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Útdráttur 
Í aldanna rás hafa konur verið minna metnar í listaheiminum á þeim forsendum að þær séu 

karlmönnum óæðri. Það er samt sem áður ekkert sem bendir til þess að karlmenn séu betri 

en konur í skapandi greinum. Í kjölfar réttindabaráttu kvenna í vestrænum heimi fór 

sýnileiki kvenna á sviði hönnunar og lista að aukast og almenn staða þeirra innan 

samfélagsins styrktist. Ágústa Pétursdóttir Snæland er talin vera fyrsti Íslendingurinn til 

þess að ljúka námi í grafískri hönnun. Ágústa teiknaði nokkur af þekktustu merkjum 

landsins og var hún ákaflega farsæl á sínum starfsferli. Hins vegar þurfti hún að hverfa frá 

störfum í rúma þrjá áratugi eftir að hún giftist til þess að hugsa um heimili og ala upp börn 

sín. Á þeim tíma þótti sjálfsagt fyrir konur að fórna sínum starfsframa fyrir heimilishald og 

fjölskyldu og nýttu fæstar konur, sem öfluðu sér listmenntunar á fyrri hluta 20. aldarinnar, 

menntun sína til starfs. Í þessari ritgerð verður farið lauslega yfir starfsferil Ágústu 

Pétursdóttur Snæland, ásamt því að skoðaður verður raunveruleiki kvenna í listum og 

hönnun og athugað hvers vegna lítið hefur farið fyrir þeim í sögunni. 
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Inngangur  

Sumarið 1936 sigldi ung kona að nafni Ágústa Pétursdóttir Snæland til Íslands frá 

Kaupmannahöfn. Hún hafði þá lokið námi í auglýsingateiknun um vorið eftir þriggja ára 

námsdvöl þar ytra. Með þessu markaði Ágústa fremur merkileg þáttaskil í sögu grafískrar 

hönnunar á Íslandi, ekki bara vegna þess að hún var kona, heldur fyrst og fremst vegna 

þess að hún er sögð vera fyrsti Íslendingurinn til þess að ljúka námi í grafískri hönnun, sem 

þá gekk undir nafninu auglýsingateiknun.1 Eftir komu sína til Íslands stofnaði Ágústa 

teiknistofu ásamt bróður sínum, Halldóri Péturssyni. Þar starfaði hún við ýmis verkefni í 

nokkur ár, eða allt fram til ársins 1942.2 Það ár giftist hún eiginmanni sínum, Pétri 

Snæland, og við það breyttust áherslur í lífi hennar. Ágústa sagði skilið við 

auglýsingateiknunina og beindi athygli sinni að uppeldi barnanna og að heimilishaldinu, en 

það þótti sjálfsagt fyrir konur á þeim tíma. Rúmlega 30 árum seinna tók Ágústa þó aftur 

upp blýantinn og byrjaði að vinna á ný sem auglýsingateiknari og má í raun segja að þá 

fyrst hafi ferillinn hennar byrjað fyrir alvöru.3 Ágústa var á margan hátt merkileg kona og 

má segja að hún hafi rutt brautina fyrir þær konur sem á eftir komu á sviði grafískrar 

hönnunar á Íslandi. Fleiri konur hafa þó rutt veginn, eins og Kristín Þorkelsdóttir sem var 

líklega fyrsti kvenhönnuðurinn til þess að stofna auglýsingastofu á Íslandi 

(Auglýsingastofa Kristínar, AUK, árið 1967) og var sú auglýsingastofa ein af þeim 

öflugustu á sínum tíma.4  

 Þrátt fyrir þetta þá hafa konur alltaf verið lítið sýnilegar í grafískri hönnun, ekki 

bara á Íslandi heldur almennt.5 Ef litið er yfir sögu grafískrar hönnunar er lítið sem ekkert 

hægt að finna skrifað um kvenkyns hönnuði. Í bókinni Women in Graphic Design er fjallað 

um rannsóknir Cheryl Buckley, prófessors í hönnunarsögu við Brighton háskóla, sem hefur 

mikið skoðað feminíska sögu í gegnum rannsóknir sínar. Hún hefur komist að þeirri 

niðurstöðu að ástæðan að baki ósýnileika kvenna í sögu grafískrar hönnunar séu þær 

sagnfræðilegu rannsóknaraðferðir sem almennt eru notaðar og úrvinnsla þeirra. Þessar 

                                                
1 V.H., „Fyrsti lærði auglýsingateiknarinn hlaut verðlaunin,“ Þjóðviljinn 34. árgangur, 174. tölublað (1969): 
12. 
2 Kristinn, „Þá voru engir strætisvagnar,“ Morgunblaðið 91. árgangur, 72. tölublað (2003): 38. 
3 V.H., „Fyrsti lærði auglýsingateiknarinn hlaut verðlaunin,“ 12. 
4 Viðtal við Kristínu Þorkelsdóttur, tekið af höfundi 11. október 2019. 
5 Gerda Breuer og Julia Meer, „Introduction,“ í Women in Graphic Design 1890 – 2012, ritstj. Gerda Breuer 
og Julia Meer (Berlín: Jovis Verlag, 2012), 41-42. 
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rannsóknaraðferðir felast m.a. í vali, flokkun og forgangsröðun innan hönnunargreina, 

flokkun hönnuða, stílgerða og hreyfinga, og á sérstökum framleiðsluaðferðum. Samkvæmt 

Buckey eru allir þessir flokkar hlutdrægir gagnvart konum og hefur þessi aðferð því gert 

það að verkum að konum hefur nærri því verið eytt úr sögu grafískrar hönnunar.6 Konur 

hafa þó alltaf skipað mikilvægan sess innan fagsins og eru mörg af þekktustu verkum 

grafískrar hönnunar eftir kvenkyns hönnuði. Þar má nefna m.a. merki Google, hannað af 

Ruth Kedar árið 19987, og merki NIKE, hannað af Carolyn Davidson árið 1971.8 

 Þegar kom að vali umfjöllunarefnis fyrir ritgerð til BA prófs í grafískri hönnun var 

mér fljótt ljóst að áhugi minn beindist að frumkvöðlum grafískrar hönnunar og að kynna 

mér það nánar. Við nánari skoðun komst ég að þeirri óvæntu staðreynd að Ágústa 

Pétursdóttir Snæland væri fyrsti menntaði grafíski hönnuðurinn til að starfa á Íslandi. 

Grafísk hönnun hefur oft þótt vera fremur karllæg grein og þótti mér því upplífgandi að 

komast að því að einn brautryðjenda fagsins á Íslandi væri kona. Þegar það kom hins vegar 

að því að finna heimildir um þessa ágætu konu, kom það í ljós að það var lítið sem ekkert 

til skrifað um hana, né aðrar konur á sviði grafískrar hönnunar á Íslandi. Eftir að hafa tekið 

eftir þessu áttaði ég mig á því að þegar ég byrjaði í mínu námi í grafískri hönnun hafði ég 

aldrei heyrt af neinum konum á sviði grafískrar hönnunnar, hvorki íslenskum né erlendum. 

Í þessari ritgerð langar mig því að fjalla um brautryðjandann Ágústu Pétursdóttur Snæland, 

og kynna mér starfsferil hennar og verk. Einnig langar mig að skoða raunveruleika kvenna 

innan fagsins og hvað það er sem gerir það að verkum að minna fer fyrir konum á sviði 

lista. 

