum inni á 

íslenskum heimilum. Skinnskór voru heimagerðir úr sortulyngslituðu sauðskinni, leðri, eða 

selskinni. Og jafnvel gerðir úr hákarlaskráp, einkum þar sem fólk bjó við sjó.41  Á Vestfjörðum 

var algengt að gera roðskó úr steinbíts – eða sköturoði.42 Skórnir voru með hælþvengjum og 

ristarböndum,43 en þá var dregið í þá að aftan og fest utan um ristina.44 Til þess að gera þá hlýrri 

var settur leppur innan í þá úr ull eða fiskiroði. Algengt var að konur væru í rauðum sokkum, 

og svörtum háleistum upp að ökkla og svörtum sauðskinnskóm.45  

        Skófatnaður var ekki algengur á Íslandi fyrr en seint á nítjándu öld og véku 

sauðskinnskórnir úr vegi fyrir dönskum svartaskóm eftir aldamótin 1900.46  Skinnskórnir sem 

voru áberandi hér á landi eiga líklega uppruna sinn að rekja utan landsteinana og má finna 

svipaðan fótbúnað í sögu margra annarra samfélaga.  

        Sortulyngslitunin var tímafrekt og vandasamt ferli. Sortan sem tekin var úr foraramýrum, 

var fyrst skorin niður og sett í bleyti þar til litalögurinn var orðinn svartur.47 Síðan var 

                                                
39 Sjá viðauka, mynd nr. 12. -13. 
40 Sjá viðauka, mynd nr. 12. -13. 
41 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, 4. útgáfa, (Reykjavík : Opna, 2010), bls. 16 
42 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, bls. 16. 
43 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, bls. 16. 
44 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, bls. 23. 
45 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, bls. 23. 
46 Harpa Harðardóttir, „Skógerð á Íslandi í byrjun 20. aldar“ (Ritgerð til bakkalárprófs, Háskóli Íslands, 2010), 
bls. 7. 
47 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, bls. 26-27. 
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sauðskinnið látið liggja í potti ásamt litnum, þetta var soðið í 6 – 8 klukkustundir og svo látið 

kólna.48 Til þess að ná fram þessum mósvarta lit í þrívíddarprentuðu skóna, notaði ég litina 

Raw Umber (554), Burnt Sienna (074), Napels Yellow (422), Sap Green (599) og Prussian 

Blue (538) frá vörumerkinu Winsor & Newton. Ég byrjaði á því að blanda saman litunum sap 

grænum og ultramarine bláum til þess að búa til svartan. Svo byrjaði ég að mála utan á skóna, 

og bætti við ýmist brúnum eða gulum fyrir hverja pensilstroku. Napels guli liturinn virkar eins 

og hvítur, þá kom leðuráferð, nánast eins og einhver hefði gengið í skónum.49 Ég málaði aðeins 

með svartblandaða litnum innan í skóna, og reyndi að hafa þá sem dekksta þar sem skórinn er 

dýpstur. Lífræna áferðin sem hefðbundir sauðskinnskór hafa, kom í ljós með því að blanda gula 

litinn jafnóðum í svarta, og passa þannig að hver stroka væri aðeins öðruvísi á litinn er sú fyrri. 

Með þessu undirstrikar guli liturinn dýpt svarta litarins.  

       Til þess að prenta nákvæmlega eins mót af skónum þyrfti ég aðeins að ná í vistað skjal af 

skönnuninni, og ýta á prenta. Ekki er aðeins tæknin hönnuð þannig að auðvelt er að 

fjöldaframleiða myndina heldur eru skórnir táknmynd sögulegrar minningar. Hvort sem við 

höfum rekist á þá í sögubókum í gagnfræðiskóla, á Þjóðminjasafninu eða heima hjá afa og 

ömmu. Þessir eiginleikar verksins stangast á við staðbundnu hugmyndirnar, sem Benjamin 

segir að samfélagið hafi gagnvart listaverkum.  

 

II:II 

 

Morehshin Allahyari er írönsk listakona, aktívisti og femínisti sem hefur búið og starfað í 

Bandaríkjunum frá árinu 2007. Í verkunum sínum tekst Morehshin á við söguleg viðfangsefni 

frá heimalandi sínu. Hún fæst við rannsóknir á samfélagslegum og pólitískum eiginleikum 

menningararfs, og tengir hann við samtíman, þar sem tækni hefur gjörbreytt listheiminum.  

