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ÁGRIP 

Markmið þessarar rannsóknar er að athuga vefnað á Íslandi með tilkomu fyrsta rafræna 

vefstólsins til landsins árið 2016. Nokkrir þátttakendur námskeiðsins ,,Umsýsla, 

meðferð og notkun á TC2 stafrænum vefstól” eru teknir tali en námskeiðið er kynning 

Textilmiðstöðvar Íslands á Thread Control 2 vefstólnum og hefur verið haldið nokkuð 

reglulega á Blöndósi allt frá kaupum á honum. Tilgangur rannsóknar er einnig að 

upplýsa um stöðu vefnaðar hérlendis með hliðsjón af hugmyndafræði 21.aldarinnar, 

nýsköpun og sjálfbærni til að athuga hvort þessir þættir endurveki ekki áhuga á vefnaði 

nytjalistar með smáframleiðslu í huga eða öðru handverki listiðnaðar. 

 

Forsendur eru fræðilegar heimildir um vefnað og samtímagögn ásamt viðtölum. 

Reynsla viðmælenda þekur töluvert umfang viðfangefnis allt frá vefnaði sem 

handverkslist unnin á eigin verkstæði yfir í sérþekkingu á sviði textíls, grafískrar 

hönnunar og fatahönnunar. Þessi rannsókn er um vefnað þar sem hans er getið í 

sögulegum heimildum og hvar honum er að skjóta upp á yfirborðið eftir áralanga þögn. 

  

Niðurstöður leiða í ljós að rafrænn vefstóll til nokkura ára hefur síður en svo dregið úr 

áhuga á handverki listiðnaðar því notkun stólsins krefjist einnig handverks og hins 

listræna mats. Vonast er til að nýsköpun og sjálfbærni aukist út frá forsendum 

bandþróunar og nýsköpunar í gerð og þróun bands. Gildi handverks haldi sér því fæstir 

hafi hugsað sér að fara út í framleiðslu en telja vefstóllinn afar hentugan fyrir fyrstu 

gerð vefnaðar eða það sem kallað er ,,prototypugerð“, með framleiðslu erlendis þá í 

huga. Viðmælendur voru hrifnastir af myndvefnaðarmögleikum stólsins, Jacquard 

vefnaðinum og sjálfvirknimunstur uppbindinga vefnaðar. Mest letjandi þátturinn við 

meiri sköpun á stólnum væri hins vegar ónóg tölvuþekking vefnaðaráhugafólks sem 

hrjáði marga. Viðmælendur vilja gjarnan fá stól í mesta þéttbýliskjarnann til að efla 

vefnaðinn. 



 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to investigate weaving in Iceland on the arrival of the 

first digital weaving loom to the country in 2016. For this purpose, a number of 

participants from the seminar ,,Umsýsla, meðferð og notkun á TC2 stafrænum vefstól“ 

(Attendance, application and usage of the Thread Control 2 digital loom) are 

interviewed but that seminar has been offered by the Icelandic Textile Center in 

Blöndós (Textilmiðstöð Íslands) on regular basis from its purchase to the center. The 

aim of this research is also to inform about weaving in Iceland with regard to 21st 

century policy of innovation and sustainability do not bring back the ideals of practical 

arts along with applied arts.  

 

The premises are historical documents about weaving in Iceland and current weaving 

information along with the interviews. The weaver experience adds a colourful 

dimension to the research that ranges from the art handcraft weaving to specialized 

knowledge in textiles, graphic design and fashion design. This research is about 

weaving as it appears in historical documents and where it is coming forward after a 

long period of silence in the Icelandic weaving industry.  

 

Findings indicate that the existence of a digital or wired loom has not deduced the 

interest in manual weaving as the usage of the loom requires some manual work itself, 

nor the artistic appreciation and evaluation. The biggest hope for innovation and 

sustainability in weaving is in ratio with band development of sustainability nature and 

innovations in the making and development of the yarn. The value of handcrafts is 

maintained because most of the interviewees are interested in one-of-a-kind 

productions. They think the digital loom is excellent for prototype making on the intent 

of manufacturing abroad. Interviewees liked most the picture weaving, Jacquard 

weaving technique and the autonomation of the vertical band. The most deducing fact 

regarding weaving on the loom was poor computer knowledge which was a problem 

with some of the participants. Interviewees would very much like to have a digitalized 

loom in the most populated part in Iceland to encourage weaving experiments. 

 



 

 

 

FORMÁLI 

Innrömmuð blýantsteikning hangir í forstofunni hjá mér sem mamma mín hafði átt. Hún hafði 

eitt sinn útskýrt fyrir mér að þetta væru þrjár konur að greiða hár sitt því ég var ekki að lesa 

myndina  en ég minnist þess ekki að hún hafi sagt mér eftir hvern hún væri. Listamannsnafnið 

var ólæsilegt á myndinni enda bara eftirprentun frá sjöunda áratugnum. Allar konurnar eru 

tengdar saman með samhangandi blýantslínu. Ég 

tók mynd af teikningunni og spurðist fyrir um verkið á 

galleríi. Fólkið þar gat nú ekki alveg komið listamanninum 

fyrir sig, þannig að ég varð að sætta mig við að andagift mín 

fyrir rannsóknina að skrifa um vefnað eða eitthvað 

textiltengt væri höfundalaus. En mér til óblandinnar 

ánægju, þegar ég í miðri rannsóknarsmíð les um 

frumkvöðlana fjóra í myndvefnaði, hérlendis 

Júlíönu, Vigdísi, Ásgerði og Barböru Árnason þá gerði ég 

mér grein fyrir að konurnar úr blýantsteikningunni minni 

voru hugarsmíð hinnar síðasttöldu. Örsmáir hausar 

með svart vel greitt skipt hár, svart-hvítar fínlegar, stíleriseraðar fígúrur sem minna mann á 

Matisse, með langar hendur þar sem allir eru tengdir saman með þræði eða blýantsstriki. 

Auðvitað hlaut þetta að vera verk eftir textillistakonu, heimur minn varð ríkari fyrir bragðið. 

Þrjár konur svöruðu beiðni minni um viðtal en ég bað vefarana tvo  sjálf um viðtal. Önnur 

þeirra er reyndar hárgreiðslukona, svo viðmælendur mínir urðu fimm alls. Ég hélt að ég myndi 

ekki fá nægjanlegt efni með ekki fleiri viðmælendur en þetta. Svo áttaði ég mig á því að TC2 

vefstóllinn hafði verið keyptur 2016 en ekki 2021 og að fimm ár voru liðin frá kaupum hans 

án þess að manni hefði verið kunnugt um tilvist hans. á meðan afrakstur sýningar 100% ullar 

á Hönnunarsafni Íslands sl. vetur fékk alla manns athygli. Kannski er þetta fyrir einhverju, 

fjöldi viðmælenda, einn viðmælandi fyrir hvert ár rafræna vefstólsins hér á landi. 

Viðmælendur og verkefnastjóri Textilmiðstöðvar Íslands og RANNÍS þróunarverkefnisins 

,,Frá hefðbundnum textíl til stafrænnar framtíðar” fá bestu þakkir fyrir greiðasemi við gerð 

rannsóknar og greinargóð svör. Eins vil ég þakka leiðbeinanda mínum Dr. Sigrúnu Lilju 

Einarsdóttur fyrir leiðsögnina við gerð þessarar rannsóknar. 
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VEFNAÐUR 



 

I INNGANGUR 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða stöðu vefnaðar á Íslandi eftir komu fyrsta rafræna 

vefstólsins, Thread Controller 2 til landsins árið 2016 með því að taka tali nokkra þátttakendur 

í námskeiðinu ,,Umsýsla, meðferð og notkun á TC2 stafrænum vefstól” í umsjón 

Textilmiðstöðvar Íslands á Blöndósi og kanna afstöðu þeirra til téðs vefstóls. 

Hljótt hefur verið um vefnaðariðnað hérlendis í áraraðir nema ef ekki væri fyrir sjálfstætt 

framtak einstaklinga sem haldið hafa handverkinu í heiðri. Auðvitað hefur vefnaðarkennsla 

ætíð verið í boði í hefðbundnu textilnámi hinna ýmsu myndlistarskóla og áður 

húsmæðraskóla, verknámsbrauta framhaldsskóla og vefnaðarnámskeiða 

Heimilisiðnaðarfélagsins en miklar umbreytingar áttu sér stað í þjóðfélaginu þegar tekið var 

fyrir iðnvæddan vefnað því hann þótti ekki lengur arðbær rekstur á síðasta áratug 20. aldar. 

Þannig hefur verið leitað á listræn mið með handverkið í vefnaði þar sem Myndlistaskólinn í 

Reykjavík býður upp á diplómu í textilvefnaði. Ákveðin uppstokkun átti sér stað með samruna 

Myndlista- og Handíðaskóla Reykjavíkur við Listaháskóla Íslands sem kom óneitanlega niður 

á vefnaðinum og þarf að horfa sérstaklega á til að hann verði ekki einvörðungu að sögulegri 

arfleifð heldur einnig tækifæri til athafna.  

Önnur atriði sem höfð voru til hliðsjónar við þessa rannsókn voru eftirfarandi: 

• Að draga fram athyglisverðar nýjungar 

• Að draga fram aukna möguleika vefnaðar vegna ríkjandi sjálfbærnihugmynda 

• Að mynda hvata til að auka við fjölbreytileika „spunahæfra“ íslenskra banda 

• Að kanna möguleika vefnaðar hérlendis sem smáiðnaðs 

• Að auka möguleika á „alíslenskri“ hönnun hérlendis og frumgerð hönnunar hérlendis 

• Að efla fræðilega umræðu um vefnað 

Rannsóknin skiptist i 7 kafla: Inngang, fræðilega umfjöllun, framkvæmd rannsóknar, 

niðurstöður, umfjöllun og lokaorð auk heimildaskrár.  Inngangurinn er kynning á 

rannsókninni, hvert markmið hennar er ásamt hugmyndum rannsakanda um rannsóknina, 

annar kafli eru fræðilegar forsendur eða sú þekking söguleg jafnt sem samtímaleg sem byggt 

er á til að mynda afleidda hugsun, þriðji kaflinn fjallar um aðferðafræði rannsóknar og hvaða 

tegundar hún sé, fjórði kaflinn greinir frá niðurstöðum, fimmti kaflinn er umfjöllun um þær, 

kostir og gallar og sjötti kaflinn lokaorð síðustu umsagnir rannsakanda um rannsóknina.  



 

1.1 Rök fyrir vali á viðfangsefni 

Ástæður þess að þetta viðfangsefni, vefnaður eða textíll varð fyrir valinu er af margvíslegum 

toga. Fyrst ber að nefna fatahönnunarmenntun rannsakanda sem varð þess vör að vöntun var 

á framboði frumlegra íslenskra efna til að hanna úr svo gæði íslenskrar hönnunar væru í 

framþróun. Hlaupa varð til Hong Kong til að ,,vera með“ til að ná tilraunaframleiðslunni og 

fá efni sem til stóð að framleiða næsta vetur. Auðveldun verkunar spunabands fyrir vefnað 

stóð stórfjölskyldu minni nær á tímum heimilisiðnaðar. Eftirsjá sögulegra minja og sagnaarfur 

geta oft verið hvati að uppsprettu skapandi aðgerða. ,,Þróun á sjálfbærri framleiðslu á 

vefnaðarvöru hér á landi þarf að hefjast þar sem áherslan er lögð á hágæða íslenskt vélofið 

ullarefni og heimilistextíl. Huga þarf að háskólanámi í vefnaðarfræðum og textílhönnun hér á 

landi. Í dag eru einungis útskrifaðir fatahönnuðir á BA stigi frá Listaháskóla Íslands og 

Myndlistarskólinn í Reykjavík býður upp á tveggja ára diplómanám.”(Tækifæri á sviði textíls, 

2018). 

Útgáfa bókarinnar Listin að vefa eftir Ragnheiði Björk Þórsdóttur árið 2019 vakti einnig 

athygli mína þar sem kveðið er á um fákeppni íslenskra bóka á þessu sviði á 21.öldinni og 

heilmörg atriði nefnd, oft þá tæknilegs eðlis, sem talið er að standi vefnaðinum fyrir þrifum 

hérlendis. Höfundur var verkefnastjóri rannsóknarinnar í Textilmiðstöðvar Íslands ,,Frá 

hefðbundnum textíl til stafrænnar framtíðar” (2017-2020) þar sem var verið að færa 

frumvefnaðargögn í stafrænt form þ.e.a.s. skrá vefnaðarmunstur frá 1930-1980 (Textíll í 

rannsóknum og skólastarfi, 2020). Við framkvæmd þess að varðveita kennslugögn merkra 

veflistarkvenna hérlendis í stafrænu formi og vefa þau út var notast við TC2 vefstól sem er 

raf- og tölvutengdur fótknúinn vefstóll. Textilmiðstöðin hefur í framhaldi af því boðið upp á 

vefnaðarnámskeið og notkun stólsins á Blöndósi. Fleiri bækur um skyld málefni hafa komið 

út nýlega eins og Handa á milli eftir Dr. Áslaugu Sverrisdóttur (2020). Í tilefni af 100 ára 

afmæli Heimilisiðnaðarfélagsins árið 2013 var gefin út bók sem segir frá sögu  

Heimilisiðnaðarfélagsins og líflegu umhverfi hans frá stofnun. Bækurnar vekja áhuga á hinni 

íslensku menningarsögu vefnaðarins og hvað hann hefur fært þjóðarbúinu. 

Eigin draumar um ,,skynsamlega sjálfbærni“ og gerð fyrstu flíkur eða frumgjörð íslenskrar 

hönnunar hérlendis fengu á sig mynd eftir lestur bókarinnar Nútíma heimilið í mótun: 

fagurbætur, funksjónalismi og norræn áhrif á íslenska hönnun 1900-1970 eftir Dr. Arndísi S. 

Árnadóttur (2011). Skynsemishugsun nútímamanns módernismans er rædd þar sem hugsun 

hins hefðbundna manns (traditional), sem jafnframt er gagnrýninn á taumlausa neysluhyggju 



 

þess að selja í sem mestu magni heldur vill fremur skapa einstaka hönnun á sem 

hagkvæmastan hátt. Nútími 20. aldarinnar eða módernismi krafðist framfarasinnaðs 

þjóðfélags og vitneskju þess í hverju framfarirnar væru fólgnar. Textíliðnaðurinn svaraði 

þessari nútímakröfu framanaf á eftir hinu dásamlega tímabili funksjónalismans þar sem 

vefnaður sinnti mikilvægu hlutverki hjá húsameisturum ríkisins og innanhússhönnuðum. 

Gagnrýni poststrúktúralismans á síðari hluta 20.aldar hefur kæft smám saman hugmyndir um 

frekari band-, efnis-, og gæðaþróun vefnaðar hérlendis í samvinnu við arkitekta eða hönnuði 

vegna aðstöðuleysis og breyttrar hugmyndafræði við að vinna aðföng landsins í gegnum 

nýsköpunar- og gæðastaðla listiðnaðar sem var enn í mótun. Stofnandi nytjalista- og ,,Arts 

and crafts” hreyfinganna, J. Ruskin og A. Morris teljast helstu forvígismenn þeirra sem meta 

hinn lífræna þátt handverksins sem undirstöðu næmis fyrir gæðum á meðan dagurinn í dag 

hefur vélvætt þennan næmisþátt eða skilning með meira framboði á litum og 

úrvinnslumöguleikum hönnunar. Hönnun telst eiginlega ekki góð ef ekki er hægt að útfæra 

hana á vélum þar sem spursmál er, hvort gæði haldi sér í magnframleiðsluhugsuninni eða 

hvort hlutverk fagurfræðinnar í „einstaka“ hlutum sé bara spurning um markaðssetningu 

framleiðslu í takmörkuðu magni sem dragi þá stórlega úr vægi góðrar hönnunar. Vefnaðurinn 

sem nytjalist hefur runnið saman við textílinn, skilgreindur sem þráðlist á vefsíðu Textílfélags 

Íslands. Menningarfeminismi 21. aldarinnar hefur hins vegar spyrnt við fótum og vill 

varðveislu sagnaarfs kvenna til að búa til stíl nýsköpunar og sjálfbærni (Gro Brundtland) 

landsins líkt og Ellen Kay forðum. Sjálfur bjó Morris til lúxusvörur fyrir efnameiri svipað og 

stefna íslenska ferðamannaiðnaðarins er í dag (Arndís S. Árnadóttir, 2011). 

1.2 Hugtök og skilgreiningar  

Nauðsyn var á, að skilgreina nánar vefnaðartengd hugtök rannsóknar eins og hver sé munurinn 

á vefnaði og textíl, svo og mun textílmyndlistar, myndvefnaður og listvefnaðar. Er vefnaður í 

dag  kannski einvörðungu listvefnaður? (Halldóra Bjarnadóttir,1966; Elsa E. Guðjónsson, 

1983; Ragnheiður Björk Þórsdóttir, 2019). Síðast en ekki síst ber að ræða af hverju  hugtak 

listiðnaðar er fremur notað í rannsóknarspurningu en hugtak listvefnaðar. Að mati 

rannsakanda myndast nýr skilningur á hugtök hefðbundins textíls (Frá hefðbundnum textíl til 

stafrænnar framtíðar, 2017-2020) með tilkomu  tækninýjunga eins og rafræna vefstólsins. Hið 

sígilda orð ,,brugskunst” í  listiðnaði, orð sem hefur notið skilnings hérlendis og hefur verið 

þýtt yfir í nytjalist á íslensku en sem hefur ekki haldið eins vel velli hérlendis og í Skandinavíu. 



 

Á netorðabók (glosbe.com) er nytjalistin kölluð ,,practical arts” á ensku sem nær alls ekki að 

bregða upp mynd brugskunstar miklu fremur hugtakið ,,art industry”. 

Textíll og vefnaður: Eins er með orðin textíll og vefnaður. Textíll nær yfir mun meira en 

vefnaðurinn en er oft notað yfir vefnaðarvörur. Textíll þekur bæði böndin fyrir vefnað, 

vefnaðinn sjálfan og svo aðrar afurðir gerðar úr trefjum á meðan vefnaður er efnið sem út 

kemur eftir að bönd hafa verið ofin eftir ákveðnum reglum. 

100 % ull, íslensk ull og alíslensk ull. Einkenni 100% ullarinnar er að hún er ný en þarf ekki 

að vera alíslensk. Dæmi eru um að eldri ull sé tætt og unnin aftur í band sem Wool Secretaritet  

merking á að vinna á móti. Hugtakið íslensk ull er oftast blönduð ull, við nýsjálenska eða 

ástralskra ull. Alíslensk ull myndi þannig vera notað um ull, í þessari rannsókn sem er 

einvörðungu íslensk. (Magnús Guðmundsson ,1988). 

Textílmyndlist og myndvefnaður. Á sama hátt er textílmyndlist  umfangsmeira hugtak en 

myndvefnaður, sjónrænar listir útfærðar í trefjar sem þarf alls ekki að vera efni eða voð. 

Samsetning einhverra eininga eða meðferð efnisbúta með litum, þrykki eða prenti. 

Myndvefnaður aðgreinir sig frá myndlistinni að því leyti að hann er alltaf ofið efnið sem önnur 

orð hafa verið notuð um eins og vefja og vefta. Myndvefnaður TC2 vefstólsins greinir sig hins 

vegar frá listaverkum textilmyndvefnaðar að því leyti að þá er unnið með mun fíngerðari 

þræði, fleiri þræðir á sentimetra þar sem útkoman  líkist meira ljósmynd eða prenti en næstum 

tilgerðalausar  teikningar (naivismi) eða abstrakt form handverks myndlistarkvenna þar sem 

reynir einnig á mismunandi vefnaðaráferðir ólíkt einni samfellandi áferð rafræna vefnaðarins 

til þess  að halda skýrleika ofnu ljósmyndarinnar. Sögulegur skilningur er hins vegar á hugtaki 

listvefnaðar (Halldóra Bjarnadóttir,1966; Elsa E. Guðjónsson, 1983; Ragnheiður Björk 

Þórsdóttir, 2019) sem ákveðinna vefnaðartegunda notuðum í vefnaði sagnaheimilisiðnaðs sem 

endaði árið 1953 með smíði síðustu spunavélar til heimilisnotka (Magnús Guðmundsson, 

1988). Eins og kemur síðar fram hér síðar taldi t.d. Ásgerður Búadóttir, myndlistakona að um 

engan eiginlegan listvefnað væri að ræða á Íslandi sem réði töluverðu um notkun hugtaksins 

listiðnaðs fremur listvefnaðs í rannsóknarspurningu. 

Taka verður mið af samtímagögnum varðandi nútímaskilning á hugtökum. Á vefsíðu Dr. 

Arndísar S. Árnadóttur, Hönnun og fræði er myndvefnaður og vefnaður í metratali sinn hvor 

flokkurinn, ásamt fleiri flokkum, undir skilgreiningu á listiðnaði kvenna.  Þar sem böndin 

færast óneitanlega að nytjalist í ljósi ofangreindra atriða er varða rannsóknarspurningar sem 

gæti verið vefnaðurinn í metratali þá væri það ekki í samræmi við samtímaheimildir að nota 



 

einvörðungu hugtak listvefnaðar í rannsóknarspurningu. Leiðir listvefnaðar og nytjalistar 

liggja óneitanlega saman þannig að greina má vart á milli, sé tekið mið af orðum vefara í 

niðurstöðum að textíllistakonur noti oftast einskeftu í myndvefnaði þó flóra listvefnaðar sé 

mun meiri eða brekán (einskefta), salón, glitvefnaður, krossvefnaður, flos og spjaldvefnaður. 

Því er hugtak listiðnaðar fremur en listvefnaðs notað í rannsóknarspurningu vegna væntinga 

um möguleika einhverrar tegundar framleiðslu í tengslum við tilkomu TC2 vefstólsins.  

1.3 Rannsóknarspurning  

Hvað færir rafrænn vefstóll íslenskum listiðnaði? 

Hið ríkjandi viðhorf er að vefnaður, þ.e.a.s. handvefnaður borgi sig ekki í framleiðslu, taki of 

langan tíma að gera og því mikilvægt að fá skoðun þeirra sem sjá sér hag í því að nýta sér 

rafvæddan vefstól, í því skyni að afla röksemda fyrir því hvers vegna það er nauðsynlegt að 

færa vefnað nær nútímalistiðnaði. Vandamál varðandi skilgreiningu og afmörkun 

rannsóknarspurningar er andstæðan sem felst í textíllistinni sem um hefur verið sagt að sé 

meðvitund um nothæfi ónytsemdinnar (American Scandinavian Foundation, 1982, bls. 4 ) og 

mikilvægi merkingu vefnaðarþátt textíls sem listvefnaðs og nytjalistar. Rök 

nytjalistshreyfingarinnar eru gömul og skynsemistefnan heyrir sögunni til. Rafvæðing 

vefstóla er listvinum sem meta handbragðið mest e.t.v. þyrnir í augum. Hin sígilda togstreita 

ríkir hvort vélunninn listiðnaður sé nógu „einstakur“ hérlendis þar sem handverk listiðnaðar 

sagnaheimilisins nýtur vaxandi virðingar í dag. En fátt kemst nær því að skapa meiri 

verðmætatilfinngu eins og að búa til eigið efni og verður  tíminn þá afstæður og tímalaus gæði 

búin til óháð tækninni sem notuð er við gerð þeirra. 

 

 

 

 

 

  



 

II. FRÆÐILEGAR FORSENDUR 

2.1 Vefnaður á Íslandi 

Vasi frá Austurlöndum fjær, líkt og í einni bókinni sem þessi rannsókn byggir á, stendur á 

hárri, svartri ofnhillu föðurömmu minnar. Á honum var mynd af svartri konu með hendur á 

lofti eins og hún væri að spila á hörpu. Vasinn er hins vegar grískur vasi með mynd af þræli 

að vefa á kljásteinsvefstól líkt og á myndinni hér til hliðar sem sýnir ólíuvasa frá 550 f.Kr. 

klassíska tímabilsins (1100 – 400 f. Kr.). Þeir stólar voru 

staðbundnir stólar reistir af landnámsmönnum, þar sem 

uppistöðubandið hangir niður úr láréttri spýtu sem lá á 

milli veggfestra uppistöðuklafa. Nafn sitt dregur stóllinn 

af steinum sem voru festir á uppistöðubönd til að halda 

því strengdu og kallaðir kljásteinar. Láréttir vefstólar, 

þar sem vefnaður er „borðliggjandi“ komust ekki í 

umferð í Evrópu á Ítalíu fyrr en á 13. öld með suðlægari 

menningarstraumum eða um það leyti sem sala á 

vaðmáli sem gjaldmiðli hérlendis rénaði. Á 

þjóðveldisöld voru röggvarfeldir og vaðmál hinir löglegu gjaldmiðlar. Vefnaður hefur þannig 

verið ávísun á verðmæti í gegnum söguna þangað til pappírinn tók við og enn þann dag í dag 

eru notaðar vefnaðartrefjar í peningaseðla. Þannig var vefnaður miðpunktur fyrsta hlutafélags 

Íslands, „hins íslenska hlutafélags“ þar sem freista átti að hefja verksmiðjurekstur með vefnað.  

,,Hér á landi mun hafa verið ofið tvenns konar þrískeft vaðmál 2/2 , í annars vegar klæðavoð 

sem var fyrir heimafólk og notkun innanlands og gjaldvoð til útflutnings“ (Ragnheiður Björk 

Þórsdóttir, 2019, bls. 42:14-16). ,,Athyglisvert er að í vefstaðnum voru framleiddar tvær 

aðalútflutningsvörur þjóðarinnar á þjóðveldisöld, vaðmál og vararfeldir, auk vaðmála og 

einskeftudúka til notkunar heima fyrir“ (Elsa E Guðjónsson, 1983). 