 

 

  

                                                
6 Martha Scotford, „Messy History vs. Neat History,“ í Women in Graphic Design 1890 – 2012, ritstj. Gerda 
Breuer og Julia Meer (Berlín: Jovis Verlag, 2012), 341. 
7 „GOOGLE,“ Kedar Designs, 14. október 2019, kedardesigns.com/google/. 
8 „Carolyn Davidson: Fearless Icon-Maker,“ Portland State University, 14. október 2019, 
www.pdx.edu/fearless/carolyn-davidson-fearless-icon-maker. 
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1. Ágústa Pétursdóttir Snæland 

Ágústa Pétursdóttir Snæland fæddist þann 9. febrúar árið 1915 í Reykjavík og var hún 

önnur í röð fjögurra systkina. Ágústa var dóttir hjónanna Péturs Halldórssonar, bókasala og 

síðar borgarstjóra í Reykjavík og Ólafar Björnsdóttur, húsfreyju. Ólöf, móðir Ágústu, var 

barnabarn Jens Sigurðssonar, sem var bróðir Jóns „Forseta“ Sigurðssonar, og Ágústu 

Svendsen, sem var fyrsta kaupkonan í Reykjavík og má því segja að Ágústa hafi komið af 

mjög góðu fólki.9 Andrúmsloftið á æskuheimili Ágústu var mjög skapandi og var mikið 

um listrænt fólk í fjölskyldu hennar. Móðir Ágústu var mjög listfengin kona sem teiknaði, 

hannaði og saumaði ýmsa hluti, en faðir hennar var einn þeirra sem stofnuðu 

söngkvartettinn Fóstbræður.10 Stórfjölskyldan var náin og góð vinátta þar á milli og var 

mikið sungið og spilað á æskuheimilinu,11 og þá sérstaklega á hátíðisdögum eins og um jól 

og áramót.12 Bróðir Ágústu var Halldór Pétursson, auglýsingateiknari og listmálari, einn af 

stofnendum Félags íslenskra teiknara (FÍT). Halldór vann lítið við auglýsingagerð á 

starfsferli sínum, en hann vann helst við skopteikningar og myndskreytingar.13 Ágústa 

talaði um það í samtali við Aðalstein Ingólfsson listfræðing og Gísla B. Björnsson 

auglýsingateiknara árið 2004 að sem barn hafi Halldór, bróðir hennar, verið síteiknandi allt 

frá unga aldri. Ágústa sagði frá því að hinsvegar hafi hún aldrei teiknað sem barn, hún 

einfaldlega vissi ekki að hún gæti það. Hinsvegar skoðaði hún mikið listaverkabækur sem 

til voru í bókahillu á heimilinu og að hún hefði verið að bera kennsl á verk listamanna, sem 

hún kynntist í þessum bókum, alla ævi.14  

 Þegar skólaganga Ágústu hófst var hún send í Landakotsskóla, ásamt eldri bróður 

sínum Birni, þar sem allt nám fór fram á dönsku sem átti eftir að koma sér vel fyrir Ágústu 

síðar. Eftir tvo vetur í Landakotsskóla voru þau systkynin þó farin að sletta heldur mikið á 

dönsku heima við og tóku foreldrarnir þá ákvörðun að færa þau yfir í Barnaskólann þar 

sem kennt var á íslensku.15 Eftir útskrift úr Gagnfræðiskóla Reykjavíkur setti Ágústa stefnu 

sína á Menntaskólann í Reykjavík. Það fór svo að hún komst ekki inn í þann skóla vegna 

slæms árangurs í reikningi. Eftir á að hyggja sagði Ágústa þó að sennilega hefði þetta verið 

hennar mesta gæfa, því í framhaldinu stakk móðir hennar upp á því að hún myndi fara til  

  
                                                
9 Kristinn, „Þá voru engir strætisvagnar,“ 38. 
10 „Ágústa Pétursdóttir Snæland,“ Mæna 2. árgangur, 1. tölublað (2011): 48. 
11 Ásdís, „Bréfasafn Augustu Svendsen,“ Morgunblaðið 89. árgangur, 277. tölublað (2001): 8. 
12 Guðjón Friðriksson, Reykjavík bernsku minnar (Reykjavík: Setberg, 1985), 78-79. 
13 „Stofnfélagar,“ Félag Íslenskra Teiknara, 20. ágúst 2019, www.teiknarar.is/sagan. 
14 „Ágústa Pétursdóttir Snæland,“ 48. 
15 Guðjón Friðriksson, Reykjavík bernsku minnar, 79-80. 
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Danmerkur og hefja nám í „auglýsingagerð“.16 Eins og fram kom gerði Ágústa sér ekki 

grein fyrir því sem barn að hennar leið myndi liggja á svið lista, en Björn eldri bróðir 

hennar, og Anna Claessen, besta vinkona hennar og frænka, höfðu bæði tekið ákvörðun um 

flytja til Danmerkur að loknu stúdentsprófi. Ágústa tók því ákvörðun um að bíða í tvö ár 

og vera samferða þeim til Kaupmannahafnar.17 Haustið 1933, þá átján ára, sigldi Ágústa til 

Kaupmannahafnar ásamt fjórum öðrum ungmennum. Þar stundaði Ágústa nám við 

Kunsthaandværkerskolen og lauk þaðan prófi í auglýsingateiknun vorið 1936.  

1.1. Fyrstu árin eftir nám 
Eftir námslok í Kaupmannahöfn snéri Ágústa heim til Íslands og hafði strax í nógu að 

snúast sem auglýsingateiknari.18 Á þessum árum var Reykjavík mun minni en hún er í dag 

og allir vissu allt um alla. Vegna þessa þurfti Ágústa því ekki að hafa mikið fyrir því að 

auglýsa það að hún kynni að teikna auglýsingar. Fyrstu verkefni Ágústu sem 

auglýsingateiknari voru býsna fjölbreytt, en hún gerði allt frá jólakortum og frímerkjum 

upp í einkennisbúninga og auglýsingaherferðir.19 Fyrst um sinn vann hún að ýmsum 

viðvikum fyrir föður sinn sem þá rak Bókaverslun Sigfúsar Eymundssonar og fékk hún 

vinnuaðstöðu í húsakynnum verslunarinnar í Austurstræti 12 í Reykjavík.20 Þar sá hún 

meðal annars um hönnun á ýmiskonar kynningarbæklingum fyrir bækur, ásamt því að 

hanna merkimiða og teikna jólakort.21 Stuttu síðar setti Ágústa á stofn teiknistofu ásamt 

bróður sínum Halldóri í Aðalstræti 12, á sama stað og verslun langömmu þeirra Ágústu 

Svendsen var til húsa.22 

 Í september árið 1936 teiknaði Ágústa sitt fyrsta firmamerki fyrir fyrirtækið 

Stálhúsgögn, sem var brautryðjandi á sviði stálhúsgagna á Íslandi og var með fyrstu 

fyrirtækjunum á Íslandi til þess að notast við aðferðir til þess að 

beyga stálrör og nota við húsgagnaframleiðslu. Merkið (sjá mynd 1) 

sjálft er einungis byggt upp af letri og það tvennskonar leturgerðum. 

Önnur leturgerðin er fínleg og lifandi og minnir einna helst á 

handskrifað letur og hún notar það á móti ákaflega stílhreinu og þykku steinskriftarletri 

                                                
16 Hérna er notast við orð sem Ágústa sjálf notar í viðtali. Átt er við auglýsingateiknun. 
17 „Ágústa Pétursdóttir Snæland,“ 48. 
18 V.H., „Fyrsti lærði auglýsingateiknarinn hlaut verðlaunin,“ 12. 
19 „Ágústa Pétursdóttir Snæland,“ 48. 
20 Hönnunarsafn Íslands, Ágústa Pétursdóttir Snæland, kassi 1/2, brot úr ritgerð um Ágústu Pétursdóttur 
Snæland, skoðað 9. september 2019. 
21 „Ágústa Pétursdóttir Snæland,“ 48. 
22 Ásdís, „Bréfasafn Augustu Svendsen,“ 8. 