       Fyrir henni er tæknin á bakvið þrívíddarprentun heimspekileg aðferð til þess að nálgast 

listmuni, hversdagslega hluti og samfélagsleg vandamál á 21. öldinni.50 Morehshin er þekkt 

fyrir verkið Material Speculation: ISIS (2016)51 sem einkennist af þrívíddarprentuðum 

skúlptúrum, sem eru unnir út frá sögulegum listmunum sem ISIS samtökin hafa eyðilagt.52 Í 

verkinu hefur Allahyari safnað að sér öllum upplýsingum um minjarnar og endurgert þær í 

resin plastefni, skjalið með öllum upplýsingum fornminjanna er varðveitt og alltaf er hægt að 

                                                
48 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, bls. 26-27. 
49 Sjá viðauka, mynd nr. 12. -13. 
50 „Artist Information.“ Morehshin Allahyari. http://www.morehshin.com/artist-information/. 
51 Morehshin Allahyari, Material Speculation : ISIS, stafrænn tilbúningur, þrívíddarprentun, (2015 – 2016). 
52 Sjá viðauka, mynd nr. 14. – 15.  
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endurprenta minjarnar með nákvæmum smáatriðum. Verkefnið hennar She Who Sees The 

Unknown (2017)53 felst í því að endurmóta gleymdar Djinn gyðjur úr Kórarinum og þjóðsögum 

frá Íran, Tyrklandi, og öðrum Mið-Austur löndum þar sem Múhammeðstrú hefur verið ríkjandi 

til dagsins í dag. Vinnsluaðferðin felst í ítarlegu rannsóknarferli þar sem hún safnar 

upplýsingum frá til dæmis stofnunum, fornleifafræðingum, og mannfræðingum um tilteknar 

gyðjur, eða fígúrur sem allar einkennast af því að vera djöfullegar, dularfullar eða hræðilegar 

á einhvern hátt.54 Þegar hún hefur safnað gögnunum um þær; teikningum, sögum og 

merkingum þeirra, endurmótar hún gyðjurnar í efni sem hún svo prentar með þrívíddarprentun. 

Markmið verksins er að nota mismunandi miðla til þess að varpa fram spurningum um 

nýlenduáhrif, hún vekur upp gleymdar sögur ógnvekjandi gyðjanna og endursegir þær, í nýrri 

mynd, á öðrum tíma.  

        Morehshin Allahyari beitir þrívíddarprentun sem róttækri leið til að varpa ljósi á 

nýlenduáhrif í heimalandi sínu. Hún lýsir því að með endurgerð og framsetningu á þessum 

gömlu listmunum og gyðjum, geti hún endurvakið gleymdar og grafnar sögur. Fyrir henni eru 

þjóðsögurnar mikilvægur eiginleiki sem á sterkan hlut í mótun samfélags og menningarsögu 

þess. Hún notar Resin plastefnið því það er gegnsætt eftir prentun. Þannig virðast skúlptúrarnir 

vera draugar fyrirmynda sinna. Á hinn bóginn málar hún skúlptúrana í verkinu She Who Sees 

The Unknown til þess að ná fram meiri ákveðni og krafti í femínísku Djinn gyðjurnar.  

        Morehshin nær að kalla fram einkennin sem Walter Benjamin nefnir í ritgerðinni um 

fjöldaframleiðslu listaverksins. Hún notar tæknina sem í dag er þrívíddarprentun, en var á tíma 

Benjamin ljósmyndun, til að afmá úreltu hugmyndirnar um hið upprunalega listaverk. Með því 

að líta til verka Morehshin með hliðsjón að kenningu Walter Benjamin um hér og nú 

listaverskins, sést hvernig tæknin hefur breyst. Fjöldaprentun í kjölfar myndavélarinnar hefur 

þróast frá tvíðum fleti yfir í þrívídd. Þrátt fyrir tæknilega endurgerð upprunalega verksins, 

verður áran alltaf til staðar. 