Einskeftuvefnaður var fyrir fínni voðir, eins og léreft oft þá list- og kirkjutengdan vefnað en 

vormeldúkur var sterkari tegund vefnaðar fyrir dúka veðravarna. Í íslenskum og germönskum 

fornsögum t.d. Njálu og konungasögum er greint frá léreftsnotkun en skv. Dr. Sturlu 

Friðrikssyni var íslenska léreftinu skipt út fyrir enskt (vesturfarar) þegar verslun og útgerð 

jukust um miðjar miðaldir. Æ meira fékkst fyrir fiskinn sem gjaldmiðil en vaðmálið á tímum 

kaþólskrar trúar og innleiðingu kristinnar siðmenningar. Í Skagafirði þar sem Skúli 

Mynd 2.1,1 Grískur olíuvasi frá 550 f.Kr. sem 
sýnir vefkonur að vefa í kljásteinsvefstól 



 

Magnússon varð síðar sýslumaður eru minjar mikillar kvennamenningar meðal fleiri hluta 

sem mætti rekja til annars kvennaklaustra á Íslandi, á Reynisstað í Skagafirði. (1295-1550). 

Þar var bróderað og ofið samkvæmt skyldum klaustursamfélagsins um hvernig skuli búa að 

fólki í stofnuninni. Lögboðið var að gefa til hverrar nýrrar kirkju 12 álnir veðmáls eða léreft  

(Halldóra Björnsdóttir, 1966, bls. 25-26). En möguleikar til þéttbýliskjarnamyndunar í 

framhaldi af þessari vinnu í kringum klaustrin, útgerð, handverk og verslun voru kæfðir í 

fæðingu vegna landslaga sem leyfðu ekki vetursetu erlendra verslunarmanna. Þó almennt sé 

talið að ekki hafi mikið varðveist af vefnaði frá miðöldum t.d. vegna Sturlungaaldar og 

sóttvarna Svarta dauða þá eru það helst einskeftuvefnaður og spjaldvefnaður sem heimildir 

eru til um eða efniviður útsaums klaustranna sem tilheyrði einnig vönduðum búnaði norrænna 

manna allt frá víkingaöld (Ragnheiður Björk Þórsdóttir, 2019, bls. 232). Spjaldvefnaður er 

listvefnaðartegund auk brekáns, glitvefnaðar, salúns, krossvefnaðar og floss en eina aðferðin 

til að vefa bönd án vefstóls. Spaldofnu böndin gátu bæði verið skrautleg og mjög sterk og 

notuð ýmist í líningar á fatnaði, belti, axlabönd, ólar, reiðtygi og fleira. Á þessum tíma var 

Norðlendingafjórðungurinn bæði fjölmennasti og auðugasti landshlutinn (Þuríður Elsa 

Harðardóttir, 2015, bls. 26-27) þótt hildarleikur Hegranessþings átti sér stað 1262 þar sem 

höfðingjar Norðvesturlands sóru sig Noregskonungi á hönd að undirlagi Gissurar jarls 

Þorvaldsonar. Á þeim tíma sem Snorri Sturluson, fyrrum tengdafaðir Gissurar skrifar sögu 

konungabókar í Odda kemur lárétti vefstóllinn til sögunnar á Ítalíu innfluttur frá 

Miðausturlöndum nær, þar sem vefborðið liggur fram líkt og borð sem hægt er að sitja við. 

Skreið seldist sem aldrei fyrr og vöruskipti með vefnaðarvörur jukust sem hefur eflaust leitt 

til slökunar á áskildum vefnaðarafköstum um dúk á dag og hvatt til listvefnaðar í skjóli 

kvennamenningar klausturhaldsins og að afla sér konungshylli. 

 

Í grein um auðlegð vefnaðar á miðöldum (Hayeur-Smith, 2015) segir m.a. frá útflutningi 

vaðmáls þessa tíma, þegar Hansakaupmenn keyptu það í Bergen, Englendingar hér við 

strendur ásamt því að veiða og Hamborgarkaupmenn bættust við í hóp skreiðkaupmanna. 

Verðmætaskyn gæða og afkasta tókust á. Ákvæði um launauppbætur fyrir  

 



 

 

Tafla 2.1 Útflutningur vaðmáls eftir árum´´*) 1 lögáln um 48 cm. 

 

aukin afköst vefkvenna tíðkuðust sem útskýrir vinsældir kljásteinsvefstólsins hér fram eftir 

öldum. En skv. skilgreiningu orðabókar Grimms bræðra á vaðmáli sem fátækra manna voð 

varð vaðmálið aldrei dýr varningur á meðan „það var engin skreið eins verðmikil á erlendum 

mörkuðum og sú íslenska (Gísli Gunnarsson, 1983). T.d. árið 1596 halaði sala eins fiskfarms 

af vaðmáli (um 12.130 m) inn verðmætum þrefalds fiskfarms. Það sem setti, hins vegar, strik 

í reikninginn var að skreiðin hækkaði um 286% á árunum 1250-1500 en aðrar vörur aðeins 

um 25-67% og alltaf hægt að fara aftur út að veiða (Lýður Björnsson, 2005) þannig að 3x 

meiri afköst dugðu skammt til að jafna aflaverðmætin. Töflur töflu 2.1  hér að ofan sýna 

hvernig útflutningur á vaðmáli rénar fram á 18.öld. 

 

Þannig lýsir Hayeur-Smith miklum vefnaði þar sem kvenmenn láta ekki sitt eftir liggja að 

skapa útflutningsverðmæti og leggja lóð á vogarskálarnar að fá næg matvæli til landsins. Á 

innanlandsmarkaði var meira jafnvægi þar sem skreiðasala hefur ekki tekið alveg yfir heldur 

borgað konungsskattinn og verið góð viðbót við útflutningsverðmæti .Vefnaðurinn stóð enn 

fyrir hagkerfi sem hefur tekið lengri tíma að þróa og býður upp á meiri stöðugleika. 

 

2.1.1 Láréttir vefstólar, þófunarmylla í Norðvesturumdæmi og 

vefjunarsmiðja í Suðausturumdæmi  

Lauritz Gotterup (1649-1721) annar lögmanna konungs einveldisins á Íslandi, flutti inn lárétta 

vefstólinn og rokka til landsins 10 árum fyrir andlát sitt. Áratug fyrr hafði hann sett upp fyrstu 

þófunarmylluna á Þingeyri, Vestur-Húnavatnssýslu og ráðið til sín danskan litunarmeistara, 

Hans Andersen. Kona hans hét Katrín líkt og verndardýrðlingur iðju kvenna og 

Reynistaðaklausturs og áttu þau þrjú börn. 

  

ÚTFLUTNINGUR  VAÐMÁLS EFTIR ÁRUM (JÓN AÐILS, 1971). 

TÍMABIL 1624 1630 1655 1733-1742 1764-1773 1774-1783 

ÁLNIR 12251 4042 1720 8452 2318 1221 



 

Af myndinni að dæma var Gottrup boðberi menningarlegrar fyrirmennsku Kantisma ásamt 

auðlegð og virðingu til að fylgja eftir sínum málum. Hann byrjaði sem lausamaður í 

kaupmennsku við komuna til landsins 26 ára; þótti óvæginn og fylginn sér í fjármálum og 

hlaut lögmannsembættið eftir töku embættisprófsins þess með dvöl sinni á Íslandi. Hann var 

með umboð fyrir Þingeyraklaustur þar sem þau hjónin bjuggu og kom þar fyrir ýmsum 

nútímaþægindum eins og innlagningu vatns, upphitun húss, eigin ræktun úti í garði ásamt 

garðyrkjustúlku. Gottrups er aðallega minnst í Íslandssögunni sem lögmanni norður og 

Vesturlands, skipuðum af konungi að Lögréttu fyrirspurðri, handhafi góðviljaðs valds og 

erindreki bænaskjals frá íslensku þjóðinni um bættan hag þeirra og lækkun opinberra 

álagninga árið 1701. Um svipað leyti og fyrsti vefstóllinn kom til landsins fæddist Skúli 

Magnússon (1711-1794) í Húsavík,  N-Þingeyjarsýslu sem varð fyrsti íslenski fógeti landsins 

og fyrirheit á efndir fyrrnefnds bænaskjals  til konungs um efnahagsbætur. Líkt og Gottrup 

hafði hann fengið góða innsýn í verslunarstörf og var boðið sýslumannsembætti 

Skaftafellssýslna 1734 á meðan hann, 3. ættliður guðfræðinga í fjölskyldunni, var enn í 

guðfræðinámi í Danmörku. Fékk hann sýslumannsembættið í Skagafirði 1737 og sinnti 

fjárhaldi Hólastóls 1741-1746. ,,Hér hófst viðleitni hans að koma á legg betri og greiðari 

ullarspuna og tóvinnu en áður tíðkaðist. Hann gjörði snældurnar gömlu  útlægar úr Skagafirði  

og kom á 

handrokkum.“ 

(Ísafold ,1878, 

bls. 32:29-34). 

Heimafyrir á 

Ökrum í 

Skagafirði fékk 

Skúli lánaðan 

nýjan vefstól að 

fyrirmynd 

dansks sem hafði 

komið til Skálholts arið 1722 og lét útbúa annan fyrir Hóla og sýslumanns Þingeyra Bjarna 

Halldórsson. Voru þannig þessar fjórar samliggjandi sýslur, Húnaþing, Skagafjörður, 

Eyjafjarðarsýsla og Þingeyjarsýsla komnar með vefstól fyrir 1750 því Jón Benediktsson, 

sýslumaður á Rauðaskriðu, Þingeyjarsýslu hafi átt danskan vefstól og Sveinn lögmaður 

Sölvason, Múlaþverá, Eyjafirði fékk stól landfógeta að gjöf (Elsa E. Guðjónsson, 1993). Fyrsti 

vefstóllinn var kallaður „slæmur línvefstóll“ (Elsa E. Guðjónsson, 1993, bls. 6), hvort hann 



 

hefur þótt of fíngerður fyrir ullina á meðan norski 

fræðimaðurinn Vagel taldi kynbætur duga til að geta 

notast við íslensku ullina á dönsku eða láréttu 

vefstólunum en sem leiddi til annars fárs, 

fjársjúkdóma. Voðirnar voru mjórri en í 

kljásteinsvefstólunum og tvíbreiðir vefstólar brátt 

smíðaðir t.d. á Víðivöllum og að Ási á Hegranesi 

1795. Það má geta þess Elsa E. Guðjónsson, 

þjóðminjasafnsvörður greinir frá því að þegar 

vefstólaeign var talin orðin almenn við upphaf 19. 

aldar, þá var einungis verið að vísa til tvíbreiðra 

vefstóla. Skúli var í hópi þeirra umbótasinnuðu 

upplýsingastefnumanna eins og Jóns Vídalíns, 

biskups, Hans Becker, Jóns Runnings og Magle er 

vildu bæta verkmenningu á Íslandi á árunum 1720-

1750. Einokunarkaupmenn 18. aldarinnar heftu iðn- og vöruþróun með því að taka fremur 

hrámeti (kjöt og fisk) fram yfir unnar vörur landans í vöruskiptum. Barátta Skúla í Skagafirði 

gegn þessari tilhneigingu var svo full réttlætiskenndar að það kom að því að hann hlaut 

tilnefningu stiftamtmanns í embætti landfógeta árið 1749. Danaveldi varði 836.000 ríkisdölum 

í umbætur á upplýsingaöld m.a. með því að styrkja verslun og iðnað, sjóður sem landfógeta 

var heimilt að sækja í. Þegar Magnús Gíslason, Leirá, Borgarfirði og lögmaður 

suðausturumdæmis sótti um einkaleyfi og ríkisstyrk að reka 

MJÓVEFJARSMIÐJUR Á 18.ÖLD 

1. Bogi Benediktsson. Klæðavefnaður, spuni og litun að Staðarfelli í Dölum 1761 

(Núverandi meðferðarstofnun SÁÁ) 

2. Ólafur Stephensen, amtmaður að. Sviðsholti, Álftanesi ~1773.  (Franz Illugason, 

vefari) 

3. Innri-Hólmi, Kjalarnesi. 

4. Sigurður Sigurðsson, landþingsskrifari. að Hlíðarenda, Fljótshlíð 1769. Vefnaður í 

tengslum við jartaræktun? 

5. Brynjólfur, sýslumaður, Sigurðsson (hluthafi í Innréttingunum) að Hjálmsholt, 

Árnessýslu.  1769. 

6. Magnús Gíslason, lögmaður og amtmaður að Leirá í Borgarfirði 1751 Vefmeistari 

Adam Ritter. 
Tafla 2.1.1 Mjóvefjarsmiðjur á 18. öld (islandske maaneds-tidender) 

Mynd 2.1.2 Láréttur vefstóll 



 

Ullariðnað 1751 fékk hann 300 ríkisdali og leyfi til að stofna 3ja stóla klæðamjóvefjarsmiðju 

án einkaleyfis þó. Þeir Skúli stofnuðu síðan hlutafélag í kringum rekstur mjóvefjarsmiðjunnar, 

Íslenska hlutafélagið sem flestir embættismenn landsins áttu hlut í. Mjóvefjarsmiðjurnar 

sameinuðust síðan Innréttingunum í Reykjavík 1754. Klæðasmiðjurnar brunnu því ekki með 

verksmiðjuhúsum Innréttinganna í Reykjavík áratug síðar heldur fjölgaði og var að finna m.a. 

á Hjálmsholti, Hlíðarenda, Sviðsholti og Innra Hólmi ásamt þeirri í Dölum (1761-1768) og 

Leirá. 

2.1.2 Innréttingarnar 

Í bók Þórunnar Jarlar Valdimarsdóttur (2018) segir að stofnun hins íslenska hlutafélags árið 

1750 hafi verið viðleitni til að velta veldi einokunarkaupmanna með tilkomu nýs fyrirtækis 

Innréttinganna á markað. Tillögur Skúla landfógeta til umbóta í verkmenningu almennt í 

landinu árið 1751 fyrir sjálfbærni landsins vörðuðu þannig einnig gróður- og akurrækt ýmiss 

konar, verkun hrámetis, djúpsjávarveiðar og verslunartengdari myndum eins og 

peningaverslun, hóf á innflutningi munaðarvara og myndun annarra iðnfyrirtækja. Jafnframt 

þessu bað hann um rekstrarívilnanir svo fyrirtækjatilraunin tækist. 

 

REKSTRARSKILYRÐI FYRIRTÆKISINS. 

1. Að allir peningar, hlutabréf og annað það er í verksmiðjunni standi, megi vera 

undanskilið lögtaki, hvað svo sem eigandinn hafi fyrir sér gert og undanskildu 

broti gegn konungi. 

2. Að konungur styrki fyrirtækið með 6000 rd. tillagi eitt skifti fyrir öll og leggi til 

þess jarðirnar Reykjavík, Effersey og Hvaleyri. 

3. Að afurðir stofnananna skuli undanskildar hinni almennu verðlagsskrá, en skuli 

verslunarfélagið eiga forkaupsrétt að þeim, ef samkomulag náist um verðið, að 

öðrum kosti sé hlutöfum heimilt að selja þær öðrum. 

Tafla 2.1.2  Rekstrarskilyrði fyrirtækisins.Jón Aðils (1971). 

Annar liður sjö liða umbótatillagna Skúla fógeta til dönsku stjórnarinnar segir að 

iðnaðarstofnanir skuli settar á fót til að nýta afurðir landsins. Hann fékk embættinu einnig reist 

steinhús, það fyrsta sinnar tegundar í Viðey, hinum forna klausturstað fyrir utan 6000 ríkisdali 

í styrk sem voru notaðir til að byggja upp innviði Innréttinganna. Tíu verksmiðjuhús , 11 með 

myllu og tíu vefstólar , einn fyrir hvern hluthafa fyrirtækisins en þrír aðrir vefstólar voru til á 

Leirá. Á meðan þess var beðið að húsin kæmust í gagnið í Reykjavík (1751-53) var ofið á 

Bessastöðum. Ráðinn var danskur vefmeistari, Dannenberg til starfa og skemmtilegar sögur 



 

til af viljugri verkmenningu farkaupmennsku í offramleiðslu eða vanefndum sbr. Sögu Franz 

Illugasonar, vefmeistara hjá Ólafi Stephensen, amtmanni á Álftanesi, sem var látinn fara frá 

Innréttingunum af því að hann offramleiddi. Danaveldi var með ævintýraleg alþjóðleg 

verslunartengsl um allan heim, Miðjarðarhaf, Kína, Indland, Afríku og Vestur-Indíur sem 

íslenska þjóðin fékk forsmekkinn af. Í viðtali við Lýð Björnsson, sagnfræðing um 

Innréttingarnar í Reykjavík (Morgunblaðið 1. júní 1974, bls. 32) er tegundum 

vefnaðarframleiðslu ullar- og klæðavefsmiðjunnar lýst á 

þann hátt að mest hafi verið framleitt af pack eða dýrastu 

tegund klæðis ásamt pyklagen og kersey sem var grófur 

gólfdúkur kenndur við enska héraðið Kersey í Suffolk. Meðal annarra 

framleiðslutegunda voru garn, vaðmál, hörléreft, hörstrigi, sayette (sparilök), filt , rask eða 

arrasdúkar, kam[b]garn, (innsk. höf.) flannel, emms(embs) - sléttofið ullarefni kennt við 

Borgundarhólm í Danmörku), Calemanque, einlitur og marglitur ullardúkur sem líka var til 

áþrykktur með blómamynstri, triffel - í fyrstu ofið silki en síðar létt ullarefni með áberandi 

vaðmálsvend, brókaði, munsturofið ullarefni og svanabaf, mjúkt, lausofið ullarefni, þæft og 

ýft. Einnig var þar til vefstóll sem óf munstruð gólfteppi.  Fjölskrúðugar afurðir í anda rokokkó 

stíls. Árið 1758 var veldi einokunarkaupmanna eða hörmangara lagt með nægtarframleiðslu 

Innréttinganna frá 1752-1759 en markaðssetning íslensku afurðanna falin Almenna 

verslunarfélaginu sem konungsverslun tók svo yfir. Starfsemin lagðist ekki niður í bruna 

Innréttinganna 1764 vegna árvekni vefarans Ámunda Jónsson sem bjargaði öðru vefhúsinu, 

klæðavefhúsinu, en spuna- og þófunarhúsið var fært upp í Elliðarárdalinn eftir hann. Þrátt fyrir 

að illa gengi að fá aðföng vegna lélegs árferðis var fræjum upplýsingarstefnunnar sáð. Árið 

1777 uxu sjö kastaníutré, 18 askar, fimm stikilsberjatré, níu rifsrunnar og tvö perutré í Viðey 

steinhúsanna.  Eins höfðu  fleiri steinhús úr íslensku grjóti verið reist, á Seltjarnarnesi 1763 

og Hóladómkirkja 1757-1763 og einkaframtakið að taka til sín með beinum samskiptum við 

rentukammer sem sá um fjármál konungs erlendis. 

2.1.3 Heimilisvefsmiðja 

Áræði og þor manna eykst, það sem eftir var 18. aldarinnar, að afla sér sjálfir þekkingar á 

vefnaði í Danmörku enda að draga úr þrótti framkvæmda Innréttinganna. Sjálfbærni heimila 

jókst með styrkingu verkmenningar þegar opinber þrýstingur var á að nota landið og 

mannauðinn betur. Inntak hússtjórnarritsins Arnbjörg eftir sr. Björn Halldórsson, 

Sauðlauksdal á Vestfjörðum, skrifað móðurharðindaárið 1783 en ekki gefið út fyrr en 1843, 

ber þessu vitni. Í Minjasafni Austurlands eru heimildir um sr. Jón Högnason prest á 

2.1.2.1 Nesstofa 

2.1.2.2Aðalstræti 10 
Hús Innréttinganna 



 

Hallormsstað sem fór utan til Kaupmannahafnar 1779 að fá mat á prufuklæði frá sínu umdæmi 

á Austurlandi hjá rentukammerinu. Lofað var verðlaunum hið ytra  ef áframhald yrði á þessari 

góðu vinnu þannig að ofið var í heimilisvefsmiðju hans í nokkur fleiri ár (Minjasafn 

Austurlands, 2007). Konungleg gjöf barst S-Múlasýslu þremur árum síðar; vefstóll sem 

landsmenn áttu að geta tekið mið af við gerð nýrra stóla. Á níunda áratug 18. aldar fóru ein 

þrjátíu ungmenni  utan á konungsstyrkjum til að læra vefnað og vefstólagerð en láðst hafði að 

geta austfirsku héraðanna í rentukammersbréfi frá 1783 þar sem þeir eru skyldaðir til að ráða 

tvær stúlkur og einn pilt úr Mýra-, Árnes-, Rangárvalla-, Húnavatns- og Eyjafjarðarsýslu til 

að nema vefnað og spuna. Síðari tíma gögn (Lýður Björnsson, 1974 ) sýna að kennslan hafi í 

raun ekki einskorðast við ungmenni þessara sýslna heldur öll íslensk ungmenni sem fengu 

sinn vefstól og rokk að launum og fluttu verkkunnáttuna með sér út á land. Hefur verið vísað 

til þessarar opinberu setningar rentukammersins sem fyrsta Iðnskóla Íslands. Rangárvallasýsla 

fékk einnig vefstól frá konungi 1787 og Elsa E. Guðjónsson greinir frá konum og körlum á 

móðurharðindaárunum 1781-1788 sem hafi fengið verðlaun fyrir góðan vefnað og 

„náðargjafir“. Þar er Jóns Þorsteinssonar, ættföður „Schöld“ vefaraættinnar getið, en honum 

er þökkuð bætt vefstólasmíði og framfarir í vefnaði á Austurlandi á fyrri hluta 19. aldar (Elsa 

E. Guðjónsson, 1993, bls.26:22). Rangárvallavefstóllinn tók t.d. ekki nema 90 cm breidd og  

þó að það væru smíðaðir eftir honum breiðari stólar skiluðu þeir af sér lakari vefnaði 

(Fjaðraþytur, 1956) og líklegt er að Jón hafi haft kunnáttu til að  bæta vefnað tvíbreiðu stólana: 

Hann kom heim úr vefaranámi erlendis 1794 ári áður en fyrsti tvíbreiði vefstóllinn var 

smíðaður að Hegranesi með mið af vefstól Víðivalla í Skagafirði en sjálfur bjó hann 

tímabundið að Víðvöllum á Fljótsdalshéraði frá 1798. 

2.1.3.1  Stelpurnar fengu rokk og strákarnir vefstóla 

Á þessum tíma var ekki einhlýtt að konur tækju að sér vefnaðinn og talað um að karlar ófu 

frekar fyrir norðan og konur fyrir sunnan sérstaklega ef um listvefnað væri að ræða (Elsa E. 

Guðjónsson, 1993). Ein þeirra þriggja kvenna er hlutu umrædd konungsverðlaun var 

Rannveig Ólafsdóttir, systir Eggerts Ólafssonar skálds, eiginkona og eflaust fyrirmynd sr. 

Björns Halldórssonar, höfund hússtjórnarritsins Arnbjörg. Ritið notar samheiti hannyrða yfir 

alla handavinnu sem unnin er með þráð, sbr. „Hannyrðir kalla hér allan vefnað, sauma og 

ísauma, sem taka fram almennilegri bændabúnaðarvinnu.“ Þar segir einnig ,,Hannyrðir eru 

kenndar meyjum, unnar einnig á frítímum vinnukvenna og endurnýjast með danskri 

kvennamenningu.“ (Björn Halldórsson, 1843, bls. 41) sem lýsir vel vægi vefnaðar í daglegu 

heimilislífi. Rokkarnir voru fótknúnir á 18. öld og komu hingað til lands með fyrstu 



 

vefstólunum. Stand- og spunarokkar algengastir innan heimilanna, fyrst með hliðarhjóli sem 

færðist framan á rokkinn er leið á 19. öldina. 

Skipan konungs að taka band upp í landsskuldir í stað prjónless (Elsa E. Guðjónsson, 1991, 

bls. 22-23) allt frá 1755 hlýtur að hafa verið hvatning til framlegðar heimilis og samstarfs við 

fyrirtæki. T.d. var mest ofið af kersey (grófur ullardúkur) í Innréttingunum þar sem 

standrokkar voru notaðir í gerð uppistöðubands (Elsa E. Guðjónsson,1991, bls. 22:32-33) en 

dæmi voru þess að vinnukonur fengu líka að læra á skotrokkinn, forvera hinnar kassalöguðu 

„Spinning Jenný“ (1766) sem fjallað er um í spunakaflanum. Skotrokkar voru áslausir, gátu 

spunnið mýkra band og eflaust meira magn í einu. T.d. var band voðar sr. Jóns Högnasonar 

frá Hallormsstað í heimilisvefsmiðjunni sem hlaut náð fyrir rentukammersi spunnið í 

skotrokki. Sjálfbærni heimila og heimastjórn fylgdu mikil kvennavöld á meðan karlmennirnir 

réru út. Sr. Björn minnti á tækniframfarir í hefðbundum búnaði, hvatti til notkunar standrokka 

í stað snúða og snældna: „Íslensk húsmóðir hefur oftar á höndum ull en lín því ullin er henni 

heimafengin en ekki línið. Og eins og ullin er þarfasti hluti í búi manna svo er ullarvinnan eitt 

af þeim þörfustu verkum húsmóðurinnar. Þar af klæðist allt heimilisfólkið, bæði, hið eldra og 

yngra, og þar af gjörist kaupeyrir, helst innlenskur, til sjósíðunnar.. “ (Björn Halldórsson, 

1843, bls.40 - 42)  og hvetur til notkunar spunarokka í stað snúða og snældna. Hamprokkar 

voru einnig til sem gátu  tvinnað band sem auðveldaði kaðlagerð og gerð grófari banda fyrir 

djúpsjávarveiði. Konurnar eiga leik við stjórn þjóðarskútunnar og kvenfélög að myndast í 

krafti samstöðu félagslegra afla heimilisins. 