Mynd 1: Merki Stálhúsgagna 
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sem er skýrt og auðlesanlegt. Merkið ber fremur módernískt yfirbragð sem gerir það 

tímalaust. Merkið sem Ágústa teiknaði fyrir Stálhúsgögn var notað af fyrirtækinu alveg  

undir starfslok þess árið 2013, tæplega 80 árum síðar, í nærri því óbreyttri mynd og segir 

það mikil um framúrskarandi hönnun merkisins. Fyrir þetta verk fékk Ágústa þó einungis 

greiddar 15 krónur og er ástæðan fyrir því sú að á þessum tíma var flest öll vinna reiknuð 

út frá svipuðu tímakaupi og þurftu hönnuðir að sætta sig við það.23  

 Fyrsta bókakápan sem Ágústa hannaði var fyrir bókina 

Lampinn eftir Kristmann Guðmundsson. Á bókakápunni (sjá mynd 2) 

má sjá teikningu af glugga sem lýstur er upp af olíulampa og í 

forgrunni er titill bókarinnar ásamt nafni höfundar. Þarna notast Ágústa 

aftur við tvenns konar leturgerðir líkt og hún gerði í merki 

Stálhúsgagna. Letrið sem Ágústa notar í titil bókarinnar er þykkt rúnað 

steinskriftarletur, en letrið sem hún notar fyrir nafn höfundar er þétt 

steinskriftarletur. Í samtali sínu við Aðalstein Ingólfsson listfræðing og 

Gísla B. Björnsson auglýsingateiknara árið 2004 nefndi Ágústa það að 

hún væri enn frekar ánægð með hönnun bókakápunnar.24  

  Árið 1937 var Ágústa fengin til þess að hanna merkimiða fyrir 

púðurdósir frá snyrtivörufyrirtækinu Vera Simmillion sem stofnað var af 

húðsnyrti- og myndlistakonunni Ingibjörgu Bjarnarsson.25 Merkið (sjá mynd 

3) sem Ágústa hannaði á dósirnar er teikning af 

tveimur konum og minnir teikningin á grískar 

höfuðstyttur, eða brjóstmyndir, og bendir það til 

þess að varan sé fáguð og klassísk. Þessi teikning er 

síðan notuð sem einhverskonar einkennismerki fyrir 

snyrtivörurnar. Í kjölfarið var Ágústa beðin um að hanna og 

teikna röð af auglýsingum fyrir snyrtivörulínuna með 

slagorðunum „Henni er óhætt, hún notar“. Allar 

auglýsingarnarnar (sjá mynd 4) sýndu konur við ýmsar aðstæður 

sem voru með styrtivörur frá Vera Simillion við hendina. 

Auglýsingarnar eru allar handteiknaðar af Ágústu og sýna þær vel 

                                                
23 Hönnunarsafn Íslands, Ágústa Pétursdóttir Snæland, kassi 1/2, brot úr ritgerð um Ágústu Pétursdóttur 
Snæland. 
24 „Ágústa Pétursdóttir Snæland,“ 48. 
25 „Ágústa Pétursdóttir Snæland,“ 48. 

Mynd 2: Bókakápa 
bókarinnar Lampinn. 

Mynd 3: Teikning 
Ágústu af merki fyrir 
Vera Simillion. 
 

Mynd 4: Úrklippur af 
auglýsingum fyrir Vera 
Simillion. 
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tíðarandann sem er í gangi á þeim tíma. Þessum 

auglýsingum svipar þó til auglýsinga sem Ágústa teiknaði 

fyrir efnaverslun á meðan hún var í náminu í 

Kaupmannahöfn (sjá mynd 5), sem finna má í gamalli 

úrklippubók sem er í vörslu Hönnunarsafns Íslands.26 Á 

þeim teikningum má einnig sjá teikningar með mikilli 

skerpu (e. contrast) þar sem Ágústa teiknar upp kvenmenn til 

þess að sýna efnið í fatnaði. Auglýsingaherferðin sem 

Ágústa gerði fyrir Vera Simillion var líklega ein fyrsta auglýsingaherferðin sem gerð var 

hér á landi og birtust auglýsingarnar mikið í dagblöðum og tímaritum.27  

  Árið 1936 var Ágústa fengin til þess að teikna merki fyrir 

Kvenfélagasamband Íslands (sjá mynd 6). Einkennisstafir félagsins, K.Í. 

eru fyrir miðju merkisins inni í kassa sem umvafinn er línum sem 

fléttast saman á endunum. Þarna má aftur sjá greinilega hvernig Ágústa 

virðist sækja sér innblásturs til forn-grikkja þar sem stafirnir og línurnar 

sem umlykja kassann svipa mikil til hefðbundinna grískra súlna sem 

notaðar voru við byggingu húsa.  

 Eins og fram kom hafði Ágústa nóg að gera sem 

auglýsingateiknari fyrstu árin eftir að hún lauk námi og voru verkefnin sem hún fékkst við 

af ýmsum toga. Önnur verkefni sem hún tók að sér voru meðal annars að teikna 

jólafrímerki fyrir Thorvaldsenfélagið og að hanna einkennisbúninga 

skipstjórnarmanna fyrir Eimskipafélagið, ásamt ýmsum öðrum búnaði 

fyrir skipin.28 Einnig fékk Ágústa það verkefni að teikna merki fyrir 

Barnaspítala Hringsins árið 1942. Í miðju merkisins (sjá mynd 7) má sjá 

teikningu af hjúkrunarkonu sem heldur á ungu barni og í kring um þau 

er hringur sem í stendur „Hringurinn - Barnaspítali“. Merkið var fyrst 

sýnt í auglýsingu fyrir útihátíð Hringsins í ágúst árið 1943 og hefur 

síðan þá verið einkennismerki spítalans.29 

                                                
26 Ekki er vitað hvort um sé að ræða skólaverkefni eða raunverulegt verkefni. 
27 „Ljósbrot frá meginlandinu,“ Lesbók Morgunblaðsins, 27. febrúar 1999: 8. 
28 „Ágústa Pétursdóttir Snæland,“ 48. 
29 „Saga Hringsins,“ Hringurinn, 1. nóvember 2019, www.hringurinn.is/um-hringinn/saga-hringsins/. 

Mynd 5: Teikningar gerðar af Ágústu 
á námsárunum í Kaupmannahöfn. 
 

Mynd 6: Merki 
Kvenfélagasambands 
Íslands 
 

Mynd 7: Merki 
Barnaspítala Hringsins. 
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 Það sem einkenndi verk Ágústu á þessum árum voru einna helst teikningar og 

samspil mismunandi leturgerða. Hún virðist hafa verið meðvituð um umhverfið sem hún 

hannaði í, en það er þó greinilegt að hún hafði gaman af því að leita sér innblásturs til 

fortíðar. Sem dæmi um þetta má nefna póstkort sem Ágústa gerði og seldust vel á 

stríðsárunum. Á kortunum (sjá mynd 8) mátti sjá teiknaðar myndir af íslenskum konum í 

peysufötum, en konur í peysufötum var algeng sjón á götum Reykjavíkur á þeim tíma. Í 

viðtali sem tekið var við Ágústu stuttu eftir heimkomu var 

Ágústa spurð hvað það væri sem hún legði mesta áherslu á í 

starfi sínu. Þar segir hún að það sem henni langi mest til að gera, 

sé að skapa smekklegan og einfaldan auglýsingastíl í Íslensku 

samfélagi sem virðist vera einmitt það sem hún gerði í hönnun 

sinni á þessum tíma. Í framhaldi segir Ágústa að hún líti „...svo á 

að í auglýsingum eigi að vera stílfegurð og jafnvægi, engu síður 

en í málverkum.“.30 Þrátt fyrir mikla velgengni í starfi ákvað 

Ágústa að loka teiknistofunni, sem hún starfrækti ásamt bróður sínum Halldóri, eftir 

einungis sex ára starfsemi. Ágústa lagði fagið alveg á hilluna á meðan hún einbeitti sér að 

barnauppeldi og heimilishaldi og snerti ekki á neinu sem við því kom í rúm 30 ár.31  