 

 

 

 

 

 

                                                
53 Morehshin Allahyari, She Who Sees The Unknown, þrívíddarprentun, myndband, gjörningur, (2017 –  ). Sjá 
viðauka, mynd nr. 16. – 17. 
54 „Artist Information.“ 
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Lopapeysan 
 

Prjónahefðin á Íslandi á sér langa sögu, þegar um ullarafurð er að ræða hugsum við líklega 

fljótt til lopapeysunnar sem hefur verið vinsæl síðustu 50 árin. Þrátt fyrir því að stutt sé síðan 

hún komst í tísku, hefur hún mikilvægt vægi í íslenskri prjónahefð. Eftir seinni heimsstyrjöldina 

urðu handprjónaðar lopapeysur mjög vinsælar á Íslandi. Magnús Guðmundsson telur í bók 

sinni Ull verður gull (1988), að ein aðalástæða fyrir vinsældum peysunnar sé vegna þess, að 

hægt var að prjóna slíka peysu í heilu lagi. Þá þarf ekki að prjóna bolinn og ermarnar sér, eins 

og títt er í flestum uppskriftum.55 Þetta gerir íslensku peysuna sérstæða, og er hún í dag stór 

hluti af íslenskri menningu. Og jafnvel menningararfsvæðingu.  

        Í dag er prjónaskapur talinn kvenlægt hlutverk, en áður fyrr prjónuðu bæði karlar og konur 

af kappi, og aldrei jafn mikið og vikuna fyrir jól. Hinsvegar var talið gott ef kvenmaður gat 

klárað einn bol á dag, eða skilað sex bolum eftir eina viku,56 en ekki er getið um prjónhraða 

karla í bók Jónasar Jónassonar Íslenzkir þjóðhættir. Konur sátu ýmist á hækjum sér eða á 

rúmstokknum við prjónaskapinn. Það hafði tilhneigingu til að mynda tíðateppu og önnur 

heilsuvandamál kvenna.57  

        Verkið Hálfprjónaði bolurinn á sessalóninum (2018),58 var hluti af sýningunni 

Kunnuglegt, sem ég setti upp í sýningarrými í Listaháskóla Íslands frá 11. til 12 október 2018. 

Málverkið er 1 x 2 m. að stærð og málað með olíu á grunnaða hör. Við miðju myndarinnar er 

sessalóninn málaður með grænum (Sap Green, nr. 599 hjá Winsor og Newton), blönduðum 

með brúnum og bláum í skuggunum, og gulum í munstrið (Napels Yellow, nr. 422, Winsor og 

Newton). Á honum liggur lopapeysan á hringprjónunum og dokkan á gólfinu fyrir framan 

sessalóninn. Lopapeysan er máluð með eldrauðum eða cadmium red nr. 094 (Winsor og 

Newton), og hvítum. - 

       Rauði bolurinn á málverkinu er tilraun mín til þess að sýna þessa kvenlegu hlið sem 

prjónaskapurinn telst í dag. Í sýningartextanum59 tala ég um brúna og hvíta peysu sem 

hefðbundið er, en á málverkinu sjálfu er bolurinn rauður, sem er vitnun í tíðahring kvenna. 

Einnig líki ég athöfninni að prjóna peysubolinn við meðgöngu,60 þar sem hnútarnir sem 

                                                
55 Magnús Guðmundsson, Ull verður gull : ullariðnaður Íslendinga á síðari hluta 10. aldar og á 20. öld, 
Reykjavík : Bókmenntafélagið, 1988, bls. 97. 
56 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, bls. 112. 
57 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, bls. 113. 
58 Hjördís Gréta Guðmundsdóttir, Hálfprjónaði bolurinn á sessalóninum, Olía á striga, 1 x 2 m., (2018). Sjá 
viðauka, mynd nr. 18. – 19.  
59 Hjördís Gréta Guðmundsdóttir, Kunnuglegt – Sýningarskrá, (2018). Sjá viðauka, mynd nr. 20.  
60 Hjördís Gréta Guðmundsdóttir, Kunnuglegt – Sýningarskrá. Sjá viðauka, mynd nr. 20. 
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myndast á hringprjóninum verða að einni heild, bolnum. Þegar garnið er klippt við fráganginn 

á peysunni, eignast hún eigið líf. Í sýningartextanum líki ég garninu við naflastrenginn.  