2.1.4 Nítjánda öldin 

Serhæfing vefaralistarinnar eykst á 19. öldinni og dæmi þess að vefkonur og spunakonur færu 

á milli bæja með rokkana sína á bakinu og kunnáttu til að sinna heimavefnaði. Í bók Halldóru 

Björnsdóttur (1966) Vefnaður á íslenskum heimilum á 19. og fyrri hluta 20. aldar segir frá 

hvernig heimilisvefsmiðjurnar frá 18. öld stækkuðu og juku starfsemi sína þannig að 

verkstæði eða miðstöð um hannyrðir mynduðust sem þjónuðu fólki. Dæmi þessa voru t.d. 

Spónsgerði í Hörgárdal, Eyjafirði þar sem  bóndinn óf og konan saumaði fyrir viðskiptavini 

og í næstu sýslu, Húnavatnssýslu smíðaði bóndinn og konan óf (Heimilisiðnaðarfélagið á 

Blöndósi, 2009, bls. 83). Orð fór af afköstum vefsmiðju Gunnars Ólafssonar að Ásum á 

Hegranesi, Skagafirði en hann færði landinu tækni hraðskyttunnar og munsturvefnað ásamt 

því að taka nema í læri. Vélvæðing ásamt betri verkmenningu vex, hjól rokkanna færast 

framan á miðjuás sinn og fyrstu handíðavélar koma til landsins eins og t.d. prjónavél sem sr. 



 

Jón Jónsson frá Möðruvöllum, Eyjafirði útvegar í boði Landsbústjórnarfélagsins danska árið 

1825 (Inga L. Lárusdóttir, 1943, bls. 180-181.). Samfara almennri notkun danska vefstólsins 

um 1830 þegar kljásteinavefstólar voru að hverfa þrátt fyrir krossvefnaðinn sem var enn unnin 

á þá, urðu þær breytingar að karlmenn vinna vefnaðinum brautargengi sem sérfagi sem ýtir á 

konur að vernda sína unnu stöðu í þjóðfélaginu.  Í Vinnu kvenna í 1100 ár er gert ráð fyrir að 

konur vefi í Rangárvallarsýslu (Anna Sigurðardóttir, 1985, bls. 345:11-16) og Halldóra 

Bjarnadóttir greinir frá í sinni bók hvernig einvörðungu konur hafi ofið í Skaftafellssýslum og 

fyrir sunnan, sérstaklega þegar um listvefnað væri að ræða því þar þurfi að nota fingur við 

vefnaðinn (Heimilisiðnaðarfélagið á Blöndósi, 2009, bls. 187:28). Enda voru markmið fyrsta 

kvenfélags Íslands sem stofnað var árið 1869 fyrir norðan í Rípurhreppi ,,að koma upp 

vefstólum á bæjum þar sem þeir voru ekki áður og kenna konum vefnað, fremur en 

karlmönnum,...“ (Id, 1985, bls. 346:4-6)  Útgáfa hússtjórnunartímaritsins Arnbjörg árið 1843 

styrkti kvennahreyfingar og tóku kvenfélög sem fylgdu í kjölfarið oft af skarið með að miðla 

verkþekkingu og afla tækninýjunga á heimilisiðnaðarsviðinu. Ritstjóri kvenréttindablaðsins 

19. júní sem stofnað var í tilefni af rétti kvenna, 40 ára og eldri að ganga til kosninga 1918, 

Inga L. Lárusdóttir deilir jafnframt á siðfágun „dönskunnar“ í grein sinni ,,Vefnaður, prjón og 

saumur“ (Iðnaðarmannafélag Íslands, 1943) og harmar að listræn þjóðernistilfinning hafi þurft 

að víkja fyrir henni hérlendis. Inga, kvennaskólagengin og einn stofnandi Íslenska 

heimilisiðnaðarfélagsins árið 1913 skilgreinir handíð sem „kvenlegar handiðnir “ en ekki t.d. 

heimilisiðnað. Í greininni segir hún frá því sem henni hefur þótt sögulegt brautryðjendastarf á 

því sviði svo sem útgáfu  Leiðarvísis til að nema ýmsar kvenlegar hannyrðir (1888) sem þrjár 

yngismeyjar gáfu sama ár og Ísland fékk sín fyrstu verðlaun erlendis fyrir íslenska ullarmuni 

(Ásdís Jóelsdóttir, 2009, bls. 25). Dr. Áslaug Sverrisdóttir, sagnfræðingur útskýrir “dönskuna” 

á annan veg, að íslensk arfleifð átti að kynna sem gamla þá í framhaldi af safnamenningu og 

varðveislu fornra íslenskra listmuna og listvefnaðs í heldri listasöfnum erlendis eins og 

Louvre, París,  Suður-Kensington safninu í Lundúnum og National og Nordiska Museet í 

Kaupmannahöfn og Stokkhólmi (Halldóra Björnsdóttir, 2009:23,2-5). Í grein sinni frá 

Söguþingi 2012 Konur sendið oss úrval … undirstrikar Áslaug mikilvægi framlags 

kvennahandverks á íslenskum iðnaðarsýningum frá 1883 og 1911 og dregur fremur úr þeim 

hugmyndum seinna tíma skoðana að síðari sýningin hafi fengið lélegar umsagnir. 

 



 

2.1.5 Listgildi vefnðar sem handverks 

 

Vefur þessi vandofinn 

Vekur list með þrem systrum, 

Þær ríða við rönd áklæðis 

Rósabekk í dagsljósi; 

Mætast henkur marglitar 

Mynduð sporin vel binda 

Þeim segir, að auk sextíu 

ein er í staðnum hleina. 

 

Svo orti Stefán Ólafsson (d.1688) um dætur sínar þrjár sem unnu glitofið áklæði í 

kljásteinsvefstað, listútvefnaður sem jafnframt gat verið saumaður eins og gert var á 

miðöldum og hentaði jafnvel betur lífleika kvennamenningar við upphaf 20.aldar að ekki sé 

minnst á hina nýju 

     

Mynd 2.1.5.1 Íslensk náttúra skráð og túlkuð (höf.) 

“kvenlegu” eða léttu handíð, heklið. Vefnaður var fyrst kenndur í Kvennaskóla Reykjavíkur 

árið 1902 og námskeið kvenfélaga og annarra kvennaskóla með svipaðar námskrár spretta upp 

á landinu. Einir þrír voru stofnaðir í Húnavatnssýslu (Ytri-Ey), Skagafirði (Ripurhreppi) og 

Eyjafirði (Laugalandi) á svipuðum tíma. Í ofangreindri bók Vefnaður segir Halldóra 

Bjarnadóttur frá því að góðar vefkonur ófu oft listvefnað frá eigin brjósti 

(Heimilisiðnaðarfélagið á Blöndósi, 2009, bls. 101:5-8) en einnig eru mörg die um screening 

mantra í hagnýtum tilgangi til, allt frá 16. öld eins og t.d. Sjónbók Ragnheiðar Jónsdóttur 

(1646-1715), biskupsfrúar í Skálholti. (Heimilisiðnaðarfélag Íslands, 2011, bls. 30). 

Skilningur á mikilvægi listmenntunar sem grunnþætti fjölföldunar og hönnunar var að glæðast 

þar sem algengt var að vísa á flóru landsins með fyrirmyndir listtengdra afurða. Eitt fagurt 

frumdæmi þess hérlendis er eflaust hönnun Sigurðar Guðmundssonar, listmálara og stofnanda 

fyrsta fornminjasafns Íslands á íslenska þjóðbúningnum með blómaskreytingum frá íslenskri 

náttúru. Önnur hlið á mikilvægi skilnings fyrir tengslum lista við tilfinningagreindina almennt 



 

var leitin að gæðum (search for excellence) sem lá í kistu sérhæfingar um kröfu á kunnáttu, 

leikni og hraða annars vegar og hins vegar mikilvægi áferðar og handbragðs vefnaðar. Gildi 

listvefnaðar lá í fegurð handverksins sjálfs. Í Evrópu var 

myndvefnaður á háu stigi sem fyrirbærið góbelínvefnaður,  

sem minnir á krossvefnað reflanna hér áður fyrr. Vefarar ófu 

þá myndvefnað eða klæði eftir fyrirmælum eða fyrirmynd 

listmálarans. Stofnandi Art and crafts movement, Íslandsvinurinn Austin Morris 

textiliðnaðarmaður barðist þannig fyrir sérhæfingu iðnar sinnar sem sjálfstæðrar listgreinar og 

vildi vefa án vefnaðar-eða málverkafyrirmynda frá listmálurum. Uppeldislegt  gildi handverks 

var að taka yfir hugmyndir um siðfágun listiðkunnar ásamt hugmyndum um nytjalist og 

vefnaður að fá viðurkenningu sem eitt listforma háklassísku listgreinanna. Listvefnaður 

hérlendis allt upp undir 19. öld var brekán (einskeftuvefnaður), salón, glitvefnaður, 

krossvefnaður, flos og spjaldvefnaður. Grunnur fyrir sígilda vefnaðarhönnun hefur varðveist 

fram í nútímann eins og brekánábreiður Guðbrandsdals værðarvoðir eða sjöl Júlíönu 

Sveinsdóttur og Guðrunar S. Jónasdóttur þar sem báðum gildum  listræns hugvits og góðu 

handbragði er haldið í heiðri. Sala vaðmáli  lagðist niður 1914. 

2.1.6 Listiðnaður 

Í bók Dr. Arndísar S. Árnadóttur, Nútímaheimilið í mótun (2011) sem er doktorsverkefni er 

þróun listiðnaðar hérlendis tengd mótun hins íslenska nútímaheimilis á 20. öld og 

heimilisiðnaði. Á heimasíðu rannsóknarinnar hönnun og fræði (listrad.wordpress.com) eru 

listiðnaður kvenna ennfremur talinn upp sem auglýsingateiknun, innanhússhönnun, 

körfuhúsgangagerð, listsaumur, útskurður, myndvefnaður og vefnaður í metratali. Stofnun 

Norræna hússins í Reykjavík 1922 auk Heimilisiðnaðarfélagsins 1913 jók umfang listiðnaðar 

með tengslum við skandinavískan listiðnað, með auknu fjármagni og frumkvæði fékk notið 

sín betur þó að síðar stofnað listiðnaðarsafn (1933) og listiðnaðarfélag (1955) fengu ekki 

brautargengi við fyrstu tilraun (Arndís S.Árnadóttir, 2011, bls. 147:64). Þekktar stefnur um 

að auka gildi handverks í Evrópu eins og Vínarleiðin (Sezession) og Bauhaus stefnan voru 

leiðandi eftir aldamót og haldnar listiðnaðarsýningar og handverksmessur reglulega til að efla 

handíð (Aðalsteinn Ingólfsson, 1994, bls. 13). Mílanó þríæringurinn bætist þar í hóp síðar. 

Flestar þær myndlistakonur sem hér er getið voru með textilverk á þessum sýningum sem sum 

hver fengu verðlaun. En styrr stóð enn um „dönskuna” hérlendis sbr. kafla 2.1.4 og 

listiðnaðaráhugi helst í tengslum við að efla það sem íslenskt var sem og gerist innan vébanda 

heimilanna. Áslaug Búadóttir, myndlistakona taldi t.d. löngu síðar að engan eiginlegan 



 

listvefnað væri að finna hérlendis (Listasafn Íslands, 1994, bls. 42:4-6.)  þó að maður hennar 

Björn Th. Björnsson, listfræðingur  hafi verið í forsvari fyrir fyrrgreint félag, Íslenska listiðn 

sem stofnað var 1955 að undirlagi Luðvíks Guðmundssonar, skólastjóra Myndlista- og 

handíðaskólans til að koma íslensku handverki á framfæri erlendis. Fræðin um fagurmótun 

heimilanna og tengsl listiðnaðar við heimilisiðnað voru ekki komin og erfitt að álykta um 

listiðnað hérlendis. 

2.1.6.1 Nytjalist – brugskunst 

Þá er heimilisiðnaðurinn, sem er ein öflugasta stoð landbúnaðarins víða, í 

afturför þessi árin, en hann mætti með engu móti leggjast niður. Hagleik og 

verklagni fólksins verður að reyna að halda við og fremur að auka hann. 

Veturnir eru langir og eigi er þá hollara fyrir alþýðu að sitja auðum höndum, 

en að temja sér tóskap, vefnað, smíðar allskonar, bókband o.fl. Útsaumur 

ætti eigi að leggast niður, þó hætt sé að kenna hann á sumum kvennaskólum, 

alþýðan vill hafa eitthvað til prýðis og skrauts, þegar hún getur, og er það þá 

langtum happasælla, að hún búi það til sjálf, en að kaupa það í búðum. Tæki 

heimilisiðnaðurinn miklum framförum, myndi hann opt geta keppt við 

glysvarning búðanna (Stefnir, 1899, bls.24-40). 

Þegar Heimilisiðnaðarfélagið var stofnað 1913 sem viðleitni til að efla sölu og framleiðslu 

heimilisiðnaðarvara eftir fálega dóma um þær á Iðnsýningu 1911 (Gísli Þorsteinsson og 

Brynjar Ólafsson,2012) þá skipuðu þar einnig forsæti frumkvöðlar nútímamenningar, eins og 

fyrsti starfandi arkitektúr landsins Rögnvaldur Ólafsson. Varðveisla heimilisiðnaðar í 

sjálfbærniframleiðslu bóndabæja fékk viðspyrnu hjá hönnuðum og arkitektum sem sáu 

markaðsmöguleika og gildi handverksins út frá hugmyndum um nytjalist, hönnun og listiðnað. 

Raddir andstöðu lágmenningu af völdum iðnvæðingar höfðu einnig komið fram samfara 

vélvæðingu eins og ,,Arts and Craft” hreyfingin (1887) í glæstu minni vaðmálsins sem fyrrum 

gjaldmiðli Íslands . Í Grágás, elstu lögbók íslendinga er gæðastaðals þess getið sem ákvæða 

um verð, gerð og vöruvöndun (Ásdís Jóelsdóttir, 2009, bls.13). Hugmyndir manna um íslensk 

gæði þróuðust samfara reynslunni af vinnslu ullarinnar um aldaraðir og verðlaunun þess síðar 

meir sem ekki tengdust endilega eingöngu fínleika bands eftir spuna, heldur einnig krafti og 

hlýleika hráullarinnar sjálfrar og spunagildi hennar. 

Þótt tog sé grófara en þel er það úrvals hráefni til iðnaðar. Notkun 

ullartegunda hér fer reyndar nokkuð eftir  tísku þannig að tog sem að á einum 

tíma þykir aðeins boðlegt í gólfteppi getur síðar nýst í tískupeysur. Fínni 



 

hluta toglopans má nota í grófari fataefni (einkum kvenkápur og dragtir), 

kambgarn, húsgagnaáklæði og hnýtt teppi, en grófari hlutar hans virðast vera 

framúrskarandi í Wilton, Axminster og Töfting (nálofin) teppi. Tog virðist 

njóta sín best í Wilton teppum. Einnig má nýta (togið til myndvefnaðar. T.d. 

í sérstaka áferð á veggteppum og í heimilisiðnaði (Magnús Guðmundsson, 

1988, bls.159:9-19). 

Þar sem bæir höfðu tileinkað sér tækninýjungar var heimilisiðnaður sterkur sem 

smáframleiðsla með sjálfbærni eða fremur sjálfstæði lands í huga eins og búið að Ási í 

Hegranesi, Skagafirði sem átti sögu frá 18.öld um smíði fyrsta tvíbreiða vefstólsins hérlendis 

(sjá 2 1.3). Gunnar Ólafsson (1859-1900) veflærður bóndi á Hegranesi og síðar oddviti 

Ripurhrepps (1883-1888) færði heim hraðskyttuborð sem bauð upp á munsturgerð og nýja 

tegund af vefbandi, tvist úr námi sínu í Danmörku  sem margfaldaði framleiðni (Ragnheiður 

Björk Þórsdóttir, 2019, bls. 54). Fyrr á öldinni hafði franskur silkivefari, Joseph Marie Charles 

Jacquard funduð upp vélknúna leið til að vefa munstur (1801 -1821), tækni sem byggði á 

gataspjöldum líkt og í spjaldvefnaði, þar sem vefari vefur út frá belti sínu. Undanfarar vef- og 

garntækninýjunga í iðnaðarsamfélagi 18.aldar Evrópu höfðu verið spuni í bómull 

(Arkwright)1768, uppfinding Kay jr. á skyttukassanum með fleiri litum fyrir 

hraðskyttuvefnaðinn 1760 og vatnsknúni spuninn (1768) sem hóf innreið sína hjá Magnúsi 

Þórarinssyni á Halldórsstöðum í Þingeyjarsýslu ríflega 100 árum síðar. Hugmynd fjölföldunar 

var nú ekki í afritunar- eða magnformi heldur endurtekningu sömu einingar sem að saman 

mynduðu nýja heild, munstur. 

Mál manna var að Ás sinnti öllum vefnaði á Norðurlandi. „Gluggatjöld, handklæði, lök, 

milliskyrtur millipils, nærföt, utanyfirföt og rekkjarvoðir“ (Ragnheiður Björk Þórsdóttir, 

2019, bls.51) voru meðal þeirra nytjahluta sem ofnir voru. Næstu sveitar Ás, Austur-

Húnavatnssýslu var bernskuheimili Halldóru Bjarnadóttir (1873-

1981), frumkvöðuls handavinnukennslu sem skyldufags í 

grunnskólum, skólastjóra, ritstjóra, stofnanda kvenfélags 

Norðurlands, framkvæmdarstjóra Sambands íslenskra 

heimilisiðnaðarfélaga (1919-1923), stjórnarmeðlims 

Heimilisiðnaðarfélags Íslands (1927-1936), verndara og 

ráðunauts um íslenskan heimilisiðnað. Hún minnist kjóls úr 

barnæsku sinni sem ofinn var á Hegranesi. 

 



 

Á þesssum tímamótum var orðið spurning hvort Íslendingar myndu eingöngu framleiða 

hrávöru til útflutnings eða hvort þeim tækist að iðnvæðast algjörlega og fullvinna vörur , bæði 

til eigin nota og til útflutnings (Ásdís Jóelsdóttir, 2009, bls.40:25-29). Það var ekki óalgengt 

að bóndinn sendi hráull sína út til vefnaðarvinnslu og umboðsmaður slíkrar þjónustu í þó 

nokkrum bæjum. Knútur Ziemsen, verkfræðingur var leitaður ráða af hinu opinbera með 

stofnun ullarverksmiðju „fyrir fólkið“ þegar hin gufuknúna ullar- og klæðaverksmiðja Iðunnar 

varð gjaldþrota 1915  sem fór á þann hátt að álitið var hagstæðara fyrir alla (ullariðnaðarmálið 

1921) að hafa hreinsun og spuna ullarinnar í tengslum við verksmiðjuiðnaðinn með kaupum 

hins opinbera á Gefjun (Samband íslenskra samvinnufélaga) en nýtt kembiverkstæði og síðar 

spunaverkstæði fyrir fólk með eiginn vefnað reis við Frakkarstíg undir nafninu Framtíðin árið 

1925. 

Gildi handverksins, varðveisla þess og  ávinningur af verkunnáttu færðist yfir á fleiri svið auk 

hins hagnýta, eins og á hið uppeldislega og hugmyndafræðilega. Kraftur félagslega afla styrkti 

tilurð kvenfélaga sem vildu vernda og virða heimilisiðnað í krafti sköpunar og sýna hinn 

listræna þátt heimilislífsins. Fyrsta kvenfélag Reykjavíkur, Thorvaldsensfélagið sem var 

stofnað 1875. stofnaði Handavinnuskóla Thorvaldsensfélagsins (1877-1903), Hið Íslenska 

kvenfélag kom til sögunnar árið 1894 og Halldóra Bjarnadóttir, kennaramenntuð var 

hvatamaður að stofnun þess norðlenskra árið 1918. Sérhæfing listmenntunar með 

listiðnaðardeildum tók svo smám saman yfir  þar sem hugmyndafræðilegur tilgangur sköpunar 

varð jafnvel mikilvægari en nytsemi eða rann saman við við hana. ,,Það þarf að verða svo , að 

vefstóll sé til að hverju sveitaheimili eins og áður tíðkaðist , og á mörgum kaupstaðaheimilum 

líka” segir Halldóra Bjarnadóttir í formála Vefnaðarbókarinnar sem lýsir stöðu tæknivæðingu 

heimilanna á þessum árum og hvernig handverkið getur líka verið listræn iðja 

(Heimilisiðnaðarfélagið á Blöndósi, 2009. bls. 6:35-37). Hugtök og hugmyndir 

innanhússhönnunar blönduðust saman við hugmyndafræði Heimilisiðnaðarfélags Íslands því 

í vil, þar sem mið voru tekin af gæðum eldri hluta við nýsköpun samskonar vél- eða 

tæknivæddra hluta með málamiðlunarútkomum eins og smíði fyrsta vélknúna 

heimilisrokksins (Leirá, 1935).  ,,Það var ótrúlegur áhugi fyrir að endurnýja kunnáttu í vefnaði 

á þessu tímabili” segir Guðrún S.Vigfúsdóttir, veflistakona 9 árum síðar sem farkennari í 

vefnaði á vegum Kvenfélagssambandsins. ,,Annars staðar voru glænýir vefstólar teknir beint 

upp úr kössunum. Þeir voru þá jafnvel keyptir beint af viðkomandi kvenfélagi og ætlaðir sem 

farandgripir eða til að vera, þangað sem félagskonur gætu komið og ofið“ (Guðrún S. 

Vigfúsdóttir, 1998, bls.16:9-12). Dr. Arndís S. Árnadóttir getur þessa tímabils á þriðja 



 

áratugnum sem útskurðartímabilsins. Lok sagnaheimilisiðnaðar eru miðuð við smíði síðasta 

heimilisrokksins að Forsæti 1953 (Magnús Guðmundsson, 1988) tveimur árum áður en félagið 

Íslensk listiðn er stofnað þegar spuninn fór einnig í verksmiðjurnar og innflutningur ullar 

gefinn frjáls. Sérhæfðar vefstofur með handofinn vefnað höfðu þegar tekið við á 

höfuðborgarsvæðinu sem unnu í nánu samstarfi við þjóðkunna menn eins og Guðjón 

Samúelsson og Einar Sveinsson, arkitekta og húsameistara ríkisins, Sigvalda Þórðarson og 

Svein Kjarval innanhúss-arkitekta eða -hönnuði. Þegar  átti að gera vel í opinberum stofnunum 

voru sérofin áklæði í gluggatjöld og húsgögn. Helstu vefstofur 20 aldarinnar voru: 

● 1936 –1974: Vefnaðarstofa Karolínu Guðmundsdóttur. Handvefnaður fyrir 

opinberar stofnanir  sem Guðjón Samúelsson teiknaði. Elín Björnsdóttir,  frænka 

Karolínu tekur við rekstrinum og fær leyfi til að nota merki International Wool 

Secretariet  frá 1974 -1997. 

● 1937-1948: Vefstofa Ernu Ryel og Tonny Muller síðar Vefstofa Guðrúnar 

S.Jónasdóttur frá 1948-1958. 

● 1938-1943: Vefstofa Sambands íslenskra heimilisiðnaðarfélaga. Gólfábreiður. 

● 1941-1980 Últíma. Framkvæmdarstjóri Kristján Friðriksson  Vefstofa reist 1961 í 

Elliðaárdalnum. Stofnaði verslun í N.Y. 1963 ,Icelandic Arts and Crafts. 

● 1961- 1987: Vefstofa GuðrúnarVigfúsdóttur, Ísafirði. 

 

Vefstofa Sambands íslenskra heimilisiðnaðarfélaga þjónuði therapískum, meðferðar - eða 

uppeldislegum  markmiðum en einkastofurnar  nytsömum og listrænum markmiðum. Í 

fyrirlestri Arndísar Árnadóttur ,,Að kenna íslenskum stúlkum iðnað. Mótun sjónarmiða til 

nútíma listiðnaðar frá 1918-1939”  á Söguþingi Sagnfræðistofnunar 2012 er sagt frá vefstofu 

Karólínu, frænku Júlíönu Sveinsdóttur, myndlistarkonu sem hafði verið með vefstofu í 

Kaupmannahöfn frá 1930,  á Ásvallagötu 10a þar sem var unnið eftir pöntunum frá arkitektum 

og húsgagnameisturum opinberra stofnanna eins og  Háskóla Íslands, Húsmæðraskóla Íslands, 

Landsbankans, Búnaðarbankans, Gamla bíós og Þjóðleikhússins. ,,Hún ruddi brautina í gerð 

handofinna húsgagnaáklæða og gluggatjalda úr íslenskri ull og var nefnd „brautryðjandi nýs 

listvefnaðar á Íslandi” (Sagnfræðistofnun, 2013, bls. 8:7). Handbragð og gerð sjálfs 

vefnaðarins þótti einnig sýna listfengi vefara þar sem hluti handverks var einnig að skynja 

styrk og eiginleika vefbandsins og þess oftast getið frá hvaða fyrirtæki listiðnaðarkonurnar 

notuðu band frá Gefjun, Álafoss eða Framtíðinni. Íslenskt kambgarn hafði komið á markað 

rétt áður en Karólína hóf starfsemi. Hún sunnlensk, dönsklistmenntaður vefari notaði 



 

Gefjunarband en í vefstofu Ernu og Tonny var einnig notað band frá Framtíðinni og Álafoss. 