1.2. Endurkoma  
Eftir að börnin voru upp komin og heimilishaldið á góðu 

róli ákvað Ágústa að taka aftur upp blýantinn og byrja að 

rifja upp gamla takta. Það var síðan árið 1966 þegar hún 

ákvað að núna væri kominn tími til að byrja aftur og sendi 

Ágústa inn tillögu í hugmyndasamkeppni sem haldin var 

um merki fyrir Landsvirkjun. Í samkeppnina bárust alls 14 

tillögur og bar Ágústa þar sigur úr býtum. Fyrir að hafa 

unnið þessa samkeppni fékk Ágústa greiddar 15.000 krónur í 

sigurverðlaun32 og verður það að teljast töluvert betra heldur 

en launin sem hún fékk fyrir sitt fyrsta firmamerki sem hún gerði fyrir Stálhúsgögn. 

Merkið sem Ágústa hannaði fyrir Landvirkjun (sjá mynd 9) er sett saman af tveimur 

ferningum sem skarast á þann hátt að úr má lesa tvö L, annað þeirra á hvolfi. Merkið er 

                                                
30 „Nýr listiðnaður á Íslandi - Viðtal við ungfrú Ágústu Pétursdóttur,“ Samtíðin 3. árgangur, 10. tölublað 
(1936): 4–7. 
31 V.H., „Fyrsti lærði auglýsingateiknarinn hlaut verðlaunin,“ 12. 
32 „Hugmyndasamkeppni Landsvirkjunar lokið,“ Morgunblaðið 53. árgangur, 271. tölublað (1966): 11. 

Mynd 8: Kort með teikningu af 
íslenskum konum í peysufötum. 
 

Mynd 9: Tillaga Ágústu af merki 
fyrir Landsvirkjun. 
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ákaflega stílhreint og módernískt og er það fremur frábrugðið þeim 

merkjum sem Ágústa hafði gert á sínum fyrri árum. Landsvirkjun 

notast ennþá við merki Ágústu í dag, en það er þó aðeins búið að 

breyta því (sjá mynd 10). Búið er að fjarlæga útlínur og þess í stað 

settur litur í báða kassana og samskeytin þeirra á milli ýkt með því að 

skera úr formunum.  

 Eftir að hafa sigrað þessa hugmyndasamkeppni sagðist Ágústa 

hafa fengið „blóð á tönnina“ og fór hún í kjölfarið að senda inn tillögur af og til þegar efnt 

var til hönnunarsamkeppna.33 Í maí árið 1969 var efnt til samkeppni um merki fyrir 

Listahátíð í Reykjavík og tók Ágústa þátt í þeirri samkeppni og bar hún þar sigur úr býtum. 

Í ágúst sama ár var opnuð sýning í Norræna húsinu þar sem þær 

sextán tillögur sem bárust voru sýndar. Við opnun sýningarinnar var 

vinningstillagan kynnt og voru Ágústu afhentar 25.000 krónur í 

verðlaunafé af Birgi Thorlacius ráðuneytisstjóra. Merkið sem Ágústa 

hannaði fyrir Listahátíð í Reykjavík (sjá mynd 11) er líklega eitt af 

þekktustu merkjum sem hún gerði á ferli sínum. Við gerð merkisins 

hugsaði Ágústa um fræhylki og jurtir og á merkið að endurspegla þá 

hugmynd. Innri formin eru þá jurtin sjálf og hringformið sem er ytra 

er þá fræhylki jurtarinnar. Loks raðar hún formunum í hring og á það 

að tákna fjallahringinn sem umlykur Reykjavík. Þegar Ágústa hannaði merkið var hún 

beðin um að útfæra það á þrjá vegu, í tveimur litum til notkunar á veggspjöld, fyrir 

barmnælur og einlitað. Liturinn sem Ágústa kaus að nota var fjólublár og valdi hún hann 

með tilliti til þekkta dægurlagsins Vorkvöld í Reykjavík þar sem fram kemur í textanum 

„Akrafjall og Skarðsheiði, eins og fjólubláir draumar.“.34 Hins vegar ef maður skoðar 

sálfræði lita (e. colour psychology) þá er fjólublár talinn sem litur ímyndunaraflsins, ásamt 

því að hann á að stuðla að hugmyndaauðgi og hvetja til hugsjóna.35 Með þetta til hliðsjónar 

skilur maður vel litaval Ágústu og er það því frekar áhugavert að hugsa til þess að merkið 

er nær eingöngu notað í svörtu eða hvítu nú til dags. Í viðtali árið 2004 sagði Ágústa að 

henni fyndist merkið því aldrei hafa fengið að njóta sín til fullnustu.36 

                                                
33 V.H., „Fyrsti lærði auglýsingateiknarinn hlaut verðlaunin,“ 12. 
34 „Ágústa Pétursdóttir Snæland,“ 49. 
35 „Purple in Marketing - Color Psychology,“ Artitudes Design, 2. nóvember 2019, 
www.artitudesdesign.com/purple-color-psychology/. 
36 „Ágústa Pétursdóttir Snæland,“ 49. 

Mynd 10: Nýja merki 
Landsvirkjunar. 
 
 

Mynd 11: Merki Listahátíðar 
 í Reykjavík. 
 



 

 9 

 Árið 1973 hannaði Ágústa merki fyrir Norrænu 

fimleikahátíðina sem haldin var á Íslandi sumarið sama ár. Mótið 

var stærsta íþróttamót sem haldið hafði verið á Íslandi með 

erlendri þátttöku, en u.þ.b. 850 einstaklingar á aldrinum 9–10 ára 

tóku þátt í mótinu.37 Á merkinu (sjá mynd 12) má sjá teikningu af 

konu í fimleikabúning sem heldur á bolta og er að gera einhvers 

konar fimleikaæfingu. Í kring um teikninguna er þrefaldur 

hringur og notar Ágústa breitt steinskriftarletur í titil merkisins 

sem er inni í hringnum. Þetta merki minnir meira á þau verk sem 

Ágústa vann á þeim árum sem teiknistofan var starfandi. Teiknistílinn minnir meðal annars 

á teikningarnar sem hún gerði fyrir snyrtivöru-framleiðandann Vera Simillion og svipar til 

leturnotkunin til þess sem Ágústa gerði í merki Barnaspítala Hringsins.  

 Árið 1991 fékk Ágústa hugmynd að því að gera frímerki 

eða límmiða sem hægt væri að selja til styrktar Landvernd.38 Hún 

hafði áður gert tillögu að merki fyrir Náttúruverndarráð og sent í 

samkeppni sem haldin var árið 1966 og var það merki teikning af 

blómi sem liggur í lófa (sjá mynd 13).39 Ágústu fannst hún standa í 

þakkaskuld við náttúruna og langaði að leggja sitt af mörkum til 

hennar og fór hún því með hugmynd sína til Landverndar sem tók 

vel í hana. Í kjölfarið var Ágústa fengin til þess að teikna tvær 

myndir sem notaðar voru með kjörorðunum „Verndum vatn“ og 

„Verndum gróður“. Landvernd hafði um árabil gefið út veggspjöld með ljósmyndum af 

náttúrunni og selt í fjáröflunarskyni, en þetta var í fyrsta sinn sem teiknuð mynd var notuð. 