       Munsturbekkirnir á íslensku lopapeysunni eru taldir koma frá norsku munstri, sem 

upprunalega er frá Grænlandi. Það einkennist af tvíbanda munsturbekk, hringlaga yfir 

axlirnar.61 Hér vík ég aftur að ljósmyndinni sem ég tók af grænlenskri Hrafnafífu sumarið 

2017.62 Á sýningunni Kunnuglegt prentaði ég hana á segldúk í yfirblásinni stærð, eða í 3 x 2 

m. Við þetta urðu pixlar myndarinnar svo stórir að hún fór úr fókus og myndefnið öðlaðist nýja 

merkingu. Í sýningartextanum líki ég hvítu dúskunum á fífunni við kindur í fjallshlíð. 63    

        Uppbygging myndarinnar minnir einnig á munsturbekkinn í lopapeysunni. Fífurnar fara 

frá einum enda í hinn yfir miðjan myndflötinn, og fyrir ofan þær brúnt gras, en fyrir neðan 

aðeins grænna. Ég setti stækkuðu ljósmyndina þannig upp á sýningunni að hún var fest í loftið 

og hægt var að ganga í kring um hana.64 Með þessu móti var hún ekki strekkt upp á vegg, heldur 

hreyfðist segldúkurinn örlítið með hreyfingu fólksins í herberginu. Plastið í segldúknum tók 

því ekki alla athygli frá lífræna myndefninu, heldur hékk myndin frjálslega fyrir aftan 

Sauðskinnskóna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
61 Magnús Guðmundsson, Ull verður gull : ullariðnaður Íslendinga á síðari hluta 10. aldar og á 20. öld, bls. 97. 
62 Hjördís Gréta Guðmundsdóttir, Grænlensk Hrafnafífa. Sjá viðauka, mynd nr. 6. - 7. 
63 Hjördís Gréta Guðmundsdóttir, Kunnuglegt – Sýningarskrá. Sjá viðauka, mynd nr. 20  
64 Sjá viðauka, mynd nr. 6. - 7. 
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Lokaorð 
Á göngunni þar sem fífuna var að finna, vissi ég ekki hversu djúpstæð áhrif hún myndi hafa á 

listsköpun mína og verk sem myndu fylgja í framhaldi af henni. Fyrir einhverjum er hún eflaust 

hið sanna þjóðarblóm Íslands.  

         Menningararfur er fyrir mér hefðin, endurtekningin, hversdagsleikinn, og sannleikurinn í 

samfélaginu. Fyrirbæri sem hlotið hefur titilinn menningararfur getur verið grafið og gleymt á 

neðstu hillu í glerskáp Þjóðminjasafnsins.  

         Í ritgerðinni leitast ég við að bera listsköpun mína saman við verk annarra fræði -og 

listamanna, ég tengi saman merkingu hugtakanna hefð og menningaarfur. Barnslegt sjónarhorn 

mitt gagnvart dauða sauðskinnskósins er byrjunarpunktur að rannsóknarferli um 

menningararfinn. Ég set fram kenningu Walter Benjamin um áru listaverksins til þess að rýna 

í stöðugildi verka sem unnin eru með þrívíddarprentun. Ég varpa ljósi á múrinn sem myndast 

hefur á milli Okkar, nútímafólksins og Hinna, fólksins í fortíðinni, og fólksins utan landamæra 

Íslands. Munsturbekkinn sé ég í grænlenskri Hrafnafífu, og sauðskinnskórnir orðnir táknmynd 

uppreisn æru sinnar.    
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Viðauki 

 

Mynd nr. 1. Frón Mjólkurkex, 400 gr. Sótt þann 10. janúar 2019 á https://a4.is/product/fron-
mjolkurkex-400-gr. 

 
Mynd nr. 2. Hjördís Gréta Guðmundsdóttir. „Ljósmynd af roðskóm“ Ljósmynd tekin á 

Iphone, tekin á Þjóðminjasafni Íslands, þriðju hæð. 2019. 
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Við lindina 

Gleði, frelsi, friður, ró 
faðmar allt í grænum mó,  
þar sem tæra lindin ljósa 
líður hægt á milli rósa,  
streymir áfram út í sjó, – 
andi minn þar finnur ró.  
 
Þegar ég er þreytt og ein,  
þín ég vitja, lindin hrein,  
leggst við bakka lága þína,  
læt svo hverfa harma mína;  
bylgja þín í blárri ró 
ber þá út á víðan sjó. 