Vefstofa þeirra var sömuleiðis á besta stað í bænum, Laufásvegi og Austurstræti en upphaflega 

stofnaði Erna vefstofu á Akureyri 1934 eftir tveggja ára nám á vefstofu Mette Westgaard, 

Kaupmannahöfn. Í uppvexti hafði Erna notið handavinnukennslu, brautryðjendastarfs 

Halldóru Bjarnadóttur í Barnaskóla Akureyrar og vefkennslu í Kvennaskóla Reykjavíkur en 

Tonny var sérhæfð í myndvefnaði frá Statens Kvindelige Industriskole í Osló 1935 og 

Slöjdföreningens Konsthantverksskola í Gautaborg. Mjög heildstæð sýn var að myndast á 

gildi vefnaðar allt frá notagildi hans sem nytjavöru, gæði handbragðs og listsgildis niður í gerð 

sjálfs vefstólsins og stöðu og líkamsbeitingu við hann. Guðrún S. Jónasdóttir frá Reyðarfirði, 

sem keypti reksturinn i Austurstræti var kvennaskólagengin frá Hallormsstöðum 1936 þar sem 

hún naut vefkennslu Sigrúnar Blöndal, skólastýru og stofnanda fyrstu vefnaðarkennaradeildar 

landsins og tók vefnðaarkennarapróf frá sama skóla og Tonny í Osló . Ein afurfð samstarfs 

þessara vefkvenna í Austurstræti með nýjung sérhæfingar í vefnaði í fararbroddi voru 

námskeið við vefnaðarkennaradeildina í Myndlista- og handíðaskólann frá 1955 eða sama ár 

og Íslenska listiðnaðarfélagið var stofnað, sem eiga að hafa verið sprotastarf núverandi 

textíldeildar skólans sem var stofnuð árið 1970 (Magnús Guðmundsson, 1988, bls. 65:17-18). 

Uppskriftir frá Guðrúnu S. Jónasdóttur eru notaðar í rannsóknarverkefni Textilmiðstöðvar 

Íslands um stafrænan gagnagrunnur í vefnaði (2017-2021) en handbragð hennar í vefnaði þótti 

afbragð. Vefstofa Guðrúnar Vigfúsdóttur, önnur fyrstu nemanda vefnaðarkennaradeildar 

Hallormsstaðaskóla var á Ísafirði. Í gömlu  viðtali við  Guðrúnu í blaðinu Iðnaðarmál (1977) 

segir hún hugmyndina að baki vefstofunnar vera þá að beina handavefnaðinum í nýtískulegra 

form (Iðnaðarmál, 1977, bls. 63-65). Hún lagði áherslu á listræn gæði vöru í handverki og 

vildi sýna markaðs- og notagildi íslensku ullarinnar á sem fjölbreytilegastan hátt í fatnaði og 

nytjahlutum. Seinni ár ævi sinnar vann Guðrún eingöngu að vefnaði í kirkjulist í bænum. 

Í lok þessa kafla um nytjalist er vitnað í ritmál sagnamenningar um stofnanda 

nytjalistshreyfingarinnar, J. Ruskin (1819-1900) sem útskýrir hinar miklu tilfinningar er 

tengdust nytjalistinni: ,, … að fyrir honum hafi listir ekki bara verið einhver  afþreying heldur 

fyrirbæri sem hafði ætíð tilgang og nauðsynleg við  hugsun flestra viðfangsefna. Hann sá allar 

sínar hugmyndir fyrir sér og útfærði þær í grafísku formi. Hann hugsaði sjónrænt og heildstætt 

og  mislíkaði að njörva niður eða takmarka hugmyndir  sínar við eitthvað ákveðið svið“ (Þýtt 

og lauslega endursagt af höfundi. The Ruskin museum, 2021). Ljósmyndin tekur aldrei 

teikningunni fram með að lýsa tilfinningunum höfundar gagnvart viðfangsefni sínu. Hún 

kallar á ímyndunaraflið og tengir við það sem var en bendir jafnframt á leið inn i hið óorðna. 



 

Í henni felst frásagan, leitin að sannleikanum og fegurðinni.  Í nytjalist er náttúran falleg og 

sköpun guðleg. „Tilgangur Heimilisiðnaðarfélagsins var fyrst og fremst að auka og efla 

þjóðlegan heimilisiðnað á Íslandi en jafnframt að stuðla að vöndun heimilisiðnaðs og fegurð 

og vekja áhuga manna á því að framleiða nytsama hluti. Jafnframt skyldi félagið stuðla að 

sem arðvænlegastri sölu á íslenskum heimilisiðnaðarafurðum bæði á Íslandi og erlendis.” 

(Arndís S. Árnadóttir, 2012, bls. 53:14-18). Skil listiðnaðar, heimilisiðnaðar og alþýðulistar 

voru enn fremur óljós. Notagildið fólst í listinni og listin í notagildinu. Þessi hugtök tengdust 

órjúfanlegum böndum. 

2.1.6.2 Myndvefnaður 

,,Talið er að myndvefnaður hafi borist til Evrópu á miðöldum  Hann er ýmist ofinn á réttunni 

eða röngunni, standandi eða á hlið það fer eftir þjóðum og hvar og hvernig hann hefur 

þróast”(Ragnheiður Björk Þórsdóttir, 2019, bls. 246:24-25). Fjórar konur hafa verið nefndar 

sem frumkvöðlar nútímamyndvefnaðar hérlendis, Júlíana Sveinsdóttir (1889-1966), Vigdís 

Kristjánsdóttir (1904-1981), Barbara Árnason (1911-1975) og Ásgerður Búadóttir (1920-

2014). Allar höfðu þær sterkan myndlistarbakgrunn sem á tímum kúbisma hefur e.t.v. leitt 

þær á brautir enn formmeira og þrívíðara listforms og huglægari fyrirmynda 

abstraktlistarinnar með alíslenskt hráefni til að vinna úr. Höfundur greinir frá því í bók sinni 

Listin að vefa (2019) líkt og Halldóra Bjarnadótttir hvernig verklag sagnalistsvefnaðaðarins 

krossvefnaður, flos og íslenskt glit líkist verklagi myndvefnaðar á meðan nærtækara væri e.t.v. 

að segja að myndvefnaður vinnst lóðrétt eins og málverkið. Júlíana leit á vefjarlist sína fyrst 

og fremst sem myndlist en ekki handverk og gerði henni jafnt hátt undir höfði og málverkinu 

(Listasafn Íslands, 1994, bls. 14:24-26). Fyrsta vefnaðarsýning Júlíönu 1932 þar sem hún 

sýndi nytjalist (tuskumottur) og útsaum (glitofið söðuláklæði) eftir teikningum dansks vinar 

síns, listmálaranum Riseby gæti skilist sem ádeila á samtímahugmyndir um vefarann sem 

listamann, tjáning á andstæðunum í vefnaðinum, list eða saumaskapur eða hreinlega verið að 

sýna eða benda á stöðu listvefnaðar á Íslandi sjö árum eftir skrautlistasýningu i París 1925, 

vöggu nútímainnanhússhönnunar þar sem Nína Tryggvadóttir, listakona var hins vegar með 

verk. Glitvefnaður var alíslenskur vefnaður sem var bæði hægt að sauma og vefa en glitvefnað 

eða saum fyrra alda var oftast að finna í áklæðum og ábreiðum. Júlíana var margverðlaunuð 

sem myndlistarkona og fékk m.a. gullverðlaun fyrir vefnað á Mílanó þríæringnum 1951. ,,Þar 

sem íslenski glitvefnaðurinn var alveg óþekktur á Norðurlöndum gat ég kennt nokkrum 

vefnaðarkennurum sem áhuga höfðu, þennan alíslenska vefnað sem ofinn er með réttunni upp. 



 

Þar kallast þetta góbelín, þá er ofið með rönguna upp og er það allt öðruvísi vefnaður” (Guðrún 

Vigfúsdóttir, 1998, bls.55:22-25). 

Ásgerður Búadóttir, myndlistarkona lýsir nútíma 

textillistamannsins eftir liðna baráttu textíliðnaðarmanna, þá 

gobelín vefnaðarmanna, að fá viðurkenningu sem listamenn. 

,,Nú sitja listamennirnir sjálfir við vefstólana og skapa sín verk 

þar margir hverjir. Þeir skilja þá betur efnið sem að þeir vinna 

úr . Áður var siður að láta vefa teppin í stórum vefstofum eftir 

uppdráttum listamanna, eins og t.d. í Frakklandi og er gert enn 

í dag. Oft verða þá málverk flutt yfir í vefinn” (Listasafn 

Íslands, 1994, bls. 42:16- 21). Mikilvægi vefnaðar sem 

myndlistar fólst þannig í formmyndun og litskynjun 

listamannsins þar sem óþarfi var að vinna á vefstólum og 

vefjuformið þróaðist sem unnið var í vefrömmum.  

 

Í heimildum safns Karólínu Guðmundsdóttur, vefara, varðveittu í Árbæjarsafni má greina 

áhrifa frá lærimeistara hennar, Johanne Siegumfeldt frá Vævestuen í Kaupmannahöfn. Á sama 

hátt og Siegumfeldt leitaði fyrirmynda í norrænum vefnaði og danska bændasamfélaginu 

tileinkaði Karólína sér einnig fyrirmyndir frá hinu íslenska — bæði í munsturgerð og í 

svonefndum salúnvefnaði. Vigdís sótti einnig í víkingatímabilið en Júlíana, Barbara og 

Ásgerður höfðu hins vegar myndað sér myndlistarlega kjölfestu í konkret og abstract  

strangflatarlist sem myndlistarmenn en ekki vefarar (LÍ, 1994, bls. 13). 

2.2 Íslensk hráefni 

Dýra- og jurtaafurðir sem nota má til vefnaðar  hérlendis vekja áhuga á möguleikum sjálfbærs 

vefnaðar. Ull sauðkindarinnar, angóra kanínanna, kasmír eða „geitafiða“ geitarinnar og hör 

línjurtarinnar, hampur kannabisjurtarinnar ásamt möguleikum brenninetlunnar. Í riti 

Nýsköpunarmiðstöðvarinnar frá 2018 Stafrænn textíll og aðrar nýjungar eru þessi hráefni 

skilgreind sem náttúruleg efni og andstæða gerviefna. ,,Náttúrulegt efni (e. natural fabric): 

Búin til úr efni frá plöntum (bómull, hampur, bambus o.s.frv.), dýrum (ull, silki o.s.frv.) og 

hafa lífræna eiginleika sem gera það að verkum að þau brotna niður eða t.d. 

jarðfræðifyrirbærum (basalt). Þau geta einnig verið hluti af samsettum efnum þar sem stefna 

þráðanna hefur áhrif á eiginleika þess”. 



 

Langmesta sögu hefur vinnsla ullarinnar hérlendis og mörg fyrirtæki hafa verið mótuð á 

grunni ullarreksturs eins og t.d. Álafoss og Gefjun sem hafa rekið ullariðnað með góðum 

árangri. Frá 1957, eftir að íslenska ullin var blönduð erlendu hráefni og íslenska söluímyndin 

farin að styrkjast þá var í auknum mæli farið að nota ullina sem hráefni í listrænar afurðir og 

handverk.(Ásdís Jóelsdóttir, 2009). Notkun annarra dýraafurða er með svipuðum hætti. Á 

níunda áratugnum voru fluttar inn loðdýrakanínur frá V-Þýskalandi fyrir angóruvinnslu sem 

fyrirtækið Fínull átti að vinna úr en starfsemin náði ekki rekstrargrundvelli. Ullarselið á 

Hvanneyri selur íslenskt kanínufiður (angóru) og hérlendis eru Samtök kanínubænda um þessa 

framleiðslu. Varmá notar angóru í prjónaframleiðslu sína sem blandast vel saman við ullina. 

Geitafiða (kasmír) er unnin og söluvara Beint frá bónda og seld hjá Geitfjárræktarfélagi 

Íslands. Þessi sjálfbærniáhugi hefur ýtt af stað spunamillum eins og Uppspuna sem bæði 

spinnur garn frá öðrum bændum og framleiðir band eigin fjár. 

Þá er ótalinn akur nytjajurta sem hægt er að rækta og vinna hérlendis og nota í vefnað. Jurtirnar 

sem fjallað er um hér, hafa fengið sinn nytjastimpil, verið ræktaðar hérlendis með góðum 

árangri en í smáum stíl. Í broddi fylkingar ræktunarmanna eru bændur, listamenn og hönnuðir. 

Notkun jurtatrefja til vefnaðar fylgir oft mikil og merk menningarsaga langt aftur fyrir Krists 

burð sem fylgir ylur, helgi og virðing fyrir siðum sögunnar. 

2.2.1 Brenninetla 

Brenninetlan, natra eða nötrugras (Urtica dioica) er ekki getið sem innfluttrar jurtar í Flóru 

Íslands en finnst hérlendis umhverfis mannabyggðir. Í þriðja heiminum eins og Nepal eru 

brenninetlan enn notuð til vefnaðar og þykir næringarík. Notkun evrópsku netlunnar datt hins 

vegar upp fyrir um seinni heimsstyrjöld. Rótin er ekki rifin upp við vinnslu jurtarinnar sem 

þykir sjálfbær kostur fram yfir t.d. línjurtina sem tekin er upp með rót. Fremur hrjúf áferð á 

vefnaði sem má lagfæra með blöndun við aðrar trefjar. Vinnst á svipaðan hátt og hampurinn, 

 



 

og skorin við rót, þurrkuð, marin og mergur hreinsaður af. Trefjar rúnar, kembdar og spunnar 

(Nettles for textiles.com). 

Á heimasíðu North Cascades Institute, þjóðgarðs í Washington kemur fram að algengasta 

notkun netlunnar sé í textiliðnaðinum og að hún hafi verið notuð í vefnað allt frá seinni 

bronsöld. Þó áferðin sé svipuð og hjá hampinum þykir netluvefnaður taka betur litun þar sem 

útkoma er svipuð og í bómull. Á 16. og 17. öld var netluvefnaður vinsæll á skoskum heimilum 

og Þjóðverjar unnu hana framan af 20.öldinni í undirföt þá blandaðri með bómull. 

2.2.2 Hampur 

Hampur (cannabis sativa) er öflug og hávaxin trefjaplanta (~3 m) sem vex upp hérlendis á 

fjórum mánuðum. Tilraunir gerðar með ræktun hans hérlendis má rekja allt til 17.aldarinnar, 

á Suðurlandi ( ræktunartilraunir Vísa-Gísla Magnússonar), undir Eyjafjöllum, í Eyjafirði og á 

fleiri stöðum m.a. í Gautavík í Berufirði á Austurlandi þar sem er verið að gera  tilraunir með 

að nota hann sem hráefni í gjafavöru. Kostir hans hafa verið dregnir fram nú nýverið með 

tilliti til sjálfbærni og geislavarna svo og sem mengunarlauss orkugjafa (Vilmundur Hansen, 

2019): Félag áhugamanna um hampræktun hérlendis, Hampfélagið var stofnað árið 2019. 

Hampvinnsla úr Manilahampi til nota fyrir fiskiðnaðinn hefur verið hérlendis í Hampiðjunni 

allt frá 1934 eða þegar skóverksmiðja Iðunnar var stofnuð á Akureyri og 2 árum áður en fyrstu 

íslensku vefstofurnar eru að hefja starfsemi sína. Hampurinn, júta, sísill, ber óneitanlega með 

sér glæsta sögu kaðla þilskipaútgerðar og upphengingu góbelínvefnaðar sem skreyttu veggi 

stórhýsa fyrr á öldum. Hefur þótt góður efniviður fyrir innanhúshönnun, eins og t.d. í áklæði 

og púðaver og fært menningu Kyrrahafsstíls inn í textiliðnaðinn. Plantan hefur hins vegar í 

gegnum árin valdið fjaðrafoki meðal þjóða vegna vímutengdra afurða hennar og hröðum vexti 

(high yield product). Framleiðsla stundum bönnuð og stundum leyfð og þrátt fyrir góða 

vaxtarmöguleika hennar og spunagildi eru einungis um 30 þjóðir sem rækta hana í dag. Á 

norðlægari slóðum hefur hampur, cannabis sativa verið ræktaður fyrir iðnað á meðan annað 



 

afbrigði cannabis indica eða lyfjahampur hefur ræktast upp á suðlægari slóðum, unnin og seld 

sem ávana- og vímuvara. Notkun hamps hefur fylgt Kína frá örófi alda og talið að elsti 

hampvefnaðurinn þar, dúkur nokkur sé um 4500 ára gamall en sjálfur hampurinn kominn frá 

Mesópótamíu. Hann hefur verið notaður í 25 þús.vörutegundir kaðla,segl, dúka, pappír, 

gallabuxur, einkennisbúninga svo eitthvað sé nefnt og gengi hans sem vefnaðar- og textílvöru 

má m.a. rekja til fyrstu gallabuxnanna komnar frá Leví Strauss. Löggjöf frá 1974 um bann við 

ræktun hans hérlendis og innflutning var tekin úr gildi í apríl 2020. 

2.2.3 Hör 

Villihörplantan eða linum catharticum er lýst sem fíngerðri, fremur lítilli jurt (10–20 cm) 

sem vex hérlendis, með sérlega grönnum stönglum og hvít fimmdeild blóm jurtar sem 

blómgast í júlí. Skyld henni er spunalínið (linium  usitatissimum) en alls eru tegundir 

línjurtarinnar um 200. „Línjurtin er talin ein elsta nytjajurt mannsins sem var ræktuð til annars 

en matar“segir dr. Sturla Friðriksson og ítrekar 30.000 ára sögu jurtarinnar. Þar segir hann 

einnig frá því að úr grófasta hluta jurtarinnar strýinu, var unninn strigi og átti t.d. Jan van Eyck  

að hafa unnið bindiefni fyrir liti sína úr horfræjunum. Vefnaðarafurðir hörsins eru lín og léreft 

og langar trefjar línsins gefa því hátt spunagildi. ,,Þess konar efni gekk kaupum og sölum sem 

gilt lérept, vörulérept og línklæðalérept eða lérept klæðhæft og var dýrara en vaðmál sbr 

Jónsbók sem virðist hafa verið almennt sölulérept og var tvisvar sinnum dýrara en vaðmál 

skv. Grágás og einnig kostnaði enskt lérept sömu breiddar eftir Grágás þrisvar sinnum meir 

en vaðmál“ (Sturla Friðriksson, 2007, bls. 11:85-98). 

Vilmundur Hansen, garðyrkjufræðingur lýsir sögu hörræktar hérlendis í sérlega greinargóðum 

pistli Hör spunnið í lín (2019) og tengslum hörræktar hérlendis við helgisiði og kirkjulist. 

Staðarheiti ýmis beri merki um língerð eins og Línekrudalir í Húnvatns- og V-

Skaftafellssýslum, Línakur á Bergþórshvoli í Rangárvallasýslu og Líneyar í Breiðafirði. Eftir 

siðaskipti  er til fyrrnefnd saga um bréf Vísa-Gísla Magnússonar á Suðurlandi til sonar sínar 



 

frá 1670 þar sem hann lýsir ræktunartilraunum sínum á hör og hampi á jákvæðan hátt og segir 

rækutnarskilyrði góð. Fyrsta forsetafrú Íslands, Georgína Björnsson hafði látið útbúa 

altarisdúk fyrir Bessastaðakirkju úr íslensku líni hjá Rakelu á Blátúni, Kaplaskjóli í Vesturbæ 

sem Unnur Ólafsdóttir, hannyrðakona og kirkjulistakona saumaði. Vefnaðarafurðir á Blátúni 

í Kaplaskjóli  og Hvanneyri höfðu verið gæðaprófaðar einu sinni erlendis á fimmta og sjötta 

áratugnum, Blátúni í vil (Magnús Guðmundsson, 1988). Ræktun hefur einnig verið á 

Innnesjum, Vestur og Suðurlandi. Í Þorlákshöfn var reist línverksmiðja, Feyging ehf.(1999-

2007) sem flutti út unninn hör til línvinnslu. Nafnið á fyrirtækinu er komin frá einum 

framleiðsluþætti líns, feygingunni þegar er verið að mýkja  hörinn með því að láta hann liggja 

í vatni og teygja hann svo að hægt sé að ná þræðum hörstöngulsins fyrir spuna eða annað 

textílform. Ekki reyndist rekstrargrundvöllur fyrir starfseminni þó. 

Í dag eru það helst veflistamenn sem rækta hör sem efnivið í list sína. „Sökum lengri 

vaxtartíma verður hann lengri og fínlegri” segir eiginmaður Ingibjargar Styrgerðar 

Haraldsdóttur, veflistakonu, Smári Ólafsson, en hör er um mánuði lengur að vaxa upp 

hérlendis en erlendis. Í viðtölum við Ingibjörgu í tengslum við sýningar hennar árið 1989 og 

2000 lýsir hún því hvernig eingöngu var hægt að vinna vefnað í ull til að byrja með því hör 

var hvergi ræktað. Verkun hörs í dag sé nú mun timaminni og hún komin með rafmagnsrokk 

í spunann. Ingibjörg gerði hökul, stólu og altarisklæði úr íslensku líni fyrir Reyðarkirkju á 

Austfjörðum (Morgunblaðið, 1989). Hörrækt er á Hvanneyri (Vilmundur Hansen, 2019) og 

hjá þó nokkrum öðrum aðilum eins og Áslaugu Sverrisdóttir á Hafravatni, á Álftanesi og hjá 

Klemenzi Jónsssyni á Sámsstöðum. 

2.2.4 Ull 

Eins konar tímaás heimilisiðnaðar er vinnsla ullarbandsins (ovis brachyura borealis) sem 

gengur eins og rauður þráður í gegnum sögu vefnaðar- og bandframleiðslu á Íslandi. Ullin er 

talin vera aðaluppistaða útflutnings og gjaldeyrisöflunar söguheimilisiðnaðar á þjóðveldisöld 



 

og fram eftir öldum. Opinberar heimildir greina frá því að íslenska sauðkindin sé af 

norðevrópsku, hyrndu stuttrófufé og að hár ullarinnar komi úr tog- og þelhársekkjum húðar 

hennar. Togið er grófara, sterkara og hefur lengri hár en þelið og listamenn hérlendis hafa 

lofað það fyrir einstakt spunaþol sem gagnast vefnaði. Þelið, mýkri og rakadrægari hluti 

ullarinnar ber hins vegar yfirbragð mestu gæðaullar heims, Merino ullar en án togsins rýrir 

það óneitanlega spunagildi íslensku ullarinnar. 

Nokkur íslensk fyrirtæki hafa framleitt undir merkjum leyfa alþjóða ullarráðsins frá árinu 

1969 (hrein ný ull) sem hefur eflaust hvatt til framleiðslu gæðaullar og hvernig sérkenni 

hennar skuli dregin fram fyrir markaðssölu. Í bókinni Ull verður gull er greint frá deilum sem 

voru á forsvarsmenn spunaverksmiðjanna hér fyrir að blanda saman íslenskri og erlendri ull 

og auglýsa hana sem 100% íslenska (Magnús Guðmundsson, 1988, bls.178:8-12). Því hafi 

verksmiðjubandið einungis verið merkt 100% ull án íslenska auðkennisins frá því á áttunda 

áratugnum. Bandfyrirtækið Lopi sf. framleiddi 100% íslenskan plötulopa fyrir handprjón og í 

spuna og var t.d. garntegundin Natura hjá Álafoss alíslensk ull. 

 

Í Ullarselinu á Hvanneyri (stofnað1990) er selt handverk alíslenskrar ullar, togið og þelið 

unnið sér fyrir sölu og í spunamyllu Uppspuna, Hellu er sú vinnsla gerð í vélum en togbandið 

er ekki unnið sérstaklega þar. Dæmi eru um að söguheimildir greini frá togbandi sem er fínt 

eins og tvinni sbr. „Fíngerður togþráður var notaður í handsauminn en með nýju 

saumavélunum fylgdi sérstakur saumatvinni sem einnig hentaði i handsauminn” (Ásdís 

Jóelsdóttir, 2009, bls. 31:8) en gerð togbandsins í Ullarselinu er minna spunnið, þykkt og 

náttúrulegt (sjá mynd 2.2.4). Fínlegasta bandið þykir hinsvegar vera einband lambsullarinnar.  

Við upphaf vélvæddrar ullarvinnslu, austan fyrir Kamba, var það markmið Sambands 

sunnlenskra kvenna (SSK, st.1928) að láta ekki óunna ull fara vestur. (Magnús Guðmundsson, 

1988, bls. 74:24-25). Þungamiðja ullarvinnslu Þingborgar á Selfossi er sérsmíðuð kembivél 



 

frá Kanada sem gegnir lykilhlutverki við mótun sérstöðu fyrirtækisins. Hún tekur ull frá fleiri 

stöðum af landinu eins og hjá Ullarvinnslu Frú Láru en þvær, litar og spinnur hana hjá Ístex. 

Ofanaftekna vorlambsullin er verðmætasta ullarafurðin. Gildi ullarinnar tengist þannig 

mörgum fleiri þáttum en vefnaði, eins og spuna, prjóni, handverki og listsköpun. Vöruþróun 

hennar er hins vegar áhugaverð fyrir vefnað á heimsmælikvarða. 

2.2.4.1 Hvíta ímyndin 

Ásdís Jóelsdóttir greinir svo frá í bókinni Saga fatagerðar og fatahönnunar á Íslandi frá lokum 

19. aldar til byrjun 21. aldar (2009) að Halldór Jónsson, sem hafði hafið tóvinnuvinnslu á 

Vestfjörðum hafi keypt ullarvinnsluaðstöðu og vélarnar í Varmá; Mosfellsbæ af Birni 

Þorlákssyni árið 1898 en hann hóf ullarvinnslu í Álafossi 1896 og bætti þar við tvinningarvél. 