Myndir Ágústu voru gefnar út bæði sem veggspjöld og sem kort sem seld voru í búntum og 

var hugsunin sú að fólk gæti nýtt sér þau til þess að senda frá sér orðsendingar eða 

heillaóskir.40 „Verndum gróður“ teikningin (sjá mynd 14) var í raun sama teikning og 

Ágústa hafði sent inn sem tillögu að merki fyrir Náttúruverndarráð 25 árum áður, nema 

aðeins betrumbætt. „Verndum vatn“ teikningin (sjá mynd 14) var síðan teiknuð út frá þeirri 

teikningu. Þar er hendin, sem áður hafði haldið á blómi, snúið við og er eins og hún sé til 

                                                
37 „Norræna fimleikamótið í Laugardal,“ Tíminn 57. árgangur, 159. tölublað (1973): 22. 
38 Hönnunarsafn Íslands, Ágústa Pétursdóttir Snæland, kassi 1/2, skissur fyrir Landvernd, skoðað 9. 
september 2019. 
39 Elín Pálsdóttir, „Fyrsti lærði auglýsingateiknarinn,“ Morgunblaðið C, 13. janúar 1991: 8–9. 
40 „Veggmynd og kort frá Landvernd,“ Morgunblaðið 79. árgangur, 11. tölublað (1991): 46. 

Mynd 12: Merki Norrænnar 
fimleikahátíðar. 
 

Mynd 13: Tillaga að merki 
fyrir Náttúruverndarráð. 
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hálfs í vatni. Með þessum teikningum er Ágústa 

líklega að reyna að sýna fram á það hversu nálæg 

náttúran er okkur mannfókinu og að í rauninni sé hún 

samofin okkur.  

 Eins og sjá má tók Ágústa þátt í hinum ýmsu 

hönnunarsamkeppnum á þessum árum, þó svo að hún 

hafi reyndar ekki sigrað þær allar. Fleiri samkeppnir 

sem hún tók þátt í voru meðal annars samkeppnir um 

merki fyrir 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar árið 1971 

og Útflutningsráðs Íslands árið 1987. Á þessum „seinni ferli“ sínum, ef svo má að orði 

komast, urðu verk Ágústu mun módernískari og formfastari heldur en þau höfðu verið á 

fyrri árum hennar sem grafískur hönnuður. Það var meira um týpógrafíu og minna um 

teikningar, sem er það sem hún stólaði einna mest á í fyrri verkum sínum, og það er 

greinilegt að stíll hennar hafði þróast í takt við það sem var að gerast á þeim tíma.  

2. Raunveruleiki kvenna í hönnun og listum 

Á fyrri hluta 20. aldar var mikil áhersla lögð á heimilishald og féll það nær alfarið í umsjá 

kvenna að halda heimilinu til haga. Talið var að mikilvægasta hlutverk kvenna væri að 

gifta sig, eignast heimili og ala upp dygga og góða þjóðfélagsþegna.41 Flestar íslenskar 

konur sem menntuðu sig á sviði lista á þessum tíma lögðu listiðn sína til hliðar fljótlega 

eftir giftingu og ekkert bendir til þess að þær hafi verið neyddar til þess, samfélagið 

einfaldlega virkaði svoleiðis.42 Það kom því engum á óvart að Ágústa Pétursdóttir Snæland 

skyldi leggja niður störf sem auglýsingateiknari þegar hún giftist eiginmanni sínum til þess 

að geta einbeitt sér að heimilishaldi og barnauppeldi. Henni fannst hún einfaldlega ekki 

geta sinnt hvoru tveggja. Ef hún vildi vera góð eiginkona og móðir þurfti hún að fórna 

starfi sínu sem auglýsingateiknari, a.m.k. á meðan börnin voru að vaxa úr grasi.43 Franski 

rithöfundurinn og heimspekingurinn Simone de Beauvoir sagði eitt sinn „Maður fæðist 

ekki kona, maður verður það“. Að hennar sögn var konum í raun ekki ætlað 

húsmóðurhlutverkið, heldur væri þeim úthlutað því strax í barnæsku. Hún sagði að konum 

væri talin trú um að það væri eina hlutverkið sem þær gætu leikið í lífinu og því væri það 

                                                
41 Hrafnhildur Schram, Huldukonur í íslenskri myndlist (Reykjavík: Mál og menning, 2005), 37. 
42 Hrafnhildur Schram, Huldukonur í íslenskri myndlist, 39. 
43 V.H., „Fyrsti lærði auglýsingateiknarinn hlaut verðlaunin,“ 12. 

Mynd 14: Myndir Ágústu fyrir 
Landvernd. 
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menningar- og félagsleg staða konunnar sem ákvarðar hlutverk hennar í lífinu, en ekki 

líffræðilegar staðreyndir.44 Ágústa ólst upp í efnaðri borgarastétt þar sem hlutverk kvenna 

og karla voru greinilega aðskilin. Heimur karla einkenndist af viðskiptum og stjórnmálum 

og var frumkvæði, hraði og framleiðsla talið vera helsta mælieining velmegunar þeirra. 

Heimur kvenna var aftur á móti hinn hlutlausi og kyrrláti einkaheimur uppeldis og 

heimilishalds. Í borgaralegri hugmyndafræði 19. aldar var konan álitin nokkurs konar tákn 

hlýju, fegurðar og hreinleika. Talið var að það væri í eðli kvenna að vera körlum til 

yndisauka, svo mikið að það var næstum talið sem eitt af lögmálum náttúrunnar.45  

2.1. Konur í listum 
Líkt og með margt annað þá voru konur mun seinni að fá tækifæri til að mennta sig heldur 

en karlmenn. Til að mynda höfðu konur á Íslandi ekki kost á neinu framhaldsnámi eftir 

grunnskóla fyrr en árið 1874 þegar Kvennaskólinn í Reykjavík var stofnaður. Það var síðan 

ekki fyrr en árið 1888 sem Konunglegi listaháskólinn í Kaupmannahöfn veitti konum 

inngöngu og þar með kost á listnámi. Það var þó stofnuð sérstök kvennadeild, því ekki 

þótti viðeigandi að konur væru í kennslustundum með karlmönnum.46 Fyrsta íslenska 

konan sem aflaði sér listmenntunar var Krisín Vídalín. Hún hóf nám við kvennadeild 

Konunglega listaháskólans árið 1893 og að námi loknu flutti hún aftur til Íslands, giftist og 

stofnaði fjölskyldu og fór því lítið fyrir listiðkun hennar.  

 Flestar íslenskar konur sem öfluðu sér listmenntunar, allt fram undir fyrrihluta 20. 

aldarinnar, notuðu listmenntun sína ekki til starfs.47 Þrátt fyrir að búið væri að veita konum 

inngöngu í listaháskóla var það ekki á færi allra kvenna að stunda listnám. Þær konur sem 

fyrst menntuðu sig á sviði lista voru nær allar úr efri stéttum samfélagsins.48 Í bókinni 

Huldukonur í íslenskri myndlist er fjallað um tíu íslenskar listakonur sem allar öfluðu sér 

listmenntunar á síðari hluta 19. aldar og fyrri hluta 20. aldar. Þær áttu það allar 

sameiginlegt að koma úr efnuðum efristéttar fjölskyldum, allar dætur kaupmanna eða 

embættismanna, og nutu þær allar mikils stuðnings frá fjölskyldum sínum í gegnum námið. 