 

    Hulda (1900) 
Viðauki nr. 3. Hulda (Unnur Benediktsdóttir Bjarklind). Við lindina. Úr bókinni Gullregn úr 

ljóðum Huldu, Karl Kristjánsson tók saman. Reykjavík: Forlagið, 1994. 
 

Mynd nr. 4. Hjördís Gréta Guðmundsdóttir. Sjálfsmynd við lindina. Stafræn ljósmyndun. 
2018. 
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Mynd nr. 5.Hörður Sveinsson. Ljósmynd fengin úr The Reykjavík Grapevine. Reykjavík: 

Hilmar Steinn Grétarsson, 2004, 1. Sótt þann 1. janúar 2019 á https://grapevine.is/issue/issue-
02-2004/. 
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Mynd nr. 6. – 7. Hjördís Gréta Guðmundsdóttr. Grænlensk Hrafnafífa. Stafræn ljósmyndun. 
2017. Sýningin Kunnuglegt, Stafræn ljósmyndun. Segldúkur. 2018. 
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Mynd nr. 8. Ásdís Elva Pétursdóttir. Ímynd - Upphlutur. Glært plast. Þjóðminjasafn 
Íslands, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22 

 

Mynd nr. 9. – 10. Skautbúningur Sigurðar málara. Sigurlaug Gunnarsdóttir saumaði. Sigurður 
Vigfússon gullsmiður. Skautbúningur Sigurlaugar í Ási 1860. Svart klæði. Einfaldur 

baldýrður laufaviður úr silfurþræði. Blómstursaumaður bekkur. Í einkaeign, Þjóðminjasafn 
Íslands, 1860.  

Mynd nr. 11. Hjördís Gréta Guðmundsdóttir. Eitt er skylda, annað löngun. Eitt er starf, 
annað þrá. Olía á striga. 110 x 90 cm. 2018.  
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Mynd nr. 12. – 13. Hjördís Gréta Guðmundsdóttir. Sauðskinnskór. Skúlptúr, 

þrívíddarprent, olíumálning, PLA polylactic acid, korn- sterkjuplast, einband. 2018. 
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Mynd nr. 14. Morehshin Allahyari. Material Speculation : ISIS. Nebu. Stafrænn tilbúningur. 
Þrívíddarprentun. 2015 – 2016. 

 

Mynd nr. 15. Morehshin Allahyari. Material Speculation : ISIS. Nike. Stafrænn tilbúningur. 
Þrívíddarprentun. 2015 – 2016. 
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Mynd nr. 16. -17. Morehshin Allahyari. She Who Sees The Unknown. Ya´jooj Ma´jooj. 
Þrívíddarprentun. Myndband. Gjörningur. 2017 – áframhaldandi.   
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Mynd nr. 18. -19. Hjördís Gréta Guðmundsdóttir. Hálfprjónaði bolurinn á sessalóninum. 
2018. Olía á striga. 1 x 2 m. 
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Viðauki nr. 20. Hjördís Gréta Guðmundsdóttir. Sýningarskrá sýningarinnar Kunnuglegt. 

Forsíða. 2018. 

 

 

 

 

Kunnuglegt
Hjördís Gréta Guðmundsdóttir
Naflinn, Listaháskóli Íslands
11 - 12. okt. 2018

Garnið rennur á prjónunum og á einni mínútu er ég búin með 45 lykkjur. 
Brún-brún-hvít-brún-brún-hvít, aflið flæðir óhindrað frá einni hendi í geg-
num líkamann og út í hina, hnútarnir sem hrannast upp við hverja umferð 
mynda að lokum eina heild, naflastrengurinn er klipptur þegar gengið hefur 
verið frá lausum endum og brúin á milli handanna eignast eigið líf. 

Kindurnar sem flykktust um fjöllin í sumar hverfa nú undir eigin ull, úr 
fjarlægð eru þær hvítir hnoðraboltar sem þyrpast saman og dreifa úr sér 
til skiptis, lömbin sem fæddust í vor eru send í slátrun og lopapeysan sem 
amma prjónaði er tekin fram. 

Sunnudagssteikin væri ekki eins án borðbúnaðarins sem afi keypti í 
Ameríku - í aðdraganda jólanna eru silfurskeiðarnar pússaðar, og peysan 
hefur þæfst svo mikið að ekki er lengur hægt að greina skil á lykkjunum. 
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