Þremur árum síðar bætti hann við tveimur vefstólum, tóskurðarvél og þæfingarvél. Með þessu 

móti varð til fyrsta klæðaverksmiðja landsins sem knúin var með vatnsafli.  En vegna skulda 

þurfti Halldór að afsala eign sinni til sýslusjóðs Kjósarsýslu en leigði og rak hana áfram. Árið 

1919 keypti Sigurjón Pétursson verksmiðjuna ásamt bróður sínum og rak hana frá 1923 ásamt 

fjölskyldu þar sem ullarmunabúð stendur nú ein eftir undir nafninu og bandframleiðsla og 

þróun kominn í hendur Ístex sem er að mestu í eigu bænda (Ásdís Jóelsdóttir, 2009, bls. 28) 

Vandamálin við ullarrekstur voru: 

● Meirihluti ullarinnar var ekki alhvít 

● Ummál ullar rýrnaði nærri til helminga við þvott 

● Innflutta ullin var hárlengri, betri til spuna og hvítari 

● Tog og þel ekki aðskilið í verksmiðjuiðnaði 

Allt frá dögum Innréttinganna (1752) hafði ullarbandið þótt misjafnt að gæðum fyrir 

vefnaðinn og gengið svo langt að flytja inn erlenda sauði til kynbóta. (MG, 1988, bls. 171) 

Alhvíta ullin var fínlegust en til í minnsta magni. Verkunaraðferðir eða meðhöndlun hennar 

breyttust með tímanum frá því að þvo ullina úr galli í þvott í heitum laugum þar sem sú skoðun 

var að þróast að hin hvíta ull, gul- hausóttra og fættra kinda væri eftirsóknaverðust. Fyrir stríð 

voru hér þó nokkrar ullarþvottastöðvar utan þeirra í Álafoss og Gefjun t.d Samband 

sunnlenskra kvenna var með þvottastöð á Hveragerði fyrir ull til útflutnings (1942-1950) og í 

bænum tók Skjaldborg (1921-1987) sem hafði keypt ullarþvottavélar Borgarness (1914-1918) 

að sér ullarþvott en eftir að Gefjun varð að verksmiðjuveldi vegna nýtilkominnar 

gufuknúinnar þvottastöðvar (1949) tók hún yfir mestan ullarþvottinn. Dynskógar (1964) í 

Hveragerði bættist við síðar áður en ullarþvottastöðvar Blöndóss tóku yfir 2004 . 



 

Togstreita stjórnvalda um hvort styðja ætti heimilisiðnað með nýbyggingum ullarverksmiðja 

eða hefja stóriðju án tillits til landshátta setti lit sinn á byrjun 20. aldarinnar. Upp úr varð að í 

stað þess að reisa eingöngu verksmiðjuhús fyrir ullarverkun þá var Gefjun keypt af Sambandi 

íslenskra samvinnufélaga að tilstuðlan ríkisins sem hafði sett Knút Ziemsen í að ráðleggja 

með staðsetningu á ullarverkun í stað Klæðaverksmiðju Iðunnar sem hafði orðið gjaldþrota 

1915. Ullarþvottur hafði ætíð verið gufuknúinn á ullarverksmiðju Iðunnar frá gangsetningu 

1914 og lýsa t.d. málverk Kjarvals, föður Sveins Kjarval, innanhússarkitekt eða 

skreytingalistamanni hughrifum þessa tíma sem samblandi vatnsafls, gufu og volgra lauga 

móður jarðar. Vandamál var að ummál ullarinnar rýrnaði töluvert við þvott eða um 40% og 

þurfti að leita leiða til að halda þessari erfiðu hvítu ímynd á lofti með kynbótum. En meirihluti 

sauðkinda hérlendis var ekki hvítur heldur brúnn sbr. nafn árinnar Morillu í Kaldalóni og 

styrkur garnsins lá fremur  í lit ullarinnar. Grófleika, styrk og lengd þráðs í alhvítri ull þyrfti 

að þróa í kynbótunum ásamt upplýsingagjöf um sauðfjáruppeldi. Vegið var hressilega að 

fjárhagslegum forsendum ullariðnaðar um hagkvæman rekstur í stöðu þar sem setja 

náttúruauðlindina ull í aðstæður lögmáls Parkinsson að kröfur sem gerðar eru til auðlindar 

aukast í sífellu þar til að auðlindin er fullnýtt.(vísindavefur.is). Stefán Aðalsteinsson, doktor í 

búfjárfræðum og formaður íslensku ullarmatsnefndarinnar en lög um hana voru sett 11.ágúst 

1933, náði þeim árangri að fjölga hvítum ám um 67% með innbyrðis kynbótum sauða frá 

Reykhólum við Breiðafjörð, Hvanneyri, Skriðuklaustri og Hólum. Með tilkomu gufuknúins 

þvottahúss  ullarverksmiðju Gefjunar 1949, iðnlánasjóðs og innblásturs af Marshall 

fjárhagsaðstoðinni var rétta augnablikið komið, að hrinda í framkvæmd  bestu hugmyndum 

um ullargerð og skapa þá ímynd sem átti að varpa upp í umheiminum til að laða að ferðamenn 

og auka sölu á innlendum afurðum. Ferðaskrifstofa Íslands og Heimilisiðnaðarfélagið sem 

hófu samstarf 1953 lögðu áherslu á hreinleika og hvíta ásýnd landsins sem söluvöru og allt 

frá mótun hugmynda um stofnun listiðnaðarsafns innan Þjóðminjasafnsins var leitast við að 

markaðssetja íslensku ullina einnig sem t.d. stofnun markaðsskrifstofunnar Íslensk ull 1939-

1950 ber vitni um. Ef litið er á vélknúinn vefnað á Íslandi út frá hugmyndum um sjálfbærni 

frá lokum sagnaheimilisiðnaðar 1953, tímabili afnáms innflutningsbanns á erlendri ull má sjá 

af línuriti 2.2.4.1 að alíslensk ull var ekki meginuppistaða vélknúna vefnaðarins til að byrja 

með. Sjálfbærnimarkmiðum alíslensks vefnaðar var Stefán Aðalsteinsson, doktor í 

búfjárfræðum haldið á lofti í listiðnaðinum í formi ferðamannaverslunar og landkynningar. 

Framkvæmdir þess að koma íslenskum hráefni í verðmæti voru á stórvirkari hátt en áður.Ofið 

hafði verið í fleiri bönd en ullina allt frá tilkomu Jacquard vefstólsins á Islandi og frá 1935 



 

höfðu fleiri en 100 tegundir dúka verið  í boði hjá Gefjun.Vefnaðariðnaður í ull virðist þó ekki 

hafa hafist fyrr en 1957 þegar framleiðsla á kambgarni í ull blandaðri erlendri hófst. 

Nýsjálenska ullin sem flutt var inn í því skyni  var kölluð: ,,topsí” og  var hún hvítari, hárlengri 

og þar af leiðandi með meira spunagildi. „Topsí er ull sem hefur verið tætt og kembd þannig 

að stutt hár og jurtaleifar hafa verið hreinsaðar burt en eftir er lopaslæða með löngum samsíða 

hárum” (Magnús Guðmundsson, 1988, bls. 117: 29-33). Orðið minnir óneitanlega á íslenska 

hugtakið ,,ofanátekin ull” úr sagnaheimildum íslensks heimilisiðnaðar sem á að vera 

fíngerðasta íslenska ullin ... Vefnaðurinn var ofinn úr vel  ofanátekinni og hærðri vorull með 

sauðalitunum ... Þessi aðferð við að vefa  ullarefnin  og handspinna svo fínt band sagði Sigrún 

hafa lagst alveg af en víða á söfnum á Íslandi væru til bútar og fatnaður sem gerður var á 

þennan hátt”(RÞB, 2019, bls. 129). 

 

Sigrún Blöndal, vefnaðarkennari  og síðar skólastjóri Húsmæðraskóla Hallormsstaðar talar 

um forna söguhætti, í hverju fínasti vefnaðurinn, einskefta vefnaður og algengasta gerð 

listvefnaðar felst. Þrotlaus vinna og frumherjastarf hafa vísað leiðina á framleiðslumöguleika 

sem reynst gætu arðbærir fyrir rekstur fyrirtækja á meðan markmið Heimilisiðnaðarfélagsins 

breytast nokkuð á þessum tíma  í það að varðveita fyrirmyndir fyrir „fagurfræðilegar umbætur 

í hönnun“ (Arndís S. Arnadóttir, 2012). 



 

2.3 Spuni  
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Sjálfbær 
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1775 

Múlaspunavél 

(Vatnsknúin Sp.Jenný) 

S.Crompton 

 

Hér að ofan hefur verið minnst á spunagildi ullarinnar þ.e. lengd þráðsins og hve vel hann 

þolir snúning án þess að slitna. Í spunagildi felast möguleikar vefnaðar. Ótal minni og 

orðatiltæki hafa löngum fylgt gjörningi spunans og vinnslu bands úr þófi sem Jónasi 

Hallgrímsyni, ljóðskáldi og náttúrufræðingi tókst eftirminnilega að fanga í hinni lífseigu 

ferskeytlu Sáuð þið hana systur mína að ógleymdum þulum Theodoru Thoroddsen Tunglið, 

tunglið taktu mig en sterk tengsl hafa þótt vera á milli 

þulukvaðningar og gerð hins óslitna þráðs, sbr.orðatiltækið 

„það hljóp snurða á þráðinn“. Þá er ótalin sagan um Þyrnirósu 

allt frá 14.öld og álög hennar sem hvíldu á spunasnældunni. 

Algengasta íslenska spunavélin, Spinning Jenny var fundin 

upp á 18.öldinni (1764) af Englendingnum James Hargreaves 

og  flutt inn um 1882 af Magnúsi  

Þórarinssyni á Halldórsstöðum, Laxárdal, S-Þingeyjasýslu. 

Frumkvöðullinn í smíði hennar hérlendis, Albert Jónsson, Stóru-

Völlum, Bárðardal smíðaði einar 17 handknúnar vélar á árunum 1885-

1922. Það var talað um að taka ofan af ullinni eða lyppa til að fá 

fíngerðustu ullina sem konur og jafnvel börn dunduðu sér við. Frumstig 

bandvinnslunnar þótti hins vegar karlmannsverk sem er lýst í Safni til 

Iðnsögu Íslendinga, (2.hefti) að svo „erfitt hefði verið að spinna að það 

þótti karl karlmannsverk“ (Magnús Guðmundsson, 1988, bls. 78:16 ) og 

er eflaust að vísa í mismun spunaverks á rokkum og spunavéla En 

afköstin voru mun meiri á vélum, fjölda hespna spunnar í einu og 

bandframleiðsla gróðaleið fyrir bú einnig með tilkomu vélprjóns og afþreyingu 

handprjónaafurða. Það var kappsmál fullveðja þjóðar að forðast nýlendustefnur erlendra 

yfirráða og fullvinna og sérhæfa sérhvert framleiðslustig iðnvöru. Að ná árangri í einungis 



 

einu stigi þessa ferils fólst mikil umbun. Frægar eru vangaveltur þeirra Sigrúnar Blöndal, 

höfundi fyrstu íslensku vefnaðarbókarinnar(1943) sem einnig var birt í Ársriti íslenskra 

kvenna, Hlín og Halldóru Bjarnadóttur, ritsjóra þess um gæði bandsins úr vélunum miðað við 

spuna rokka en togið var ekki skilið frá þelinu við vélarvinnslu. Taldi Halldóra rokkinn búa 

til betra band á meðan Sigrún vildi meiri upplýsingagjöf um forvinnslu ullar fyrir vélarnar til 

að ná sambærilegum gæðum á vélarnar (Magnús Guðmundsson, 1988, bls. 79:2-10). 

Spunahæft band var snurðulaust band þar sem togið var fullunnið fyrir vefnað, tvinnað eða 

þrinnað eftir þörfum svo að það slitnaði ekki við vefnað. Tilkoma íslensks kambgarns 1935 á 

markað frá Gefjun voru tímamót í framleiðslu betur unnins ullarbands og fyrir vefnað 

heimilisiðnaðs sem nytjalistsvöru en almennt má segja að því fínni sem þræðir ullarinnar eru 

þeim mun verðmætari sé hún, hækkar um 10% við hvert aukamicron (1/1000 mm) sem spinnst 

(Ístex.is). Heimarokkurinn var hins vegar vélvæddur í sveit Hins Íslenska Hlutafélags, Leirá 

árið 1931 af Einari Sveinssyni þar sem konur og unglingar gátu unnið við hann. Rómuð voru 

gæði bands „rokkspunavélar“ (MG:79) Sigurjóns Kristjánssonar, Forsæti og sagt á 

Búnaðarsýningu 1941 um þá nýjung: 

Og rokkurinn spann 3 þræði í einu án þess að nokkur spunakona hreyfði við 

honum að öðru leyti en að koma honum á stað. Húsfreyjan, sem á slíkan rokk 

getur prjónað – eða unnið annað verk á meðan rokkurinn spinnur og auðvitað 

getur rokkurinn tvinnað og þrinnað bandið og hespað líka (Magnús 

Guðmundsson, 1988, bls. 81:4-9) 

Alls kyns tegundir banda eru búnar til í dag með frumlegum 

nútímaútfærslum en áður jafnvel á forn heimilisiðnaðarverkfæri hvers 

notkun er haldið við á námskeiðum heimilisiðnaðarfélaga. Eins og sjá 

má á myndinni hér til hliðar sem sýnir halasnælduafurð, móderni peysu 

úr misgrófu þelbandi, spunna á halasnældu af Margréti Jakobsdóttur 

Líndal þar sem bandið virðist vera með „bouclé“ áferð og andstæðu 

hennar vandlega ,,ofið pils unnið frá grunni í Tóvinnuskóla Halldóru 

Bjarnadóttur á Svalbarða í Eyjafirð árið 1947” (sjá mynd 2.3.3 á bls. 

12). Spuninn er undirstöðuatriði fyrir vélvefnaðinn á meða listræn sköpun í textiliðnaði, þar 

sem leitað er allra leiða til að fá spennandi efnivið eða trefjar þarfnast ekki endilega spuna við 

en list bandsins liggur í spunaþoli þess þar sem togið þykir hafa yfir mestu af því að búa. 

Gróðavon bandframleiðslu ætti því að vera einhver sem endurspeglar núverandi stöðu 

ullariðnaðarins hérlendis þar sem bandframleiðsla er stærstur hluti hans. Að lokum má geta 

Mynd 2.3.3 Jakkapeysa og 
pils úr íslenskri ull. 
Heimiliðnaðarfsafnið, 
Blöndósi. 

 



 

þess að gerð spuna, hvort spunnið sé rangsælis (S-spuni) eða réttsælis (Z-spuni), til hægri eða 

vinstri hefur verið rannsóknarefni fornleifafræðinga þar sem Z-spuni til hægri hefur þótt 

ríkjandi framan af öldum (Hayeur-Smith, 2015). 

Það er mikill skaði fyrir íslenskan ullariðnað, að ekki skuli hafa verið hugað betur að 

vinnsluaðferðum við íslensku ullina og að ekki séu til vélar til að skilja að tog og þel hér á 

landi. Vert er þó að geta þess að þeir félagar í Þingborg við Selfoss og í Ullarsetrinu á 

Hvanneyri hafa framleitt og selt handspunna, íslenska ull , bæði band úr samkembu, togband 

og þelband  sem er mjög fallegt og hægt að nota í vefnað og prjón. (Ragnheiður Björk 

Þórsdóttir, 2019, bls.131). 

2.3.1 Textíll og Textilfélag Íslands. 

Í kafla 2.1.6.1 um Nytjalist-brugskunst kemur fram hvernig námskeið vefstofu Guðrúnar S. 

Jónsdóttur (1948-1958) unnin í samstarfi við forvera hennar á vefstofu Emmu Ryel í 

Bankastræti voru upphafið að stofnun textildeildar Myndlista- og handíðaskóla Íslands 

(st.1939) árið 1970. Á heimasíðu Textílfélags Íslands. sem var myndað fjórum árum síðar 

kemur fram fjölbreytileiki hugsunar um textíliðnað í dag miðað við umfang vefnaðariðnaðar 

sem einskorðaðist við klæða- og dúkagerð, tætingu, kembingu, þvott og gólfteppagerð. Að 

ógleymdri tóvinnunni, að vinna togið frá þelinu sem lagðist af 1913 þegar blönduð ull þótti 

hentugri fyrir verksmiðjuvefnaðinn. Þar er ofið, prjónað, saumað, þrykkt, þæft, pappír unninn, 

fatnaður hannaður og annar textíl (tex.is).  Textílfélagið er eitt af aðildarfélögum Sambands 

íslenskra myndlistarmanna og Hönnunarmiðstöðvar Íslands. Þrátt fyrir titil félagsins þá virðist 

útlenda hugtakið „tex“ sem hefur kannski eitthvað að gera með orðið „tech“ eða tækni , að 

vera að ganga sinn gang því að á heimasíðu félagsins er orðið þráðlist fremur notað um 

trefjahandverkið. Þeirri skilgreiningu ber saman við skilgreiningar sama efnis í 

myndlistardeild Listaháskóla Íslands 21. aldarinnar þar sem verðandi listamenn munu titla sig, 

líkt og frumherjar myndvefnaðar Júlíana Sveinsdóttir og Ásgerður Búadóttir, myndlistafólk 

þó svo að ofið efni en ekki málning sé inntak listsköpunar þeirra. Hinn myndræni þáttur textíls 

hlýtur einnig að hafa tengst tækninýjungum á notkun lita á efnum eins og þrykk 

(myndprentun) og batik sem voru tískufyrirbrigði sjöunda áratugsins fyrir utan það að 

plastikvæða, einfalda og formgera. Innganga Íslands í fríverslunarsambönd (EFTA 1969 

https://www.honnunarmidstod.is/fagfelog/textilfelagid
http://www.sim.is/
http://www.sim.is/
http://www.honnunarmidstod.is/Forsida/


 

Lýður Björnsson, 2005. Bls.31:18) með meira 

framboði lita í verslunum hérlendis hefur eflaust 

eflt myndsköpunarhliðina á textíl. Dæmi um 

vinsælar hönnunarvörur voru t.d. Marimekko 

vörurnar frá Finnlandi og batik nytja- eða 

listmunavörur sem seldar voru í 

Kirkjumunahúsinu við hliðina á 

Alþingishúsinu.  Litun bands er ævaforn iðn 

hérlendis en á heimasíðu Munstur.is og í bókinni Vinna kvenna í 1100 ár kemur fram mikið 

magn heimilda um jurtalitun  á Íslandi fram til ársins 1974. Hugtak vefnaðar breytist í vefju 

eða vefjaralist þar sem vefstól var skipt út fyrir veframma og nýir straumar 

bætast við listina undir  yfirgripsmeira nafni sjónlista. Krafa um hraða 

framleiðslu á stafrænni öld er svo mikil að mest þörf er á sérhæfðra athygli 

sem beinist að frumgerð þráðanna sjálfra fremur en gerðum forma, 

tengslum og hrynjanda þeirra á milli.  Ef litið er framhjá hagrænu hlutverki 

listarinnar í vefnaði er öflugasti hvati framkvæmda eflaust 

sjálfbærnihugsunin sem gjafi yls og hlýju þá í formi flíkur, dúka eða 

innstokkslistmunar. Korpa, verkstæði Textílfélagsins á Korpúlfsstöðum í Mosfellsbæ, sem er 

jafnframt fæðingarstaður Vigdísar Kristjánsdóttur, veflistakonu, er vinnuaaðstaða fyrir 

félagsmenn sem eru um 100. Meðal þeirra   eru listverðlaunahafar sem hafið unnið ötullega  að 

framsetningu textílmyndlistar og varðveislu aldagamalla hefða á sem frumlegasta vegu og í 

sinni bestu mynd. Eitt markmiða Korpu er samstarf  við menntastofnanir að efla textilmenntun 

með námskeiðum, kynningum, fyrirlestrum og sýningum. Verkstæðið á að  vera vettvangur 

þar sem hægt er að leita til fagmanna á sviði textíls til að efla textíllistar og textílhönnun  

landinu (tex.is). 

2.3.2 Textillistin í lok 20.aldarinnar 

Dr. Arndís S. Árnadóttir fjallar um skandinaviska hönnun sem óx ásmegin fyrstu tvo áratugina 

eftir stríð sem sumir list- og hönnunargagnrýnendur hafa kallað hina demokratísku 

hönnunarhefð - the democratic tradition of design - eflaust vegna fegurðar einfaldleika hennar 

(Haard af Segerstad, 1987, bls. 10:8). Ein höfunda stafræna gagnagrunns 

Textilmiðstöðvarinnar og frumstofnandi Textilfélagsins, Sigríður Jóhannsdóttir Breiðfjörð, 

myndlistakona og vefnaðarkennari,  færir með sér starfsvettvang áttunda áratugsins þar sem 

textillistamaðurinn hefur fengið nóg af plastíkhönnun sjötta áratugsins og vill fremur þræða 



 

ótroðnar slóðir á vinnustofum sínum og koma list sinni á framfæri á sameignargalleríum. 

Þátttaka íslenskra textíllistamanna á glæsilegum norrænum sýningum eins og Scandinavia 

today settu svip sinn á áttunda og níunda áratuginn þar sem sýningaskrár greina frá þróun 

listiðnaðar sem samstarfi á milli hönnuða og textillistamanna í Skandinavíu.  Við tók Det 

Nordiske textiltriennale undir lok 20.aldarinnar sem The Icelandic Textile Assocation var 

þáttur af og skýrari skilgreining á hvað norrænt sé eflaust í ljósi aukins sjálfstæðis Færeyinga 

og Grænlendinga með vaxandi frjálshyggju. Þegar flett er upp hinum ýmsu textil- eða 

vefnaðargildum eins og .European Textile Network (ETN) The British Tapestry Group (BTG), 

European Tapestry Forum, The American Tapestry Alliance (ATA) Nordic Textile Arts og 

Handarbetjdets venner sést að yfirleitt eru þetta hlýleg listræn opin samtök þar sem listamenn 

félaganna sýna nýjungar í meðferð trefja og eins konar hugmyndabanki framtíðar 

draumaframleiðslu þar sem hugmyndum um hönnun, nytjalist og klassískra list er blandað 

saman. Salir andagifta allra hönnuða með fallegum litum, einföldum formum og nýtni eru 

höfð í fyrirrúmi þar sem áhugi situr í fyrirrúmi, mannúð og skilningur.  

2.3.3. Samstarf hönnuða og textíllistamanna 

Árið 1947 skrifaði Júlíana Sveinsdóttir, myndlistakona eftirfarandi orð um sjálfbæra nytjalist 

sína sem var að seljast sem tískuvarningur í verslunum erlendis: 

Nú getur maður með sanni sagt að íslenska ullin hafi sigrað. Jeg er búin að 

vinna úr íslenskri ull í mörg ár, og hefi alltaf verið hrifin af þeirri efnivöru. 

Hefi jeg valið mínar eigin leiðir í vefnaðinum, og annari meðferð ulla og dúka, 

í litavali við þæfingu o.fl. Þegar maður vandar sig og heldur áfram tilraunum 

sínum í öruggri trú á góðan árangur að lokum, þá kemur að því, að allir hinir 

góðu eiginleikar íslensku ullarinnar njóta sín: Mýktin, hlýjan og ljettleiki 

efnivörunnar. Það hefði verið gaman að sýna þessa dúka heima. 

(Morgunblaðið, 1947, bls. 3). 

Tveimur árum síðar handóf Guðrún S. Jónasdóttir værðarvoðir að fyrirmynd sjala Júlíönu 

(Magnús Guðmundsson, 1988, bls. 60) og kembdi hjá Álafoss til fjöldaframleiðslu hérlendis. 

Njóta þær vörur sígildra vinsælda og eru framleiddar enn þann dag í dag. 

Samstarf er hugtak sem getur verið með svo mörgu móti hvað varðar textillist á 

Norðurlöndum. Finna er minnst sem upphafsmanna samstarfs milli myndlistarmanna/ 

textíllistamanna og hönnuða, þeirra sem gerðu sér grein fyrir gildi þess samstarfs. Markaðir 

eða gallerí textíllistamanna í samstarfi við aðra handverksmenn hafa ætíð vakið hrifningu fyrir 



 

vörur af betri gæðaflokki, upprunaleika og nánari tengsla við viðskiptavininn. Einnig hafa 

hönnuðir af öllum toga  löngum verið í samstarfi við textillistamenn varðandi frumgerð vöru. 

Óhætt er að segja að hvert svona aukasamstarfsskref í framleiðsluferli auki gæði afurðar til 

muna. 

 Í sýningarbæklingi einnar sýningar Skandinavian Craft Today frá níunda áratugnum (1987) 

er greint frá rótum samstarfs norrænna handverksmanna á markaðssetningu verka þeirra þegar 

verslunarsamstæðan Den Permanenten var opnuð af danska leikfanga- og silfursmiðnum Kay 

Bojesen árið 1931. Eigendur voru, þegar best lét alls 200 talsins, handverksmenn sem áttu 

þess kost að koma vöru sinni á framfæri. Eftir 30 góð samstarfsár með verslun út um allan 

heim var tók japanskur kaupsýslumaður yfir við fyrstu rekstrarörðugleika. Langbrók og 

Hallgerður langbrók eru íslensk dæmi, gallerí nefnd í þessu samhengi og sýningar Handverks 

og hönnunar í Ráðhúsi Reykjavíkur  nýlegasti markaður af þessu tagi. 