Áhugavert þykir þó að engin þessara kvenna gerði list að sínu ævistarfi.49 Það má því segja 

að Ágústa Pétursdóttir Snæland hafi mátt þakka það stöðu fjölskyldu sinnar að hafa fengið 

                                                
44 Hrafnhildur Schram, Huldukonur í íslenskri myndlist, 45. 
45 Hrafnhildur Schram, Huldukonur í íslenskri myndlist, 10. 
46 Júlíana Gottskálksdóttir, Landslag, rómantík og symbólismi, ritstýrt af Ólafi Kvaran, 1. bindi, Íslensk 
Listasaga: Frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar (Reykjavík: Forlagið, 2011), 28. 
47 Júlíana Gottskálksdóttir, Landslag, rómantík og symbólismi, 29. 
48 Júlíana Gottskálksdóttir, Landslag, rómantík og symbólismi, 31. 
49 Hrafnhildur Schram, Huldukonur í íslenskri myndlist, 18. 
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kost á því að stunda listnám. Hefði hún ekki verið dóttir embættismanns og 

verslunarrekanda hefði hún að öllum líkindum ekki fengið tækifæri til að læra 

auglýsingateiknun. Á svipuðum tíma og Ágústa hætti að starfa sem auglýsingateiknari 

opnaðist nýr möguleiki í listnámi á Íslandi með stofnun Handíðaskólans. Það var síðan árið 

1965 sem Alþingi samþykkti lög um skólann, sem þá var nefndur Myndlista- og 

handíðaskóli Íslands, sem viðurkenndi menntun skólans á háskólastigi og markaði það 

mikilvæg tímamót í sögu listmenntunar hér á landi.50 

 Alveg frá miðöldum hafa konur verið minna metnar í listaheiminum á þeim 

forsendum að þær séu karlmönnum óæðri. Þetta sýndi fræðimaðurinn Linda Nochlin fram 

á í grein sinni Why Have There Been No Great Woman Artists? sem markaði ákveðin 

tímamót á sviði listasögu. Þar fyrst var sýnt fram á þá staðreynd að konur á Vesturlöndum 

hafi fengist við ýmsar gerðir lista allt frá miðöldum, ef ekki lengur.51 Femínistinn og 

bókmenntafræðingurinn Germaine Greer dró þá ályktun eftir rannsóknir sínar að ástæða 

þess að konur hefðu ekki orðið þekktir listamenn frá 10. öld og fram til 20. aldar hefði 

verið vegna þeirrar sjálfseyðingarhvatar sem karlmenn efldu í fari þeirra. Þessa ályktun dró 

hún eftir að hafa rannsakað þjóðfélagsstöðu um 600 kvenna á Vesturlöndum yfir 1.000 ára 

tímabil. Í rannsóknum sínum komst hún einnig að þeirri niðurstöðu að nær allar þær konur 

sem eitthvað bar á á sviði lista á þessum tíma voru náskyldar eða tengdar listamanni, á 

meðan það virðist hafa verið öfugt hjá karlmönnum sem stunduðu listir. Eftir rannsóknir 

sínar hélt Greer því einnig fram að konur gætu aldrei notið góðrar stöðu sem listamenn fyrr 

en þær losuðu sig undan þeim samfélagslegu hlutverkum sem þær væru skipaðar í sem 

eiginkonur og mæður.52 

 Ef litið er enn lengra aftur er hægt að finna gríska goðsögn sem segir frá því að 

kona hafi verið fyrst allra til að teikna. Sögnin segir frá konu sem vildi minnast elskhuga 

síns sem var að leggja af stað í langferð. Konan stillti elskhuga sínum upp við vegg og dró 

upp útlínur hans. Þessi goðsögn er þó ekki táknræn fyrir stöðu kvenna í listasögunni því 

yfirleitt hefur karlmanninum verið lýst sem hinum skapandi og frumlega einstakling á 

meðan konan var þiggjandi og þjónandi sem gerði það að verkum að hún gat ekki skapað. 

Var konum því frekar stillt upp sem fyrirsætum sem studdu við listamenn og veittu þeim 

innblástur fyrir verk þeirra.53 Ef skoðaðar eru þekktar listasögubækur má greinilega sjá 

                                                
50 Jón Proppé, Abstraktlist, ritstýrt af Ólafi Kvaran, 3. bindi, Íslensk Listasaga: Frá síðari hluta 19. aldar til 
upphafs 21. aldar (Reykjavík: Forlagið, 2011), 24–25. 
51 Hrafnhildur Schram, Huldukonur í íslenskri myndlist, 6. 
52 Hrafnhildur Schram, Huldukonur í íslenskri myndlist, 20. 
53 Hrafnhildur Schram, Huldukonur í íslenskri myndlist, 19–20. 
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hversu ósýnilegar konur eru. Í fyrstu útgáfu bókarinnar History of Art eftir H.W. Janson, 

sem hefur mikið verið notuð við kennslu í listasögu í hinum vestræna heimi, fjallar 

höfundurinn um 300 listamenn sem allir eru karlmenn. Í þessari bók er samt sem áður verið 

að fjalla um grunnatriði listasögu heimsins, allt frá hellamyndum steinaldarmanna og fram 

til útgáfu bókarinnar árið 1962. Bókin var hins vegar gefin út í endurbættri útgáfu árið 

1986 og var það fyrst þá sem konur komust á blað. Í þeirri bók er þó einungis nefndar 21 

konur á meðan það eru nefndir 1.235 karlmenn. Spurning sem franski rithöfundurinn 

Christine de Oisan varpaði fram á 15. öld „Hvernig er hægt að fræðast um konur þegar 

allar bækur eru skrifaðar af karlmönnum?“ er því alveg jafn viðeigandi nú til dags og hún 

var í þá daga.54 

2.2. Réttindabarátta og sýnileiki 
Þeir sem fyrst bentu opinberlega á stöðu kvenna og réttindaleysi á Íslandi voru karlmenn úr 

efnaðri borgarastétt, sem flestir höfðu dvalist erlendis í lengri tíma. Þorlákur Ó. Johnson 

kaupmaður, sem lengi hafði dvalist í Bretlandi þar sem kvennréttindabaráttan var hafin, var 

fyrsti Íslendingurinn til þess að vekja athygli á hinum mikla launamuni kynjana, ásamt því 

að vera sá fyrsti til þess að tala opinberlega um stöðu kvenna í menntamálum hér á landi. 

Alþingismaðurinn Páll Briem lét málefni kvenna sig varða og hélt hann fyrirlestur á vegum 

Thorvaldsensfélagsins sem bar yfirskriftina Um frelsi og menntun kvenna árið 1885. 

Fyrirlesturinn var ákaflega vel sóttur, bæði af konum sem og körlum, og mættu yfir 120 

manns til að hlýða á. Til þess að útskýra mál sitt sagði Páll: 

 

Þegar jeg nú tala um baráttuna fyrir frelsi kvenna, þá á jeg eigi við 
baráttuna til þess að losa kvenfólk undan kúgun og þrældómi – mjer 
virðist að slíkt eigi sjer hvergi stað í menntuðum löndum – heldur tala jeg 
um baráttuna fyrir því að kvenmenn fái rjettindi, fái vald.  

 

Í kjölfarið fór hann yfir sögu réttindabaráttu kvenna í heiminum og var fyrirlestur hans 

gefinn út sama ár.55  

 Það var síðan ekki fyrr en á áttunda áratug síðustu aldar sem kvennréttindabaráttan 

náði hámarki í hinum vestræna heimi. Ímynd og hlutverk kvenna hafði verið fremur 

einhliða fram til þessa og fannst ungu fólki vera kominn tími á róttækar breytingar í þeim 

málum. Í baráttunni var mikil áhersla lögð á sýna það að karlar og konur væru jafningjar á 

                                                
54 Hrafnhildur Schram, Huldukonur í íslenskri myndlist, 36. 
55 Hrafnhildur Schram, Huldukonur í íslenskri myndlist, 41–42. 
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öllum sviðum samfélagsins, bæði á atvinnumarkaði sem og inni á veggjum heimilisins. 