 Í rannsókninni ,,Íslenskur fatahönnunarklasi?“(Magnea Einarsdóttir ,2019) kemur fram að 

um aldamótin hafi norsk stjórnvöld gert átak í því að efla tískuiðnað með stofnun 

þekkingarklasa  þ.e. að safna saman sérþekkingu, verklegri og fræðilegri á einum stað um 

fatagerð og hönnun. Markmið tískuklasans er að auðvelda samstarf milli norskra textíl- og 

tískufyrirtækja í atvinnulífinu með áherslu á nýjar lausnir hvað varðar sjálfbærni og nýtingu 

auðlinda. Þær Alda Kristín Sigurðardóttir (2011) skilgreina tískuiðnaðinn sem þrjú grunnform 

viðskiptalíkananna hátísku (e. high fashion, fr. haute couture), staðlaðar framleiðslu (e. ready 

to wear, fr. pret a porter) og fjöldaframleiðslu (e. mass production) sem hafi oftast aðrar 

tískulínur sér til fyrirmyndar auk þess sem Alda rannsakar sjálfbærnivísa tískuiðnaðarins 

hérlendis sem mögulegt stjórntæki framkvæmda á þessu sviði. Mikið vatn hefur runnið til 

sjávar hérlendis á 21.öldinni sem. rannsóknir um tísku og sjálfbærni síðasta áratugs sýna,  

myndun atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins 2012, ný sjálfbærnisamvinnuverkefni 

Hönnunarmiðstöðvarinnar, skerpt vitund norrænna þjóða um mikilvægi skapandi áframhalds 

skandinaviskrar hönnunar  með aukinni þátttöku vestnorrænna þjóða innan 

sjálfbærnimarkmiðanna. Viðskiptalíkön hönnunar og handverks eru ýmis til þar sem viðmið 

,,Slow Fashion” hafa verið tíunduð sem hentugt líkan fyrir viðskipti hönnunar og handverks 

sem hefur gæði í fyrirrúmi og gefur rými og tíma fyrir samstarf við frumgerð vöru. Með 

viðskiptalíkani Slow fashion er reynt að byggja upp nýja sýn á tískuiðnaðinn og sjálfbærni, 

þar sem ánægja og tíska tengjast vitund og ábyrgð. Að Slow fashion snúist um val, 

upplýsingar, menningarlega fjölbreytni og yfirbragð en þó einna helst um jafnvægi sem gæti 

verið efnahagsins eða vistkerfisins Með Slow fashion verður hönnuður að vanda efnisval, vera 



 

með „tímalausa“ hönnun og láta hana vera fylgna sjálfri sér. Í henni er einblínt á gæði frekar 

en magn, hugað að vistvænni framleiðslu og gert ráð fyrir lengri líftíma fatnaðarins með 

gæðaefnum. Með því að hægja á ferlinu og skipta út magni fyrir gæði minnkar það þrýstinginn 

vegna tímamarka” (Alda Kristín Sigurðardóttir, 2011, bls. 31). 

2.4 Íslensk nýsköpun, sjálfbærni, smáframleiðsla. 

Hin mikla nytjasaga vefnaðar, seinni tíma textíls og þráðlistar sem þjóðin hefur haldið eftir 

fyrir komandi kynslóðir að sjá er uppspretta auðlindar fyrir nútíma nýsköpun 

sjálfbærnimarkmiða og færir nýja og hagnýta sýn á tilgang framleiðslu listiðnaðar. 

Hönnunarsafn Íslands teflir saman gömlu og nýju á sýningunni 100% ull (2020) þar sem sýnd 

er nýsköpun í vefnaði, textíl og prjóni sem gefa nytjalistsafurðum Halldóru Bjarnadóttur 

ekkert eftir ásamt skráningu textílgripa safnsins á sýningunni Safnið á röngunni, átaki í 

forvörslu og skráningu textílgripa (2020). Vefnaðarnámskrám í kvennaskólunum fylgdu 

vefnaðarkennsludeildir í húsmæðraskólum ásamt hugmyndum um friðaða gróðurrækt þar sem 

þjóðlegur listiðnaður gæti fengið notið sín. Í bók dr. 

Arndísar S. Árnadóttur (2011) Nútímaheimilið í 

mótun: fagurbætur, funkjónalismi og norræn áhrif 

á íslenska hönnun 1900-1970 er tímabili þriðja 

áratugs 20. aldarinnar í íslensku hönnunarsögunni 

lýst sem ,,Útskurðartímabilinu”, sterkri íslenskri 

þjóðarmennt auk bandvinnslunnar og vitnað í Guðmund S. Hagalín, rithöfund varðandi 

íslenskan stíl í heimilisiðnaðinum. ,,En þess verða þeir að geta, að ekki er vel unnið án þess 

að staðið sé á íslenskum gömlum merg. Þegar nýtt er skapað, verður það að eiga rætur í 

íslenskum jarðvegi....“.  Sama sinnis var Sigrún Pálsdóttir Blöndal sem fæddist 

á  Hallormsstað, fyrsta friðaða skógarsvæði Íslands (1899), skólastjóri húsmæðraskóla 

Hallormsstaða að gamli og nýi tíminn þyrftu að taka höndum saman og mætast á miðri leið í 

þessum vefnaðarmálum, eins og svo víða annars staðar (Sigrún P.Blöndal, 1932: Bryndís 

Fiona, 2020):  Þar er nú er boðið upp á háskólanám í sköpun og sjálfbærni að fyrirmynd 

Creative sustainability deildar Aalto háskólans í Finnlandi þar  sem vefnaður er hafður í heiðri 

og eitt markmiða kennslunámskráar skólans. Oftar en ekki er borið upp á 

þjóðgarðaheimasíðum þegar verið er að kanna mögulega ræktun áður óþekktra trefja fyrir 

vefnað en fyrsti þjóðgarður heims var stofnaður í Yellowstone 1887. Hérlendis var það 

Þjóðgarður á Þingvöllum stofnaður á Alþingsishátíðinni 1930 með viðbót 



 

Snæfellsjökulsþjóðgarðs árið 2001 og Vatnajökulsþjóðgarði sjö árum síðar  með innlimun 

Jökulsárgljúfurs (1973) og Skaftafells (1967). Þeir miða að því að starfa samkvæmt 

skilgreiningum Alþjóða náttúruverndarsamtakanna. Geitagerði, Grímsnesi varð næsta friðaða 

svæði Íslands, þar sem Sólheimar, séræfðasta dæmi sjálfbærni hérlendis, reis síðar. 

Sjónvarpsþátturinn Landinn hefur veitt ferskum vindum um  sjálfbærniframkvæmdir og 

smáframleiðslu bænda hérlendis þar sem þjónustu og verslun íslenskrar nýsköpunar eru í 

sífelldri þróun eins og t.d Vörusmiðjan sem veitir aðstöðu fyrir framleiðslu ásamt því að dreifa 

henni um landsbyggðina og lífræn framleiðsla t.d. Móður Jarðar. Umhugsunarefni er 

hinsvegar varðandi nokkra þætti sjálfbærni, hvort niðurbrotin í endurvinnslustigum séu of 

orkufrek en orkuminni framleiðslu nýtur mikils tískufylgis í dag. Nýtt dæmi um endurvinnslu 

í textíl- og fataiðnaðinum má t.d. sjá á veggjum sænska fyrirtækisins H&M þar sem notaðar 

og e.t.v. skemmdar flíkur er teknar aftur inn af verslunarkeðjunni og endurunnar í trefjar 

og/eða aðra flík. Í rannsókninni Flokk till you drop (2019) sem Textilmiðstoðin leiðbeindi eru 

fleiri dæmi um endurvinnslu textilafurða sem íslenskir gestalistamenn eða nemar, Sólrún 

Arnardóttir (Central St. Marins) og Sunna Örlygsdóttir (ArtEZ) eru fengnir til að vinna í nýjar 

vörur í Hönnunarsafni Íslands. List- og handverksbúð Mýro og vefnaðargallerí er einstakt 

sinnar tegundar, staðsett í bænum sem hefur íslenskar ofnar vörur til sölu á vinnuverkstæði 

kvennanna sem reka það og einhver dæmi eru um að vefkonur úti á landi vinni efni fyrir 

hönnuði. Framleiðslukostnaður stendur starfsemi fyrir þrifum og band oftast innflutt. Ýmis 

dæmi eru að finna um sjálfbærnismáframleiðslu og nýsköpun eins og bandframleiðsla 

spunamyllunnar Uppspuna á Hellu og samstarfsverkefni Varmá og fatahönnuða í hönnun á 

lambsull í þeim tilgangi að ná fram bestu gæðum vöru. .Hérlendis er virkur 

samfélagsmiðilshópur á Facebook sem heitir Rokkur, snælda, vefstóll, þar sem ofið er og rætt 

um vefnaðarreynslu og nytjaliststengda hluti. 

2.5 Rannsóknir  

Til að geta rætt vefnað af næmi þarf að kynna sér sögu vefnaðar og rannsóknirnar sem stuðst er við í 

því skyni tengjast tilgangi rannsóknar og sögu vefnaðar á beinan eða óbeinan hátt. Þær eru: 

Rannsóknarverkefni Textilmiðstöðvar Íslands Frá hefðbundnum textíl til stafrænnar framtíðar eða 

Bridging  textiles to the digital future (2017-2020) sem  Ragnheiður Björk Þórsdóttir er verkefnisstjóri 

fyrir, Nútímaheimilið í mótun: ;fagurbætur, funksjónalismi og norræn áhrif á íslenska hönnun 1900-

1970 eftir dr. Arndísi S. Arnadóttir (2011), og Vefjarnarr að norðan (2015), meistaraverkefni  Þuríðar 

Elsu Harðardóttur í fornleifafræði frá HÍ. 



 

1. ,,Frá hefðbundnum textíl til stafrænnar framtíðar” (2017-2020) er rannsóknarverkefni 

frá Textilmiðstöð Íslands og kynnt á málstofu Rannsóknarstofu í textíl,  haust 2020. Verkefnið 

er stafræn skráning og varðveisla vefnaðaruppskrifta og leiðbeiningar um gerð ýmiss konar 

vefnaðar frá völdum vefkennurum sem  hafa annað hvort gefið Textilmiðstöðinni gögnin eða 

varðveist í Kvennaskólanum síðar Húsmæðraskóla Blöndóss. Sigrún P.Blöndal, (1883-1944) 

höfundur fyrstu íslensku vefnaðarbókarinnar og stofnandi fyrstu vefnaðarkennaradeildarinnar 

að húsmæðraskóla Hallormsstaðar (1943) er elst höfunda og Sigríður Jóhannsdóttir 

Breiðfjörð, vefnaðarkennari yngst. Hinar eru fyrrgreind Guðrún K. Jónasdóttir (1916-

1997)  fyrrum nemandi húsmæðraskólans á Hallormsstöðum og Sólrún Arnórsdóttir, fyrrum 

vefnaðarkennari húsmæðraskólans á Blöndósi. Hún er amma gesta listamanns frá Cemtral St. 

Martins í  Flokk till you drop (2017) rannsókninni, Sólrúnar Arnardóttur. 

2. Nútímaheimilið í mótun: fagurbætur, funkjónalismi og norræn áhrif á íslenska 

hönnun 1900-1970 eftir Arndísi S, Árnadóttir (2011)er doktorsverkefni hennar og beinir 

sjónum m.a  að listiðnaði kvenna, myndvefnaði og vefnaði í metratali.  Fræðileg umfjöllun og 

skilgreining á hvað sé listiðnaður hérlendis einnig í tengslum við erlenda strauma er 

nauðsynleg rannsókninni til þess að vefnaður sem nytjalist t.d. fyrir hönnun haldi gildi sínu 

og vefnaður verði ekki einvörðungu dýr vefjaralist eða staðnaður heimilisiðnaður. Fyrrum 

mátt vefstólsins sem eins mikilfenglegs húsgagns stofunnar þarf að beina í einhvað 

uppbyggilegt í nútímalífi t.d. með því að tengja vefnað listrænum möguleikum stafrænnar 

tækni, fleiri framleiðslumöguleikum  og mögulegri markaðssetningu.    

3. Vefjarnarr að norðan eftir Þuríði Elsu Harðardóttur (2015) geymir gnægð verðmætra 

sagnaheimilda sem skýra frá líflegum og trúverðugum vettvangi vefnaðar sem byggt er á í 

fræðilegum forsendum rannsóknar.  Hin einstæðu lög og reglur Búalaga um framsetningu 

vaðmáls sem söluvöru eru mikilvægar heimildir til að skilja og skynja hve mikils virði 

vefnaður var köldu landi. Fjölbreytileiki vaðmáls sem söluvöru og menningin í kringum 

iðnaðinn færir skilning yfir á sjálfbærnihugsun næstu kynslóða sem stundum virðist 

einvörðungu hafa verið tileinkuð köld nútímahyggja. Einnig felur rannsóknin í sér sögu 

vefnaður mikillar kirkju-og klausturmenningar en talið er að arfleifð  íslensks listiðvefnaðar 

sem varðveist hefur á erlendum söfnum komi frá Hólum í Hjaltadal.   

Ástæðurnar fyrir því að ég  nefni þessar þrjár rannsóknir í tengslum við mína rannsókn  eru 

bæði af menningarsögulegum, hagnýtum og fræðilegum toga . Doktorsritgerð Arndísar S. 

Árnadóttur, Nútímaheimilið í mótun, funksjónalismi og norræn áhrif á íslenska hönnun frá 



 

1900-1970  er ómetanlegt framlag fyrir fræðilega umfjöllun á sviði listiðnaðar allt frá uppruna 

hans erlendis á 19. öldinni til þess tíma sem vefnaður skilgreindist með textíliðnaði og 

hugmyndum um  sjálfbærni í menningarsöguleg samhengi.  Hún er mikilvæg heimild í þessari 

rannsókn m.a. til að meta fræðilega stöðu vefnaðar sem nytjalistar hérlendis og vegna 

sagnagildis. Rannsóknarverkefni Textilmiðstöðvar Íslands Frá hefðbundnum textíl til 

stafrænnar framtíðar (2017-2020) geymir inntak þungamiðju þessarar rannsóknar sem er 

Thread Controller 2 vefstóllinn vegna úrvinnslu skráðra eða geymdra vefnaðarupplýsinga en 

gefur jafnframt til kynna stöðu vefnaðar í dag þar sem verkefnisstjóri   

Ragnheiður B. Þórsdóttir, menntaður textilkennari og listakona hefur bætt um betur 

í  fræðilegri flóru íslensks vefnaðar með útgáfu bókarinnar Listin að vefa (2019). Bókin er 

jafnframt meira tæknilegs eðlis líkt og mál  TC vefstólsins. Svo rótgróin er saga vefnaðar við 

vinnusögu kvenna að höfundar  hennar freista þess taka kvenlægt líkingarmál sitt úr sjóði 

vefnaðartækninnar og merkilegt er að lesa um lóðrétta vefinn eða bindingarnar  sem 

kvennasögu alheims í upphafsorðum bókarnnar ,,Vinna kvenna í 1100 ár”  þar sem vitnað er 

í E. Wagner frá 1941 að  hin skrifaða saga sé  ívafið og hin óskrifaða bindingarnar. Bindingar 

heyra nú sögunni til í TC vefstólnum sem er mikil vinnuhagræðing fyrir bæði kyn. En 

vefnaður er ein elsta reynslusaga konunnar og því valdi ég meistararitgerð  Þuríðar Elsu 

Harðardóttur í fornleifafræði . Vefjarnarr að norðan (2015)sem viðmið  viðurkenndra 

upplýsinga fyrra alda um vefnað, þá kljásteinsvefstólsins,  hérlendis. Sem gjaldmiðils og 

skilgreindrar framleiðsluvöru ásamt því að geyma góða staðbundna þekkingu á svæði sem 

gæti hafa verið vagga lárétta vefstólsins og var  fjölmennasta og e.t.v. öflugasta svæði 

konungstímabils Íslands,  Norðurland vestra. Nýstofnuð Rannsóknarstofa í textíl hefur einnig 

að geyma safn rannsókna sem er mikilvægur nútíma  hlekkur við mótun rannsóknar. 

  



 

III  FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR 

Hér verður gert grein fyrir rannsóknaraðferðum, undirbúningi, rannsóknarsniði og 

gagnasöfnun, vinnslu gagna og greiningu. Undirbúningur að rannsókninni hófst í janúar 2021 

en henni lauk í maí 2021.  

3.1. Tegund rannsóknar og aðferðafræði 

Í rannsókninni verður notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir í formi viðtala við 

þátttakendur námskeiðs Textilmiðstöðvar Íslands Umsýsla, meðferð og notkun á TC1 

starfrænum vefstól (textilmidstod.is). Þegar um listræn eða einstök málefni er að ræða sem 

krefjast einstaklingsbundinna skoðana fárra aðila þykir við hæfi að nota eigindlegar 

rannsóknaraðferðir eða eins og J. Creswell (2020) orðar það, að þær eigi við  þegar við viljum 

skrifa skiljanlegan, þýðan texta sem upplýsir um áhugavert efni frjáls af  formfestu 

fræðimennsku. ,,We conduct qualitative research when we want to write in a literary, flexible 

style that conveys stories, or theater, or poems, without the restrictions of formal academic 

structures of writing.“(Creswell, 2020, bls.70:18-20) Í upphafi 3. kafla, Designing a 

Qualitative Study,  bókar hans Qualitetive inquiry and research design. Choosing among five 

Approaches (2020).sem fjallar um hönnun rannsóknarinnar sjálfrar lýsir höfundar listilega og 

yfirfærir jafnframt skilning sinn á eigindlegu rannsóknaraðferðunum á textílvefnað. 

Mér finnst eigindlega rannsóknaraðferðin, í yfirfærðri merkingu, vera eins 

og fínlegur skrautvefnaður, settur saman af þráðum sem varla sjást e’a eru 

til, margra og litamismunandi áferða alls kyns banda.  Voðin verður aldrei 

útskýrð á auðveldan eða einfaldan hátt. Eins og lykkjan sem skyttan ferðast 

í gegnum eins halda almenn viðhorf og skilningur fræðimennsku  eigindlegu 

rannsókninni saman.Ýmis fræðileg heiti notuð til þess að lýsa þessum 

formum skilningi og túlkunar eins og strúktúrismi, túlkunarfræði , feministi 

og síðmódernismi o.sv.frv. Innan þessara stefnuramma fræðimennsku eru 

nálgunarleiðir eigindlegra rannsóknaraðferða eins og fyrirbærafræði, 

grunduð kenning, ethnología og tilviksathuganir (Creswell, 2020, bls.64:1-

10. Lausl. þýtt og endursagt af höfundi).               

3.1.1 Fyrirbærafræði og tilviksathugun. 

Í skilgreiningum Rossmann og Rallis (2017) á eigindlegum rannsóknaraðferðum flettast 

hugtök orðsins fyrirbæri inn í bæði fyrirbærafræðina og tilviksathugunina, að þær síðargreindu 



 

séu notaðar þegar er verið að athuga eitt einstakt fyrirbrigði (phenomenom) á meðan 

fyrirbærafræði rannsakar reynslu lítils hóps af fyrirbærinu. Staða rannsakanda, hvort að hann 

kjósi að vera nálægur eða fjarlægur ræður þannig úrslitum um hvort fyrirbærið skuli skoðast 

innan frá eða utan. Þar lýsir ennfremur Stake (2005) tilvikathugun sem gerð rannsóknar 

bundin tíma og stað á meðan hinar fjórar eigindlegu rannsóknaraðferðirnar séu 

rannsóknaraðferðir óháðar staðsetningu. Lýsing á fyrirbærinu fylgir einnig tilviksathugunum 

ásamt þematengdum niðurstöðum sem munu að einhverju leyti tengjast innviðum spurninga. 

Þessi rannsókn myndi þannig beita fyrirbærafræðarannsóknaraðferðinni á meðan hún héldi 

sniði tilviksathugunar, það sem kallað er multiple methods research erlendis sem útleggst hér 

sem fleiri rannsóknaaðferða rannsókn á meðan blandaðar aðferðir eru notkun eigindlegra og 

megindlegra rannsóknaraðferða í sömu rannsókn. Uppistaða rannsóknar myndi vera 

pragmatísks eðlis eða hugmynd þess að skapa sér heim úr raunveruleikanum sem væri 

sambland heimspeki upplifaðrar reynslu fyrirbærafræði Husserl og verkhagfræði LePlay sem 

kynntu aðferðirnar til sögunnar. 

3.2 Þýði, gagnasöfnun og gagnagreining 

Vinna við rannsóknina hófst í janúar 2021 og lauk í maí 2021. Undirbúningur fólst í gerð 

rannsóknaráætlunar þar sem rannsóknarspurning er lögð fram og útskýrt hvaða aðferðum 

muni vera beitt til svara rannsóknarspurningunni. Gagna var aflað í janúar-febrúar 2021. Úrtak 

skilgreinds þýðis, þátttakendur námskeiðsins Umsýsla, meðferð og notkun á TC1 starfrænum 

vefstól (textilmidstod.is) eru viðmælendur rannsóknar. Ekki fékkst æskilegur fjöldi 

viðmælanda en unnið var úr gögnum fimm viðmælenda. Stærsti hluti greiningar eru flokkaður 

eftir inntaki spurningarlista sem var gerður fyrir viðtöl Viðmælendur voru 2 vefarar úr List- 

og Handverksbúð Mýró, ein textillistakona og hönnunarkenni í framhaldsskóla, fatahönnuður 

og textillistakona og grafískur hönnuður og vefnaðarkennari í framhaldsskóla. 

3.3 Fyrirkomulag viðtalanna  

Haft var samband við verkefnastjóra, Textilmiðstöðar Íslands netleiðis og athugað hvort 

möguleiki væri a því að fá viðmælendur af þátttökulista námskeiða TC2 vefstólsins 

Fyrirspurninni var vel tekið og beðið um kynningu á rannsókninni til þess að senda 

þátttakendum. (Sjá viðhengi I). Fimm þátttakendur svöruðu innan tveggja vikna og  gáfu kost 

á viðtali. Viðtöl áttu sér stað yfirleitt á vinnustofum listamannanna eða á viðurkenndum 

opinberum stöðum út af skillyrtum sóttkvíaraðstæðum þjóðfélagsins. Eitt fjarviðtal átti sér 



 

stað á meet.google.com. Viðtöl voru tekin upp í febrúar með upptökutæki, staðalbúnaðs I-

phone. Í niðurstöðum eru viðmælendur einkenndir  eftir því  sem helst einkennir afstöðu þeirra 

til vefnaðar því sumar kalla sig vefara en aðrir taka það fram þeir hafi listræna nálgun á 

vefnaði. Vefarar eru því merktir V og eru tveir en textilmenntaðir og grafískur hönnuður 

merktir LM fyrir listmenntaðir og eru 3. Vefararnir voru yfirleitt hallari að  hugmyndum um 

nytjalist en listmenntaðirr  textilmyndlistasinnðri. 

Fyrir öflun gagna voru samdar 15 spurningar undir þremur greinandi flokkum I. Það sem 

viðvíkur persónulegum ástæðum viðmælanda fyrir því að vefa, sögu þeirra, menntun og 

sérhæfingu ásamt framtíðahorfum. Spurningar voru 6 í þeim lið og sjötta spurningin í þremur 

liðum. II. Sjálfbærni og árangurstengdu mati viðmælanda á vefnaði  þar sem sjónum er beint 

að band og bandgerð sem helsta sjálfbærnivísi til stjórnunar nýsköpunar við frumgerð 

vefnaðar fyrir íslenska hönnun. Spurningar voru  5 þar sem sú fyrsta var í fjórum undirliðum.  

III. Gagnrýni postmoderisma sem beinir sjónum að mögulegum hindrunum í framþróun 

vefnaðarmála hérlendis. Spurningar voru 4 í þeim liðum. Spurningar eru í viðauka II 

rannsóknar.     

 

3.4 Greining viðtalanna 

Viðmælendur voru allir kvenkyns með dreifða aldursskiptingu. Ætlunin var að styðja sig 

einvörðungu við greinandi skiptingu spurningalistans en við greiningu gagna kom í ljós að 

viðmælendur voru sammála um flest veigamikil atriði og gáfu upp greinargóðar upplýsingar 

sem farið er í sérstaklega í byrjun niðurstöðukaflans. Skipting á viðmælendum eftir því hvort 

þeir aðhyllist hugmyndir um nytjalist var ekki hægt að fylgja eftir sérstaklega þar sem skoðanir 

þeirra voru ekki nægilega afgerandi til þess að hægt væri að beina þeirri umræðu á nýjar 

brautir. a. Mismunandi starfsreynsla litar skoðanir þeirra mismunandi litum en 



 

vefnaðarheimurinn er lítill og  þegar áhuginn er mikill og hin almenna ánægja sem var með 

stólinn tekur yfir þá hverfur annað yfirleitt í skuggann. b. Þannig eru þemu hagsýni með 

tilkomu myndvefnaðar, jacquard tækni og  fleiri vefnaðargerða í mynd listrænnar skynjunar á 

hefðum handverks gegnum gangandi í rannsókninni án þess þó að sé greint eftir þeim 

sérstaklega. Að öðru leyti er stuðst er við inntak flokkunar spurninga við greiningu gagna sem 

fá sinnhvorn undirflokkinn í niðurstöðukaflanum á eftir hinum fyrsta sem þekur kynningu og 

almennustu viðhorfin sem taka flest svip af ofangreindum þáttum. 

3.5 Staða rannsakanda og rannsóknarspurning 

Þetta er rannsókn um eina stafræna vefstólinn á landinu til síðastliðinna fimm ára þar sem rætt 

er við  fimm konur, reynslu þeirra af stólnum og tengdar skoðanir. Þær voru allar þáttakendur 

í fyrrgreindum námskeiðum Textilmiðstöðvar Íslands,  Umsýsla, meðferð og notkun á TC1 

starfrænum vefstól sem hafa verið í boði samfara tilkomu Thread Controller 2 vefstólsins og 

kennir notkun vefstólsins. Rannsóknarspurningin sem lagt er upp með er: 

Hvað færir rafrænn vefstóll íslenskum listiðnaði? 

Staða rannsakanda er nálæg í rannsókninni í takt við fyrirbærafræðina þar sem rannsakandi 

miðlar af  eigin reynsla sem fatahönnuður við að gefa viðmælendum svigrúm til að tjá sig á 

skapandi hátt  um málið en rannsóknarsnið notar sér af aðferðafræði tilviksathugana við að 

móta klassíska heildræna sýn  rannsóknar varðandi þróun gæða í vefnaði hérlendis í takt við 

hugmyndafræði sjálfbærni, mikilvægt atriði greinandi niðurstaðna rannsóknar.  

3.5.1 Réttmæti og trúverðugleiki 

Flestir viðmælenda vildu nafnleynd og fannst betra  að vera getið undir  starfsheitum og 

afstöðu til vefnaðar. Rannsakandi sendi skráð viðtöl við viðmælendur til þeirra, tveim vikum 

eftir upptöku  þar sem þeim var frjálst að lesa þau yfir og gera athugasemdir. Eitt viðtalanna 

var þannig endurskoðað. 

  



 

IV. NIÐURSTÖÐUR  

Þekkingaröflun af þessu tagi gefa greinargóðar upplýsingar um gildi TC2 vefstólsins fyrir 

listvefnað allan, hluta listiðnaðar. Fyrst er að nefna einföldustu hlutina eins og 

kynningarmyndbönd frá framleiðslufyrirtæki, í öðru lagi sérstöðu viðmælanda sem horfa á 

gildi vélvæðingar vefnaðarins frá mismunandi sjónarhornum eins og gildi nytjalistar,  

bandþróunar og tilrauna með hana, hinu sameiginlega sviði textíls og hönnunar og mikilvægi 

þess að varðveita og tengja vefnaðarþekkingu hérlendis við sjálfbærnihugsanir framtíðarinnar 

og í þriðja lagi greinandi upplýsingar í tengslum við þær spurningar er lagðar voru fyrir 

viðmælanda varðandi sögu, gæðaþróun og framtíðarinnsýn á vefnaði hérlendis. 

4.1 Kynning á vefstólnum 

Í blaðinu Feykis, Tækifæri á sviði textíls frá 26.11.2018 er greint frá því að Þekkingarsetur 

Blöndóss og Textilsetur Íslands hafi keypt  Thread Controller 2 (TC2), stafrænan Jacquard 

vefstól, fyrsta sinnar tegundar hérlendis. Texillistamiðstöð að Kvennaskólanum á Blöndósi 

býður velkomið lextillistafólk, hönnuði og sérfræðinga að kynna sér nýjungina. Stóllinn er 

bókaður fram á árið 2020 (Feykir.is, 2018). Á heimasíðu Textilmiðstöðvar Íslands er stóllinn 

kynntur á eftirfarandi hátt: 

Textíllistamiðstöð býður upp á aðgang að TC2 (Thread Control 

2) stafrænum vefstól frá Tronrud Engineering. Með TC2 er hægt að vinna 

og hanna vefnað sem venjulega krefst Jacquard vefstóls. Mögulegt er að 

breyta bindimunstri, skaftafjölda og hönnun vefsins nánast um leið og ofið 

er. Vefbreiddin á TC2 vefstólnum er 107,5 cm, hann er með 

sex modulum (hafaldasettum) og í uppistöðunni er möguleiki á 1320 

þráðum. Sér tölva, Macbook Pro, fylgir vefstólnum (textilmidstod.is). 

Á kynningamyndbandi frá Tronrud Engineering á YouTube um TC2 vélina kemur fram að 

vélin er búin til í Noregi undir merkjum stafræns vefnaðar eða Digital Weaving merktu 0101 

merkinu. Þetta er fremur smátt fyrirtæki sem hefur sl. 40 ár sérhæft sig í sjálfrænum vélbúnaði 

fyrir iðnað þar sem Norway Digital weaving er einn þáttur markmiða þess. Sérhver rúða 

(pixel) vefnaðaruppskriftar er tengt þráð vélarinnar og  getur þráðurinn verið allt frá 

málmþræði, handprjónabandi upp í fínustu hörþræði. Það eru til þrjár stærðir af vélinni en 

breidd voðar í stærstu vefstólunum getur mest verið 145 cm. Tengsl hönnunar og vefnaðar eru 

undirstrikuð í ljósi nýsköpunar og frumgerðar (prototypugerðar). Auglýstur sem stóll fyrir 



 

listamenn, handverksmenn (craftsmen) og nemendur í þráðlist (textil fiber art). Einnig vél 

fyrir FAB LAB vinnustofur t.d. fyrir gerð ýmissa listiðnaðarmuna.  

4.1.1.Almennt 

Listamennirnir voru allir hrifnir af nýjunginni og kemur fram hjá einum þeirra að enginn 

vélknúinn vefstóll sé á landinu. Aðalhrifningin var yfir myndvefnaðinum sem er ekki eins og 

sögulegur mynd- eða listvefnaður í formi gobelin vefnaður eða krossvefnaðar, floss eða glits 

(Ragnheiður Björk Þórsdóttir, 2019, bls. 247:3-4) heldur um það hvernig er hægt að yfirfæra 

ljósmynd frá skjánum  í textílinn án þrykks  eða málaratækni. Hagkvæma hliðin að efnið er 

hægt að nota báðum megin býður líka upp á nýjungar.  Í huga fólks þýðir ljósmynd mynd en 

mikill breidd er á því hvernig textilmyndvefnaður hefur verið kynntur í sögunni ef t.d. eru 

borin saman forn refilklæði, myndvefnaður Vigdísar Kristjánsdóttur annars vegar og Ásgerðar 

Búadóttur hins vegar. Hinn hefðbundni textilmyndvefnaður virðist hafa fallið í skuggann fyrir 

þrykki, prenti og batik með modernismanum og skilið hann eftir í fremur óaðlandi ljósi þrátt 

fyrir vinnusiðferði þeirrar fornu handverksaðferðar. Þegar vefarar tala um dýrð þessa að geta 

ofið ljósmynd minnir það á hugmyndir Walter Benjamíns um helgi ljósmynda og hið nýja líf 

sem skapast með hverri þeirra sem leysir árekstra módernisma við söguna af hólmi. ,,Því 

myndin var bara dýrð…,, segir vefarinn, ,,…getur verið munstur eða hvað sem er…,,  á meðan 

texillistakonan vill meiri vinnu ,, að hægt sé að teikna, klippa og skissa og taka svo ljósmynd 

ofan á það því það er hægt að gera svo miklu meira en alltaf bara taka ljósmyndir.“ Þessari 

nýjung myndvefnaðar fylgja tvímælalaust meiri gæði og eflaust dýpri ítök í textilheiminum, 

myndin mun ekki mást af eins og stundum gerist með áprentaðar myndir og tákn um gæðalegri 

vöru. 

4.1.2 Sjónarhorn 

Sjónarhorn viðmælanda eru mismunandi eftir sérstöðu þeirra og starfi eins og skoðun þess að 

,,listamaðurinn  er,, þar sem verk hans segja það sem segja þarf og hafa sama vægi sem 

röksemdalegar forsendur eins og fræðileg rök. Listrænir gjörningar eru túlkaðir sem 

framsetning vandaðra hugmynda því listin sjálf þýði gæði. 

Starfsreynsla: Skoðanir viðmælanda mótast einnig af reynslu í starfi þar sem koma fram 

starfstengd sjónarmið og þarfir  af sitthvoru tagi. Grafísk menntun, hönnunarmenntun, 

iðnmenntun, kennaramenntun raunvísindamenntun sérhæfð textilmenntun og  textílmenntun 

draga fram heima sem áhugavert er að skoða með tilliti til textílvefnaðarins. 



 

Sjálfbærniviðhorn: Í Rammaáætlun um sjálfbæra þróun (4. áfangi 04.2017) stendur að það 

sem helst greinir sjálfbæra þróun frá annars konar hugmyndafræði um æskilega framvindu 

samfélaga er áhersla á heildarsýn og langtímalausnir.(ramma.is. Stoðir sjálfbærrar þróunar) 

Yfirleitt reyna viðmælendur  að samhæfa sjálfbærniviðhorf listrænum hugmyndum sínum um 

vefnað, sem á að vera gæðavara og gefa sýn á framtíð gróinnar menningar. 

4.2 Greinandi upplýsingar viðmælenda 

I. Í einu viðtalanna kemur fram að staðan sé þannig í dag að hraðskyttuvefstólar séu ekki einu 

sinni fyrir hendi né stólar sem vefa hraðar en gólfvefstólarnir. Raftenging TC2 vefstólsins felst 

mest í stafrænu tengingunni en ekki sjálfvirkni handverksþátta og rök listrænnar skynjunar á 

hefðum handverks munu vega þyngst á lóðarskálum raka fyrir listiðnaðarframleiðslu 

hérlendis. 

 

II. Annað einkenni íslensks vefnaðar í dag er algengasta birtingarmynd hans í sínu einfaldasta 

formi, einskeftu sem hefur skilgreiningu listvefnaðar eflaust vegna léttleika ofna klæðisins. 

Þar fer einn þráður undir og yfir lóðrétta þráðinn og færist til um einn þráð í næstu umferð. 

Aðferðin er ráðandi hjá myndlistarmönnum sem hlotið hafa viðurkenningar fyrir myndvefnað 

og kjósa þessa listaðferð til að túlka skoðanir sínar með á kostnað annarra vefnaðargerða. 

Vefstólaeign er ekki almenn og má notast við veframma sem er eflaust ástæða algengis 

vefnaðartegundarinnar  en sérhæfðir myndvefstólar eru til.  Það kemur fram í niðurstöðum að 

Tafla 4.2 Rýrnar gildi handvefnaðar með tilkomu TC2 
vélarinnar?
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mismunandi menntunarbakgrunnur leiði til mismikils áræðis í meðferð vefnaðartegunda enda 

er sérhæfing textillistar hérlendis á háskólastigi einungis í formi diplómagráðu.  

4.3 Er vefnaður hefð? 

Vefarar I og II sem eru með eigin vinnustofu hafa engar sérstakar fjölskylduhefðir sem hvetja 

þær til að vefa heldur vefa vegna áhuga þó báðar hafi menntun á öðrum sviðum, raunvísinda 

og iðnnáms. Þær kalla sig vefara og telja sig vefa af því að þær hafa áhuga á vefnaði sem 

nytjalist. Hefðir handverksins höfða til þeirra tilfinningalega sem fylgir gott andrúmsloft og 

virðing fyrir vinnunnni sem fer í handverkið. Engir vefstólar, vefarar eða 

vefjugerðarmanneskjur eru í fjölskyldunni. Áhugi annarrar kviknar erlendis þar sem hún leitar 

íslenskra hefða á erlendri grund á meðan hin vefaranna tekur vefnað upp hjá sjálfri sér e.t.v.út 

af áhugi á handverki segir hún. ,,Það fari allt eftir því hvernig maður hugsi þetta, …  ætlarðu 

að vera í hugleiðslunni yfir þessu, eins og bara að prjóna eða ætlarðu að fara að framleiða?”  

Báðar unnu þær eða vinna við sitt sérskólagengna fag sem er ekki vefnaðartengt og leita í 

handverkið af mismunandi ástæðum.  

Hin iðnmenntaða er með ársnám í vefnaði frá Svíþjóð en báðar afla sér þekkingar á vefnaði 

með námskeiðum og hafa haldið við og bætt við vefnaðarþekkinguna með því móti. Bæði 

hérlendis eða erlendis sem þær láta vel af. Hinir viðmælendurnir, LMI, LMII og LMIII sem 

starfa annaðhvort sem kennarar, listamenn eða hönnuðir hafa fjölskyldusögu að segja tengda 

vefnaði eða textíl. Fjölskylda móður eins (LMI) voru úr N-Þingeyjarsýslu, vöggu fyrsta 

tóverkstæðis Íslands þar sem allt var ofið á fjölskylduna og alla þá sem skotið var skjólshúsi 

yfir. Fjölskylda með mikla sögu í byggðasafni Kópaskers. Fyrirmyndir LMII voru afi og 

amma sem voru klæðskerar í Danmörku og í nærfjölskyldu LMIII var handavinna alltaf höfð 

uppi við. Sú hafði einnig bundist sérhæfðum vefkennara sínum í framhaldsskóla sterkum 

böndum sem leiddu  á þessa braut. Áhugi viðmælanda á vefnaði virðist þannig ekki 

einvörðungu vera námstengdur heldur tengjast líka eftirsjá tilfinninga um dyggðir 

fjölskyldusiða eða hverfandi menningu. Allir viðmælendur taka fremur myndlistarlega 

afstöðu til vefnaðar sem listgreinar sem er iðkuð í fagurfræðilegum tilgangi fremur en  

gróðavonar. ,,Að skapa sjálfur það er það sem skiptir máli”(VII). ,,Við erum að gera þá hluti 

sem okkur finnst spennandi að gera” (VI). LMI hefur enn fremur gaman af þeim tengslum 

sem tækni vefnaðar hefur við stafrænan hugbúnað almennt, skyldleika forritunarmálsins og 

0101 tæknin. Að hin forna spjaldvefsaðferð með götun rúðuspjalda sé grunnur síðari tíma 



 

tækniþekkingar fleiri sviða. Annar viðmælenda er með svipaða skoðun  og finnst gaman að 

kynnast hugsun Jacquard tækninnar í TC2 vefstólnum. 

 

4.3.1 Sýnileiki og fagmennska 

Þeir sem hafa sína eigin vinnustofu eða verkstæði hafa haldið sýningar eða verið með framboð 

textílvöru, nytjalistar eða myndlistar  á eigin stofum, á vefsíðum, listasöfnum, minjabúðum, 

galleríum eða þá á heimilisiðnaðarsýningu og listiðnaðarsýningum handverks. Þær eru í 

fagfélögunum Félagi íslenskra vefkennara (FIV) eða Textílfélagi Íslands sem eru missýnileg 

í þjóðfélaginu. FÍV er lokað samfélag á Facebook með fremur lítilli virkni sem er merkjanlegt 

m.a. á því að þær sem kenna vefnaðinn í þessari rannsókn eru ekki í félaginu á meðan 

vefnaðarkennararnir eru fremur list- eða hönnunarmenntaðir í Textílfélaginu ef einhverju 

fagfélagi. Vefararnir hafa starfað sjálfstætt við vefnaðinn en listmenntuðu viðmælendurnir 

hafa sumir hverjir  leiðst inn á brautir sjálfbærni með áhuga og jafnvel námi á því hvernig 

vinna megi trefjar í band fyrir vefnað og þá einnig úr íslenskum afurðum. Forsendurnar fyrir 

mótun einhverri sjálfbærni í textíl. Vefararnir hafa gaman af því að vera “litli kúnninn” sá sem 

ómögulegt er að taka tillit til varðandi framleiðsluhætti stærri verksmiðja hérlendis sem dregur 

samt ekkert úr því að skila sinni skoðun til þjóðfélagsins með vefnaði sínum sem þær hafa til 

sýnis í búð vinnustofunnar. Þær vefa af eigin þörf til að skapa. ,,Þegar þú situr einn við 

vefstólinn að búa eitthvað til, þú keppir ekki við verksmiðjuvöru að utan.”  segir vefara II. 

Fáir eru að koma handverksvefnaði á framfæri á almennum markaði á 21. öldinni utan 

Philippe Ricault halda vefararnir fram en hann er franskur íslenskur bóndi. Trú á möguleikum 

handverksvefnaðarins hefur vakið athygli þeirra og kannski áskorun að láta til sín taka með 

sína íslensku vefnaðararfleifð. Einn viðmælanda hafði nýtt fræðilegu vefþekkingu sína á þann 

hátt að liðsinna vefkennara eða lærimeistara sínum með útgáfu bókar hennar um vefnað. 

Vefararnir versla allt sitt band inn þannig að sjálfbærni er ekki beint þeirra markmið að öðru 

leyti en því að 100% náttúrulegt eða upprunalegt band höfðar meira til þeirra en gervibandið. 

Gæði afurðarinnar felast þannig í verklagi handverksins þar sem þekking þess hefur varðveist. 

Hugmyndafræði sköpunarinnar safnafræðilegs eðlis, að ekkert sé nýtt undir sólinni sem er 

gott aðhald fyrir aðra nýsköpun. Íslenskur nytjalistsvefnaðar hefur ekki verið áberandi hér í 

áraraðir þannig að eins og annarra vefaranna á, að það er gaman að sjá nútímavefnað sem að 

hægt er að staðsetja við byggðir Íslands. Þeir viðmælendur sem ekki hafa starfsreynslu á sviði 

vefnaðar eða textíls hafa sýnt á lokasýningum listmenntunarskóla sinna í von að koma sér á 



 

framfæri  á þessum vettvangi og fylgst eða verið með í veftengdum verkefnum sem tengjast 

starfi og starfsþekkingu þeirra. 

4.3.2. Crafts –  virðing fyrir handverkinu hefur aukist  

Þetta var 2002 og á þeim tíma, þetta var í Listasafni ASÍ, þá var svo mikil áhersla 

á conceptið. Fólk bara kveikti ekki hvað ég var að gera. Það var bara enginn áhugi 

á handverki og myndlist og líka af því að ég var á þessum mörkum, að vera 

handverkskona en samt myndlistamaður líka. Var ekki að gera nytjahluti, ekki að 

gera peysur ……(LMI). 

Handbragð vefnaðarafurða er aðalsmerki nytjalistarinnar og skilgreiningar dr. Arndísar 

Árnadóttur á tengslum heimilisiðnaðar við listiðnað hefur ennfremur ýtt á skilning fyrir 

listfengi handverksins. Vitundarvakning sjálfbærni fær listamanninn til að vilja koma nær 

sköpun sinni til að geta skynjað hana með nánari vinnslu í huga í stað þess að vinna eingöngu 

út frá hugmynd eða ,,concepti”. Svo margt gerist í vinnsluferli listsköpunar, listamaður breytir 

kannski um skoðun í miðju verki eða finnst eitthvað annað skyndilega mjög áhugavert og 

ákveður að fylgja ekki lengur ,,conceptinu” heldur treysta skynjun sinni af því sem komið er. 

Myndlistakonan telur hið listræna mat í listvinnsluferli lífsmerki og mikilvæga þróun á 21. 

Öldinni, blandar saman hátækni og handverki í því skyni og telur að Skandinavía búi yfir 

mikilli handverkshefð sem hafi haldist yfir á 21.öldina Textillistakonan og fatahönnuðurinn 

útskýrir hvernig áhugi á að búa til efni og komast nær grasrótinni hafi dregið hana frá 

fatahönnuninni og í textillist. ,,Mig langaði svo að læra á vefstól og prjónavél, til að búa til 

efni og fór í Myndlistarskólann og lærði … textíl þar.”  Myndlistaskólinn í Reykjavík er með 

rafknúinn vefstól sem léttir á handverki uppbindinga og hefur haldið hefð verkkunnáttu 

vefnaðar þegar Myndlista- og Handíðaskólinn var sameinaður Listaháskólann árið 1999. 

LMII lýsir því hvernig vinnusiðferði eykst með handverkinu. og að Listaháskóli Íslands hafi 

boðið upp á vefnaðartengda námskrá í fatahönnun frá 2002. Vefstóll Myndlistaskólans er mun 

einfaldari en TC2 vefstóllinn þar sem hægt er að breyta gerð vefnaðar í miðju verki. Að ,, 

maður geti bara breytt,.. allan tímann, eins og maður vill” gerð ívafsins sem hefur sína kosti 

fram yfir að setjast við skjáinn og setja inn fyrirframmótaða hönnun voðar sinnar. ,,Ja, það er  

öðruvísi. Ég veit ekki hvort mér finnst það betra en mér finnst það öðruvísi. Það er dálítð 

svona önnur tækni, fleiri möguleikar en þú hefur með hinn” vefstólinn” (LMII). Meiri 

möguleikar fyrir frjálsa sköpun á ofna þættinum þegar hann undirgengst listrænt mat í 

vangaveltum þess hvernig framhald hún kalli á. Í VMA eru einvörðungu gólfvefstólar sem 



 

grafíski hönnuðurinn og vefkennarinn hefur stundum unnið á af persónulegum ástæðum því 

mikilvægt er að þeir haldist í notkun og á þá sé unnið þrátt fyrir vélarleysið. Hefðum 

handverksdyggða fylgir vellíðan. 

Ég kem náttúrúlega inn í þetta sem kennari, sem textilkennri, með ótrúlega 

mikinn áhuga á textíl  og langar rosa mikið að textíll haldi velli … áhugi á 

textíl og hvað textíll er og skilningur á mikilvægi textíla og hvað er hægt að 

nota textilafurðir í margt annað en heimilistextíl. Mér finnst skorta mjög 

skilning á því (LMIII). 

4.3.3 Eykur TC2 vefstóllinn vefnaðarhraðann? 

,,Stóllinn er einstakur og frábrugðinn öðrum vefstólum hvað varðar möguleika á fjölda 

uppbindinga á sama eða mismunandi flötum” segir LMI en það þurfi að gera alla vinnuna 

sjálfur, standa og setja ívafið í líkt og um gólfvefstól væri að ræða þannig að á heildina litið 

sé jafnlöngum tíma varið í að búa til voð og í eldri stólunum. Vefararnir voru þó ekki sammála 

um þetta, sá sem telur stólinn henta vel fyrir nytjalist taldi hann hraðskreiðari á endanum á 

meðan hinn taldi hagræðinguna vera í öðru en í hraða mekanisma vefnaðarins sjálfs. ,,Þetta er 

svolítið fljótara, hugsa ég, vegna þess að þú þarft að hugsa um færri hluti…”(VI) 

Þú situr við vefstólinn og vefur ívafið í uppstöðuna og getur sett inn 

mismunandi liti og garn eftir því hvað þú ert að vinna með hverju sinni. Þú 

þarft að vanda þig mikið við að vefa og mikilvægt að fylgja forritinu eftir 

sem stjórnar mynstinu sem verið er að vefa. Allt þetta tekur tíma og mikla 

einbeitingu og þolinmæði (LMI). 

,,TC2 vefstóllinn er ekki vél” segir fyrsti viðmælandinn minn, VI ,,…….það er ekkert skrýtið 

að þú kallir þetta vél. Þetta er vefstóll fyrst og fremst og þetta er ekki vél sem vinnur allt 

saman”(VI). Væntingar um meiri vefnað á Íslandi vegna aukinna afkasta vefstólsins dvína. 

Vefarinn heldur áfram: ,,OK, ég er búin að fara líklega þrisvar ... á námskeiðið. Það var farið 

yfir hitt og þetta. Maður óf afskaplega lítið á þessu námskeiði. En svo vorum við tvær sem 

leigðum stólinn í viku. Og það var náttúrulega bara dýrð.” Ánægjan felst ekki í auknum 

afköstum vegna tilkomu loftknúins fótstigs á vélinni heldur fremur í hagræðingu vefstólsins á 

listrænum möguleikum  í gegnum tölvuskjá og stýriborð. LMII taldi minni tíma fara í að skipta 

á milli hugmynda á TC2 vefstólnum og viðbragðsflýtir hans þó nokkurn sem gefur þeim sem 

hafa áhuga á smáframleiðslu einhverja möguleika á hröðun framleiðsluferils, hann hraði 



 

prufugerð þar sem hægt er að hafa fingurinn á hönnunarferlinu hér heima ef sent er sent út til 

framleiðslu. 

4.3.4 Hagræðing listrænna möguleika vefstólsins með notkun stafræna 

hugbúnaðarins 

Helstu möguleikar sem vefstóllinn býður upp á, fram yfir gólfvefstól er úrval 

munsturbindinga, hönnun á MacBook Pro og Jacquard munsturtækni.  

• Munsturbinding/setning 

Einn stafrænn þáttur vefstólsins er að setja munstrið upp með Weaverspoint og færa 

yfir á forritunarmál tölvunnar í Photoshop sem einn vefaranna telur hraðara ferli í TC2 

vefstólnum en þegar unnið er út frá forsendum   gólfvefstóls. Öll sú vinna hafi verið  

tímafrek  því hún byggist m.a. á  mati vefara um hæfileg   hlutföll á milli uppbindinga 

og ívafs. 

• Hönnun 

Alla forvinnu við að útbúa voð er hægt að vinna á skjánum þar sem brugðið er upp mynd 

af hugsanlegri útkomu munsturs eða áferðar voðar og hvernig hún komi til með að líta út 

í tvívídd og þrívídd.  Litaúrval eykst til muna og fjölbreytileiki með því að hafa alla liti, 

áferðs- og munsturmöguleika uppi á einu borði þó að það komi eflaust niður á gæðum 

handverksins því meiri fjölbreytileiki þýðir minni endurtekningu á þeirri tegund sem 

heppnast vel, alltaf verið að leita á ný mið. LMIII telur skjáborð vefstólsins  auðvelda 

mjög með gerðir ,,prototypa.., smáframleiðslu hérlendis og erlendis eða stakra 

textílmyndlistaverka. 

• Jacquard tæknin - endurvekur hún  hugmyndir um nytjalist? 

,,…. ég hef aldrei séð hvernig er ofið í svona Jacquard, ég hef aldrei séð þá  tækni þannig 

að þetta er svona fyrsta upplifun mín af þessum rosalegu fjölbreyttu möguleikum í 

munsturgerð, einkum við þennan vefstól….“ (LMIII). Fleiri möguleikar TC2 vefstólsins 

samfara Jacquard tækninni hljóta að vekja einhverja eftirsjá tíma eins og   ,,Art Nouveau“ 

tímabilsins þegar textíll var og hét og löng og mjó munstur yfirtóku efni á markaði. Eins 

og kom fram í upphafi þessa kafla  þá var VII ekki frá því  að notagildi vefstólsins liggi 

alveg eins í nytjalist en myndlist sem slíkri.  Heilmikil listræn stjórnun er fólgin í vitneskju 

þess  þegar litaröðun uppistöðubönds er eins og litaröðun ívafs eins og t.d. í rúðóttu eða 

köflóttu eða endurtekninga symmetriskra munstra er voðin hvað fullkomnust hönnunar- 



 

og hugmyndafræðilega séð. LMII finnst einnig áhugavert að vinna í vefstólnum til að finna 

aðrar leiðir  að vinna efnið en LMIII hér að ofan  sem líkar fjölbreytileikinn sem 

hugbúnaðurinn færir  telur vefnaðinn sjálfan, það að vefa efni í metratali vera  einhæfa 

vinnu og  of einhæfa  fyrir sig.  

4.3.5 Fleiri kostir og gallar TC2 vefstólsins 

Hér í töflu 4.3.5 eru helstu kostir og gallar TC2 vefstólsins, að mati viðmælenda  taldir upp. 

Miða þá viðmælendur við tæknigetu gólfvefstólanna. 

KOSTIR                                                                       GALLAR 

• Loftknúið fótstigið sem stigið er á til að 
draga fram réttu haföldin. 