Listakonur voru mjög áberandi í kvennréttindabaráttunni og vöktu þær meðal annars 

umfangsmikla athygli á skorti á framlagi kvenna til listasögunnar. Þessi vitundarvakning 

hafði það í för með sér að fræðimenn fóru að endurskoða listasöguna og byrjuðu þeir að 

skoða stöðu konunnar betur og var framlag hennar til lista endurmetið.56 Með 

réttindabaráttu þessari batnaði staða kvenna til muna og varð almenn staða þeirra í 

samfélaginu algengt viðfangsefni víða.57  

 Á síðari hluta ársins 1985 var haldin umfangsmikil listahátíð kvenna í Reykjavík í 

tilefni þess að alþjóðlegum kvennaáratugi Sameinuðu þjóðanna var að ljúka. Í kjölfar 

kvennréttindabaráttunnar hafði sýnileiki kvenna í listum aukist til muna og var markmið 

hátíðarinnar að vekja enn frekari athygli á þeim fjölda kvenna sem fékkst við listir á Íslandi 

og að sýna þá fjölbreyttu listsköpun sem þær fengust við.58 Þrátt fyrir allt sem á undan 

hafði gengið heyrðust þó enn efasemdaraddir í samfélaginu. Einhverjir spurðu hvort það 

væri yfir höfuð rétt að vera að sýna list kvenna sérstaklega. Þessar efasemdir hvöttu þær 

konur sem stóðu að baki listahátíðarinnar enn meira áfram í því að sýna fram á að list 

kvenna væri fullkomlega sambærileg list karla, þrátt fyrir það að þær hefði aldrei fengið 

sömu athygli fyrir verk sín. Þetta sýndi þeim enn betur hversu mikilvægur samtakamáttur 

kvenna var.59 Á sýningunum sem settar voru upp á listahátíð kvenna mátti sjá mörg verk 

sem fjölluðu á einn eða annan hátt um réttindabaráttuna. Meðal þeirra ungu listamanna sem 

tóku þátt í sýningunni var grafíski hönnuðurinn og listakonan Ragnheiður Jónsdóttir og 

vöktu verk hennar töluverða athygli bæði utanlands og innan.60  

2.3. Konur í grafískri hönnun 
Í upphafi var grafísk hönnun álitin frekar vera starfsiðn fyrir karlmenn, aðalega þar sem 

greinin þróaðist mikið út frá prentiðn. Það var litið svo á að það væri ekki við hæfi kvenna 

að læra grafíska hönnun vegna þess hve tæknileg og skítug prenthliðin var og var konum 

því haldið utan greinarinnar til að byrja með. Með tilkomu tölva breyttist þetta hins vegar 

og streymdu konur þá inn í starfsstéttina, þá sérstaklega hjá útgáfufélögum. Konur, sem 

lengi höfðu sinnt störfum ritara, þóttu einstaklega hentugar til þess að vinna með og setja 

upp texta og voru þær kallaðar leturfræðingar (e. typographers) til að byrja með. Það er þó 

                                                
56 Dagný Heiðdal, Popplist, raunsæi og hugmyndalist, ritstýrt af Ólafi Kvaran, 4. bindi, Íslensk Listasaga: 
Frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar (Reykjavík: Forlagið, 2011), 138. 
57 Dagný Heiðdal, Popplist, raunsæi og hugmyndalist, 146. 
58 Dagný Heiðdal, Popplist, raunsæi og hugmyndalist, 144–145. 
59 Dagný Heiðdal, Popplist, raunsæi og hugmyndalist, 146. 
60 Dagný Heiðdal, Popplist, raunsæi og hugmyndalist, 144. 
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athyglisvert að hugsa til þess að virðing starfsstöðunnar, innan útgáfufélaganna, varð fljótt 

minna virt heldur en aðrar stöður innan fagsins, í ljósi þess að í rauninni gat hver sem er 

(lesist: kona) sinnt starfinu til fullnustu.61  

 Árið 1853 birti tímaritið The New York Times stutta grein sem upphóf tímarit sem 

kallaðist The Ladies Paper og ráðið hafði til sín konur til að sjá um leturfræði (e. 

typography) blaðsins. Í greininni var þó skýrt tekið fram að stjórn blaðsins væri í öruggum 

höndum karlmanna, þrátt fyrir að vera með konur í starfi. Höfundur greinarinnar hrósaði 

þessu sérstaklega og útskýrði að með því að gefa konum atvinnutækifæri væri verið að 

hjálpa þeim mun meira heldur en að rökræða um „réttindi kvenna“ og „jafnrétti kynjanna“. 

Það eina sem konum vantaði í raun og veru væri bara að fá launað starf, sem ekki mátti þó 

krefjast neins vöðvastyrks eða þrekkrafta því það hefðu konur ekki.62  

 Samhliða réttindabaráttunni jókst þátttaka kvenna í grafkískri hönnun, sem og í 

öðrum greinum.63 Á síðasta aldarfjórðungi 20. aldarinnar spiluðu konur stórt hlutverk í því 

að byggja upp orðræðuna um grafíska hönnun. Það var á þessum tíma sem greinin varð 

viðurkennd sem starfsgrein, ásamt því að verða viðurkennd námsgrein á háskólastigi. 

Konur voru ekki lengur í miklum minnihluta kennara, gagnrýnenda, ritstjóra og 

sýningarstjóra sem skilgreindu fræðilegt mál samtímans og fengu kvenkyns grafískir 

hönnuðir því betri vettvang til þess að hafa áhrif á stefnu greinarinnar.64 

2.4. Raunveruleiki samtímans 
Þrátt fyrir að staða kvenna innan grafískrar hönnunar hafi batnað til muna á síðustu 

áratugum má enn sjá mun á milli stöðu kynjanna. Til að mynda eru þekktustu grafísku 

hönnuðir heims í dag nær allir karlmenn.65 Það er samt sem áður ekkert sem segir að 

karlmenn séu betri grafískir hönnuðir heldur en konur. Grafíski hönnuðurinn Gréta 

Guðmundsdóttir sagði í grein sem birt var í tímaritinu Mæna árið 2011 að hún hafi oft velt 

því fyrir sér afhverju svo fáar konur hljóti verðskuldaða athygli fyrir störf sín sem grafískir 

hönnuðir á Íslandi. Af hennar reynslu eru konur oft betri grafískir hönnuðir en karlmenn og 

heldur hún að ástæða þess sé sú staðreynd að íslenska auglýsingabransanum sé nær 

algjörlega stjórnað af karlmönnum.66  

                                                
61 Martha Scotford, „Messy History vs. Neat History,“ 344. 
62 Ellen Lupton, „Women in Graphic Design“ í Women in Graphic Design 1890 – 2012, ritstj. Gerda Breuer 
og Julia Meer (Berlín: Jovis Verlag, 2012), 67. 
63 Gerda Breuer, „Gender and Creativity,“ í Women in Graphic Design 1890 – 2012, ritstj. Gerda Breuer og 
Julia Meer (Berlín: Jovis Verlag, 2012), 105. 
64 Ellen Lupton, „Women in Graphic Design“ 81. 
65 Gerda Breuer og Julia Meer, „Introduction,“ 42. 
66 „Gréta Guðmundsdóttir,“ Mæna 2. árgangur, 1. tölublað (2011): 52. 
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 Samband íslenskra auglýsingastofa, eða SÍA, hefur með reglulegu millibili gert 

kannanir á kynjajafnvægi í auglýsingageiranum frá árinu 2011. Með þessum könnunum er 

því hægt að skoða þróun í kynjajafnvægi síðastliðinna ára og sjá breytinguna sem þar hefur 

orðið á. Heildarhlutfall kvenna og karlmanna sem starfa á þeim auglýsingastofum sem 

tilheyra SÍA hefur jafnst töluvert á milli áranna 2011 og 2018. Árið 2011 voru einungis 

34% starfsmanna kvenmenn, en árið 2018 hafði hlutfallið hækkað í 43%. Ef maður skoðar 

hins vegar þróun hlutfallsins á milli karlkyns og kvenkyns grafískra hönnuða eru 

niðurstöðurnar aðrar. Í könnuninni árið 2011 voru kvenkyns hönnuðir SÍA 

auglýsingastofanna einungis 29%. Árið 2016 voru kvenkyns hönnuðirnir komnir í 41% 

sem er ákaflega góð breyting á milli ára. Niðurstöður könnunarinnar frá árinu 2018 sýndu 

hins vegar ekki jafn góða þróun því hlutfall kvenkyns hönnuða hafði þá lækkað niður í 

einungis 33%. Í könnununum voru framkvæmdarstjórar auglýsingastofanna einnig spurðir 

um hlutfall kynja í starfsumsóknum sem bárust þeim árin 2016 og 2018. Árið 2016 sagði 

þriðjungur svarenda að nokkuð fleiri umsóknir kæmu frá karlmönnum, þriðjungur 

svarenda að hlutföllin á milli karlmanna og kvenmanna væru jöfn og þriðjungur svarenda 

að umsóknir frá konum væru töluvert fleiri. Árið 2018 sögðu hins vegar 20% svarenda að 

mun fleiri umsóknir bærust frá karlmönnum, 40% frá nokkuð fleiri karlmönnum og 40% 

að hlutföllin væru nokkuð jöfn á milli karla og kvenna.67 Þessar niðurstöður stangast þó á 

við þá staðreynd að hlutföllin á milli karla og kvenna sem stunda nám í grafískri hönnun 

við Listaháskóla Íslands hefa alltaf verið fremur jöfn og ætti því fjöldi kvenna og karla að 

vera mun jafnari á atvinnumarkaðnum en raun ber vitni.68  

 Á kvennafrídaginn, 24. október, árið 2017 tóku sig saman nokkrir kvenkyns 

grafískir hönnuðir og stofnuðu kvenhreyfinguna Grapíka Íslandica. Þær gerðu það vegna 

þess mikla kynjahalla sem er ríkjandi á sviði grafískrar hönnunar á Íslandi og hefur komið 

greinilega fram í könnunum á borð við þær sem gerðar hafa verið af SÍA. Þórhildur, einn af 

stofnendum Grapíka Íslandica, sagði í viðtali við RÚV að vitundarvakningin á 

raunverulegri stöðu kvenna innan greinarinnar hafi í raun hafist út frá rannsókn sem þriðja 

árs nemar í grafískri hönnun við Listaháskóla Íslands birtu í tímariti sínu Mænu árið 2011. 

Sú könnun dró greinilega upp þá slæmu stöðu sem kvenkyns grafískir hönnuðir voru í. 

Hún sagði einnig að fundur á vegum ÍMARK og SÍA, þar sem fjallað var um 

kynjaójafnvægið í auglýsingabransanum á Íslandi, hafi verið önnur af kveikjum stofnunar 

                                                
67 „Könnun á kynjajafnvægi í auglýsingageiranum,“ Samtök íslenskra auglýsingastofa, 8. nóvember 2019, 
www.sia.is/wp-content/uploads/2019/03/Kynning-fyrir-heimasi%CC%81%C3%B0u.pdf. 
68 Gísli B. Björnsson, „Er grafísk hönnun femín fag?,“ Mæna 2. árgangur, 1. tölublað (2011): 77–79. 
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hreyfingarinnar.69 Markmið Grapíka Íslandica er að sporna gegn þessum mikla kynjahalla 

sem er ríkjandi í hinum karllæga atvinnugeira sem grafísk hönnun er á Íslandi, með því að 

breyta ríkjandi normum og þar með auka fjölbreytni í öllu því sjónræna efni sem skapað er 

innan grafískrar hönnunar á Íslandi.70 

 

 

  

                                                
69 Nína Richer, „Konur hrökklast úr grafískri hönnun á Íslandi,“ RÚV, 20. ágúst 2019, 
www.ruv.is/frett/konur-hrokklast-ur-grafiskri-honnun-a-
islandi?fbclid=IwAR2fYN6IkBFJ6Ca2U9YXY3tbI4JlyU129C6q3TkygG8hnZRctCwDmjuHtd8. 
70 „Manifestó,“ Lýsing (e. about) Grapíka Íslandica - Félagatal, Facebook, 10. nóvember 2019, 
www.facebook.com/groups/1987417991531556/. 
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Lokaorð  

Ágústa Pétursdóttir Snæland er ekki einungis talin vera fyrst íslendinga til þess að mennta 

sig á sviði grafískrar hönnunar, heldur var hún einnig í fararbroddi þeirra sem þróuðu fagið 

áfram á Íslandi, meðal annars með því að hanna fyrstu auglýsingaherferð landsins. Eins og 

umfjöllunin hér að framan hefur sýnt fram á þá var Ágústa Pétursdóttir Snæland ákaflega 

fær í því sem hún gerði. Merkin sem hún hannaði fyrir hin ýmsu fyrirtæki eru mörg hver 

enn í notkun í dag og segir það mikið um gæði og tímaleysi hönnunarinnar, en einnig 

mikið um hæfni hennar sem hönnuður. Það er greinilegt á verkum Ágústu að hún var 

meðvituð um umhverfi sitt og fylgdist með þeim tíðaranda sem ríkti (í heimi hönnunar) 

hverju sinni og má sjá greinileg merki þess á þróuninni sem hennar eigin stíll tekur á 

starfsferlinum.  

 Á tímum Ágústu var staða kvenna hins vegar önnur en hún er í dag. Hún var heppin 

að vera úr efri borgarastétt og fá þar með tækifæri til þess að mennta sig. Eins hafði það 

markandi áhrif að hún þurfti að hverfa frá störfum og snúa sér að heimilinu í rúma þrjá 

áratugi, eða þar til börn hennar voru komin á legg, og gat hún þá snúið sér aftur að starfi. Í 

kjölfar kvennréttindabaráttunnar á áttunda áratug síðustu aldar fór staða konunnar að 

breytast, bæði í samfélaginu og á sviði lista og hönnunar. Konur gátu einbeitt sér frekar að 

starfsframa sínum og voru síður fastar við heimilishald. Sýnileiki kvenna í listum jókst 

einnig mikið og voru listakonur áberandi í báráttunni. Settar voru á laggirnar sýningar sem 

einungis sýndu verk kvenna og urðu þær því meira áberandi í samfélaginu. 

 Í dag er staða kvenna í grafískri hönnun mun betri en hún hefur verið fram til þessa. 

Grafísk hönnun er ekki lengur talin vera karlastétt, þó svo að heimur grafískrar hönnunar 

sé enn að mestu stjórnað af körlum. Hreyfingar á borð við Grapíka Íslandica eru því 

mikilvægar til þess að hjálpa kvenkyns hönnuðum að treysta betur á eigin getu, þrátt fyrir 

kyn, og hjálpa til við að rétta af þann kynjahalla sem fyrirfinnst innan fagsins.  

 
 

„Jafnrétti kynjanna er ekki náð og það kemur ekki að sjálfu sér.” 
  - Katrín Jakobsdóttir71 

 
 
 

                                                
71 Kolbeinn Tumi Daðason, „Jafnrétti kynja hvergi meira en á Íslandi tíunda árið í röð,“ Vísir, 11. nóvember 
2019, www.visir.is/g/2018181218835. 
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