• Engin hraðskytta 

• Hægt að vefa fleiri tegundir vefnaðar í 
sömu umferð, þurfa ekki að vefast 
sérstaklega 

• Þarf enn að taka hvern þráð upp í 
skeiðina. 

• Uppbinding er stafræn. 

• Tekur fleiri sköft eða haföld sem leiða 
til flóknari vefnaðar en áður. 

• Ekki nógu stór fyrir stærri textilve 

• Þarf 2 forrit til að hanna og skrá 
hugmyndir í tölvuvænt form. 

 
    Tafla 4.3.5. Kostir og gallar TC2 vefstólsins 

4.3.6 Myndvefnaður 

En það sem stendur sterkast eftir er hrifningin yfir myndvefnaði TC2 vefstólsins. ,,Það að geta 

verið með mynd, já aðallega mynd “ segir VI hugsi og heldur áfram: ,, munstur eða hvað sem 

er. Myndin getur verið hvað sem er. Maður getur þýtt hana, þannig að stóllinn skilji hana. 

Maður ákveður hvernig núansarnir eru í myndinni, út frá litunum.” Allir litatónarnir á milli 

svarta og hvíta litarins komi fram á skjánum í hlutfalli ívafsbanda og uppistöðubanda.  

Yfirburðir TC2 vefstólsins eru bornir saman við gólfvefstólinn, sem geti líka ofið út myndir 

en upp að vissu marki .Hér lýsir Vefari I aðalánægju með eiginleika Thread Controller 2 

vefstólsins: 

. …en þá þarftu líka að ákveða hvern einasta punkt  með því að toga í bönd 

og svona. Þarna gerir stóllinn það [metur]  hvernig hlutfallið er á milli 

uppistöðu og ívafs………. ef að það er mikið af ívafinu þá er sá litur 

dominerandi og ef að  mikið er af uppistöðunni þá er sá litur dominerandi og 

það er hægt að hafa þarna núansa á milli.  Og það er þetta sem stóllinn gerir 

og það að breyta mynd í þetta form og vefa þetta og sjá hvernig þetta kemur 

út, það er mjög skemmtilegt (V1). 



 

LMI kveðst þurfa hafa þurft að vinna myndirnar nokkuð mikið í tölvunni við að koma henni 

í pixla og litatóna eða það form sem tölvan les. Nauðsynlegt hefði verið að þreifa sig áfram 

með bindiaðferðir á mismunandi flötum efnisins og gera tilraunir með þær. Hún spyr: ,,Af 

hverju að hrífast af myndvefnaðinum ef að ofna voðin með myndinni á kemur eins út og 

ljósmyndin sem sett var í tölvuna í upphafi?” Telur nauðsynlegt að vinna að því að setja sitt 

persónulega merki á myndirnar. LMII minnist einnig á tæknigetu TC2 vefstólsins að vinna 

myndvefnað en  finnst spennandi að vinna með þann möguleika út frá öðrum forsendum en 

ljósmynd. ,,Já, það sem mér fannst áhugavert eða hið spennandi við það ferli er að læra að 

nota TC2 án þess að gera myndrænan vefnað. “ Vill fá fleiri útkomur úr myndvefnaðinum en 

ofna ljósmynd, sem beinir hugsuninni að munsturgerð og nytjalist ,,því myndin getur verið 

hvað sem er,,(VI) eða að nota munsturtækni Jacquard vélarinnar við að skapa fleti mismunandi 

áferða. Hún vill textílmyndlist en þræðirnir eru nokkuð fínir þegar verið er vefa út ljósmynd, 

sýnir mér þéttofinn fínan vefnað þar sem hvert form fyrir sig  fær sitthvert munstrið en allt 

í´sömu litum þannig að eins og Vefari I sagði að allir tónar eða núansar milli lita 

grunnþráðanna eru í notkun.  Textílverkið er smekklegt gæti verið litbrigði sólar á vatnsfleti. 

4.3.7 Samantekt 

Það er vefnaðarsaga hjá einum viðmælanda en ekki sterk tengsl á milli fjölskyldusögu í 

vefnaði og vefnaðarkunnáttu. Áhugi á handverki  textíls oftast hvatinn til aðgerða og 

viðmælendur eru ánægðir með TC2 vefstólinn. Þekking, menntun og starfsreynsla skipta máli 

varðandi framþróun greinarinnar. Óvissa um hvort að þær telji stólinn vera hraðskreiðari en 

gólfvefstóll því skjáundirbuningstími er mikill. Skilyrðin fyrir því að leigja vefstólinn eru tvö 

TC2 námskeið hjá Textilmiðstöðinni, Blöndósi. Fæstir viðmælanda hafa reynslu af því en 

vilja gjarnan hafa aðstöðu og tækifæri til að vefa í vefstólnum. Hann er frábrugðinn 

gólfvefstólnum að því leyti að hann er tengdur við tölvu sem sér um alla grunnhönnunarvinnu 

voðarinnar, ekki þarf að hugsa um hið lóðrétta band vefsins sérstaklega og  tekur bæði gróft 

og fínt band en  handverkssvefstóll að því leyti að þarf þarf að skjóta skyttunni yfir sjálfur sem 

varðveitir hefðir listræns mats og skynjunar á útofnu efni sem hafa þróast við verklag 

gólfvefstóla. væri að ræða. Aðalhrifning viðmælanda yfir tækninýjungum vefstólsins var 

myndvefnaðurinn, möguleikinn að vefa út mynd líkt og áprentuð væri á efnið, fjölbreytileiki 

munsturgerða og að hafa mismunandi tegundir vefnaðar í sömu umferð.  



 

4.4 Skapandi sjálfbærni, árangurstengt mat viðmælanda á vefnaðinum 

Sjálfbærnihugsun vefnaðar verður ósjálfrátt hvati til athafna ef litið er til þess hugtaks með 

hliðsjón af hráefnunum sem fara í vefnaðinn. Þróun gæða vefnaðar á sér stað um leið og trefjar 

bands eru kannaðar með tilliti til efna sem á að búa til og verklag þess kannað með hinum 

gildishlaðandi stóru orðum samfélagstengdra verkefna nýsköpunar og sjálfbærni að nýta 

auðlindir landsins betur. Vefarar I og II voru á einu máli um það að bandgæði skipti öllu máli 

í  sem á að vanda til. LMI kveðst hafa fengið margar góðar hugmyndir við vélina sem hún ætti 

enn eftir að vinna úr og alla vega núna hafi hún þessa þekkingu sem geri hana færari að eiga 

samskipti við erlenda vefnaðaraðila. LMIII er á svipaðri bylgjulengd,  að hún hafi  helst verið 

í prufugerð á stólnum einkum varðandi það að nota ullina og athuga mismuandi textiláferðir. 

.LMII segist ekki vita til þess að neinn vinni föt úr eigin vefnaði hérlendis á meðan LMIII, 

yngsti viðmælandinn segir frá hvernig hún láti nemendur í vefnaði vinna saman og virkja 

hugmyndir um samstarf á þessu sviði  t.d. með því að búa til vörur í stíl við línur frægra 

hönnuða eða nýta þá auðlind andagiftar fyrir sköpun nýrra merkja. Það eru svo margir 

verkþættir við frumgerð og það að gera íslenska hönnun, að gildi samstarfs á milli listamanna 

eða sérhæfðra aðila hinna ýmsu verkþátta verður æ mikilvægara sem einkenni hinnar 

endanlegu gæðaafurðar. Tegundir samstarfs hérlendis geta verið 

• Vefarar og listamenn 

• Vefarar og hönnuðir 

• Vefarar og spunagerðamenn 

• Vefarar, spunagerðamenn og bændur 

• Vefarar, spunagerðarmenn, trefjaframleiðendur (bændur) og hönnuðir 

• Vefarar og Textilmiðstöðin 

4.4.1 Samstarf á milli hönnuða og vefara 

,,Þannig að þú segir ,,Já, ég myndi vilja selja fyrir þennan pening,,. Það hljómar mjög 

auðveldlega. Það gerist ekki í raunheimum“ (VII). Vefara II i finnst að vefa efni í metratali  

t.d. fyrir hönnuð mál sem þyrfti að skoða aðeins betur á meðan vefari I hefur ekkert á móti því 

að vefa efnir í skapandi samstarfi við hönnuði þ.e.a.s. nota þá eigin hönnun. Þeim finnst 

hinsvegar báðum óþægilegt að vinna svona hluti undir álagi eða tímapressu sem í má greina 

að það að sé ekki með öllu vandalaust. Einnig koma aðrar samstarfshugmyndir fram eins og 

að aðstoða hönnuð við gera sín eigin efni. Vilja helst ekki taka hönnun textílsins úr tengslum 

við sköpun efnisins.,,Nei, í sjálfu sér. Ef að einhver kemur hérna og segir:,Mér líst voða vel á 



 

þetta munstur hjá þér eða þessa uppsetningu. Geturðu gert fyrir mig 1m af því 1m af því eða 

2m eða eitthvað svoleiðis? Ég er alveg til í það , [en]  það kostar“ (VI). 

4.4.2 Samstarf á milli bænda, spunamanna og vefara 

Vefararnir segjast ekki vera í ráðgefandi þjónustu varðandi bandgerð hjá í stærri 

bandframleiðendum enda viðskiptavinur bandframleiðenda fremur handprjóna- og 

prjónaiðnaðarfólk.  Þær hafi hins vegar sín beinu tengsl við hráefnisframleiðendur sem eru 

oftast bændur sem spinni sjálfir sitt band.  Einar tvær spunamyllur hafi risið á 21. öldinni 

Uppspuni  og Gilhagi báðar reknar af bændum. 

• Bandið. 

Í kynningunni um TC2 vélina kemur fram að vefstóllinn taki flestöll bönd, allt frá 

málmstrengjum í fíntustu silki- og hörþræði. LMI hefur áhuga á  nýsköpun trefja úr 

jurtaafurðum á meðan VI og VII minnast fremur á fágætari spuna angórubands og 

geitarkasmír í þessu sambandi. Listamaðurinn byrjar frá grunni hvað varðar sjálfbærniþætti 

bandgerðar en vefarinn vinnur með þegar spunnið band og mest hugað um að vinnslan á 

bandinu viðhaldi eiginleikum hráefnis því áferð  sjálfrar voðarinnar er þeirra list. 

En vandamálið með ullina, hefur verið framan af, er að það er farið svo 

illa með hana. Henni er bara skellt í þvottastöð þar sem allt óunnið er 

blandað saman. Þar þvælist hún um í marga kílómetra … langur process 

og þar er bæði tog og þel. Og togið, það þolir ekki þessa meðferð. Það 

brotnar og þá stingur ullin og þá er búið [að] skemma (V1). 

Vefarar telja að verklag og vinnsla ullar hérlendis sé fremur fyrir handprjón en vefnað og að 

hún missi þátt eiginleika sína með því móti. T.d. er handverk í Ullarselinu á Hvanneyri  t.d. 

bara vatnsþvegið án sápu til að varðveita olíuna í ullinni. Nýr tónn og e.t.v. náttúruvænni en á 

síðasta tug 20.aldarinnar þegar einskonar flístíska var, sem var ull þvegin með sápu og færði 

fram nýjar  hliðar á ullinni. ,,Já, hún er ekki hugsuð fyrir vefnað og fyrir vefnað þarf að vera 

dálítill meiri snúður á henni og hún þyrfti að vera dálítið fínni. Fínna spunnin (VI). Ull er af 

minnst 30 sauðfjártegundum hérlendis, þar sem mest hefur verið látið af feldfé og forystufé í 

ullariðnaði. Vefarar segja bændur láti einnig spinna erlendis til að lágmarka 

framleiðslukostnað við bandgerð og þá af feldfé og forystufé. LMII telur mögulega ástæðu að 

vefnaður hvarf af landi að  níundi áratugurinn hafa verið tímabil þar sem textíll var ekki sérlega 

vinsæll, fylgdi henni gömul staðalímynd og stöðnun. Sérstakir eiginleikar ullarinnar heilli 



 

hana ekkert sérstaklega en verkefni hafi verið í gangi í textílnáminu þar sem hanna átti tæki 

til að skilja togið frá þelinu því það sé enn seinlegt ferli og  bara gert í höndunum hjá bændum 

fyrir spuna. LMIII bætir við um betur við þá sögu með lýsingum á því hvernig ,,allur 

vefnaðariðnaðurinn fór á haugana, allir vefstólarnir seldir úr landi eða settir í brotajárn. Ekki 

einu sinni til hraðskyttuvefstóll á öllu landinu.’’ Hún prófaði handprjónaband á TC2 

vefstólnum, eingirni og léttlopa þar sem grófleiki bands íþyngdi ekki röngulausri voðinni og 

aðalprófraunin fólst í því að athuga hvernig voðin kæmi út í mismunandi uppbindingum 

bands. 

 

Bandgerð úr jurtatrefjum er LMI hugleikin en framboð á íslenskum trefjum til spuna er 

ekki mikið nema þá eigin ræktun í heimagarði  en áhrif sjálfbærnimarkmiða má hins vegar 

greina í ákvæðum kennsluskráa textilmenntunar. ,,Við erum bara að leggja áherslu á að 

þau þekki vefjarefnin … Hvaðan vefjarefnin komi, það er náttúrulega alltaf aukin áhersla 

á að það eru sum efni sem eru sérstaklega ,,vond,, fyrir náttúruna  og önnur sem eru betri 

fyrir náttúruna“ (LMIII). 

 

Sérhæfing LMI í pappírs- og trefjagerð er hvati leitar á ýmis mið sem hafa sum hver ekkert 

með ofin efni að gera eins og gerð pappírsgarns og vinnsla á rababara fyrir listgjörning. 

Endurvinnsla er í hávegum höfð og hún lýsir því hvernig vinsæl nútímahugsun sé að 

endurvinna efni, rífa þau og tæta oft af  listamönnunum sjálfum og endurvinna t.d. í mottur 

eða listaverk. Sjálfbærnihugsunin er nú ríkjandi opinber stjórnmálastefna tengd því að nýta 

auðlindir landsins þ.á.m. jurtaafurðir landsins sem leiðir vonandi til þess að samstarf milli 

hönnuða og texillistamanna verði meira hérlendis og njóti skilnings og framlaga frá hinu 

opinberra. ,,Þannig að maður reynir svona að tengja við þessa hluti og svo eru þau náttúrulega 

að fara í vefjarefnafræði og svo fara þau í textíl og búningasögu og þá náttúrulega reynum við 

að tengja við sögu sem hefur verið  á Íslandi og náttúrulega sérstaklega fjallað um íslenska 

þjóðbúninginn“ (LM III). 

Þekking er undirstaða listræns mats og skynjunar. Klassískur grunnur er undirstaða 

textilmenntunarinnar. Teikning, hönnun og efnisgerð eru grunnþættir sem gera 

vefjaefnafræðina fyrsta skrefið í þróun uppbyggilegrar þekkingar fyrir bandgerð og 

þráðlist, uppistaða  frekari bandþróunar, -gerðar og framleiðslu hérlendis. Þannig eru 

viðhorf viðmælanda í hverju þróun gæða vefnaðar felist mismunandi og allt í senn:  

Hönnun og frumgerð, bandþroun og listsköpun eða menntun af sjálfbærnitoga. 



 

4.4.3 Það sem ég geri mest kann ég best… 

Í kafla 4.3.1 um sýnileika og fagmennsku hér að framan kemur í ljós að vefarar nota alls konar 

bönd við vefnaðinn, eru hrifnari af sem náttúrulegustum efnum þar sem ekki þarf lengur að 

hafa áhyggjur af uppistöðubandinu hvort það slitni eða ekki því TC2 vefstóllinn tekur flest 

bönd. Fyrir LMIII var það uppspretta nýrra möguleika.,,Prufurnar sem að ég gerði, þær snerust 

aðallega um það að prófa bindingar. Og hérna er tvöfaldur vefur og þegar ég sný honum við 

þá eru þeir akkúrat ,,omvendt° litirnir“ (LM III). Námskeiðið bauð upp á hörband fyrir 

tilraunagerð þar sem bómull var uppistöðuband. LMI notar það í sinn vefnað af því að hann 

er svo ,,glampandi og silkikenndur,, og örlar á  hrifningu yfir möguleikum trefja úr jurtaríkinu  

og jafnvel eftirsjá sögu þeirra hérlendis. Hörinn er innfluttur frá  Svíþjóð því lítið framboð er 

á íslensku garni fyrir vefnað hérlendis. LMII er ei tengd einhverju sérstöku garni eða bandi 

tilfinningalegum böndum en telur samt bandáhuga geta verið ástæðuna fyrir því að áhugi fyrir 

vefnaði glæðist almennt séð. Hennar áhugi beinist að flóknum vefnaðartegundum líkt og hún 

sé að glíma við jarðlög landsins, margbrotin og hrjúf andstæða verka LMI sem sér jurtir 

gróðurmóttuls landsins. 

 ,,Nei, þetta er….þá notaði ég 16 sköft í það. Uppistaðan mín er rosa flókin og það var bara 

hægt út af því að þetta var tengt tölvu í staðinn fyrir að vera að setja upp 16 fætur“ (LM II). 

Tölvutæknin gerir viðmælanda kleift að lýsa því sem fangar athygli hennar. Enginn 

viðmælenda vill draga fram einhverja sérstaka tegund garns eða vefnað sem gagnist þeim best, 

fer allt eftir því hvað er verið að gera hverju sinni þar sem hver hlutur er einstakur. Damask 

vefnaður, vaðmál, kuvikas og rósaband er talið upp í einni hendingu ásamt leyndardómum 

verkun ýmissa banda. Mercerisering sé verklag helst notað á bómullarband og hör sem 

vatnsver hana og gerir hana meira gljáandi. Vefarar töluðu um  breytingu á  eiginleikum 

þráðanna í því sambandi. 

4.4.4 Listvefnaður 

,,Algjör andstæða margra skafta vefnaðar er einskeftan þar sem, ,,einn þráður ferðast undir og 

yfir uppistöðuþráð til að búa til efni úr garninu” (LMIII) og vefarar telja að tvö sköft nægi 

fyrir einskeftuna, list vefnaðarins liggi í fínleika voðarinnar og fegurð einfaldleika vefnaðar. 

Einskeftan er ein íslenskra listvefnaðartegunda ásamt krossvefnaði, salúnvefnaði, glit, 

hringavefnði og flosi. ,,Þegar þú ert að kenna börnum að vefa þá kennirðu börnum bara 

einskeftu” segir LMIII.  Einskefta er, af yngri kynslóð viðmælenda, talinn grunnvefnaður með 

þeirri hugsun að færri sköft leiði til minna flókins vefnaður Reyndari vefararar  velta hins 



 

vegar fyrir sér hvers vegna einskefta er helst notuð í listaverkum textillistamanna.,,… 

Ásgerður Búadóttir hefur nærri eingöngu notað einskeftu í sín stykki, ég bara man varla eftir 

því að hafa séð aðra áferð. Auður Vésteins sem er núna ein af okkar aðal , er það ekki,  sem 

er að vinna listvefnað, hún er líka í einskeftunni. Mjög sjaldgæft að hún sé með annað“(VII). 

LMIII telur einskeftu vera grunn textilmyndvefnaðar og allra hinna vefnaðartegundanna en 

möguleikar hans eru fleiri ef notaðar er myndvefstóll fremur en bara veframmi. Sérhæfður 

myndvefstóll  býður upp á fleiri tækifæri til að skapa sterkari flóru listvefnaðar og þróa hann 

áfram sem eykur gæði  vefnaðar almennt. Vefari II heldur áfram  að tala um listvefnaðinn: 

 

Þar er mikið notuð bara einskeftan. Þar eru litir og ívaf  látin ráða útkomunni. 

En í vefstólnum geturðu gert miklu meira. Ég hef spurt mig að þessu alla tíð:  

Af hverju er bara notuð einskefta í listvefnaði af því að þú getur fengið svo 

margar áferðir bara með því að breyta uppbindingunni(VII). 

 

Einskefta er listvefnaður myndlistinnar en  þeirri spurningu á hvað sé ,,góð” textillist mun 

ætíð vera ósvarað hvort hún liggi fremur  í mismunandi vefnaðargerðum eins og tíðkast í  

nytjalistinni eða boðskap myndarinnar í textilistinni. Dýrðin sem fylgir gerð myndvefnaðar í 

TC2 vefstólnum er einnig vegna einskeftunnar en sem er einstakur vegna léttleika og efnisfalls 

(draperingu) síns. 

Minna er meira 

Textilmyndlist Textilmyndvefnaður Einskefta Listvefnaður 

 

4.4.5 Þjóðfélagslegar breytingar? 

En ég var að flytja hérna inn og mig langar til þess að…, öðru eins eyðir fólk í bíla og hitt 

og þetta. Það er nóg pláss hérna fyrir stól en þá þarf maður loftpressu og þá þarf maður 

að gera gat á vegginn og  setja hana eitthvert út og þú veist að kaupa sér sjálfur 

vinnuaðstöðu til að koma sér fyrir (LMI). 

Í dag eru hugtök vefnaðar ekki eins skilmerkilega skilgreind eins og fyrr á öldum. 

Textílvefnaður getur verið hvað sem er svo framarlega sem útkoman er áhugaverð. Þess vegna 

voru þátttakendur almennt séð mjög ánægðir að færa vefnað fram í nútímann í TC2 

vefstólnum og með námskeið þar að lútandi svo framarlega sem að námskeiðin byðu upp á 



 

einhverjar nýjungar. LMII fannst það ,,geggjað” að fá tækifæri til þess að  nota stólinn og vissi 

að til stæði að fá fleiri TC2 vefstóla  til landsins sem henni þætti kostur á að hafa í Reykjavík. 

Máli sínu til stuðnings nefnir hún fatahönnunarnám LHÍ þar sem nemendum er skylt að kynna 

sér vefnað í einum eða tveimur áföngum og að of langt sé að fara til Blöndóss til þess. Einnig 

að upplýsing sé kannski ekki nægjanleg frá svona stað úti á landi og áhugasamir missi af þessu 

frábæra tækifæri til að vefa stafrænt, Vildi gjarnan eiga svona stól til að þróa eigin vefnað. 

Vefari  I tekur í sama streng myndi gjarnan vilja eiga stól ekki þó fyrir smáframleiðslu. Telur 

vanta fleiri vefara og að höfuðborgarsvæðið gefi mesta möguleika á vefnaðargrasrótsumhverfi 

ef góð skilyrði til vefnaðarvinnslu eru fyrir hendi. ,,Því það sé alveg galið fyrir leikmann að 

ætla að eiga svona tæki” segir  LMIII. Eins þykir vöntun á stól sem tekur stærri voðir eins og 

fyrir veggteppi. 

Vefari II telur að margt megi gera betur í þjóðfélaginu varðandi vefnað sérstaklega fyrir 

smáframleiðendur  og að hún vildi gjarnan ,,sjá þetta allt í annarri mynd” Einstaka 

framleiðslan fáí litla fyrirgjöf frá stærri aðilum þar sem stórt og smátt eru bara á sitthvoru 

brautinni og hagsmunir þess liggja ekki saman. Hún finnur  rekstrarskjól í  ákveðnum 

skilyrtum aðstæðum þess þegar textilfyrirtæki eru rekin á sínum fjöldaframleiðsluforsendum 

því smáir eru orðnir stórir varðandi það að fá fylgi með hugmyndir sínar í gegnum 

samfélagsstyrktarsjóði. Hún er ekki hrifin af róttækum breytingum. 

Í kjölfar stofnunar nýrra spunaverksmiðja ,,mini-mills” hérlendis, Gilhaga og Uppspuna telur 

LMII einnig að meiri áhugi sé kominn fyrir rekstri slíkra þjónustufyrirtækja sem milliliður 

hráefnisaðila og íslenskrar framleiðslu. Vefurum er þó tíðrætt um verðmismun 

framleiðslukostnaðar á garni hérlendis og erlendis. LMII segir frá því hvernig erlendis sé hægt 

að kaupa framleiðslutæki úr gömlum verksmiðjum sem eru ekki starfandi lengur sem auðveldi 

ungu fólki á að hefja rekstur á starfsemi sem þessari sem hérna á Íslandi sé ekki hægt.,,Já. Ég 

held að það sé kominn meiri áhugi fyrir þvi að hafa  svona ,,Mini-Mills¨ Það gæti líka aukið 

veg vefnaðar á Íslandi.  Það er … ungt fólk sem vill gjarnan taka það að sér en það eru engar 

vélar á Íslandi svo að það þarf að taka allt inn aftur“(LMII). 

 

Iðnaðarsafnið á Akureyri kemur einnig við sögu þar sem LMIII lýsir því hve nemendur hennar 

hafi hrifist af því að bærinn hafi  í raun verið sjálfbær um flest  og að hún láti þau skissa upp 

þann heim sinna væntinga. Lýsingar LMII á litlum hringrásaefnahagskerfum gamalla 

verksmiðjubæja eiga ágætlega við í þessu sambandi þar sem í dag má versla, á gjafaverði, 

gamlar vélar úr verksmiðjum sem eru ekki lengur starfræktar. LMIII lýsir því í kafla 4.4.2 



 

hvernig allt sem tengdist vefnaðariðnaðinum var flutt úr landi eða sett í brotajárn. Þær 

þjóðfélagslegu breytingar sem áttu sér stað þá á síðasta tug 20. aldarinnar er tengdust 

frjálshyggju lýsi sér í því að yngri kynslóðin skynju vöntun og lítur jákvæðum augum á list- 

og iðnaðartengdar sjálfbærniframkvæmdir. LMIII sem er yngst viðmælanda segir frá því sem 

henni brennur í brjósti ,,að textíllinn haldi velli” hérlendis ekki bara sem heimilisiðnaður 

heldur líka sem skapandi hlý listgrein sem dekki svo mörg önnur svið.  

4.4.5.Samantekt 

Í kafla 4.4 koma fram ýmsir þættir er varða skapandi sjálfbærni í vefnaði og mat viðmælenda 

á hvað hefur áunnist undir markmiðum umhverfisvæns listiðnaðar og gæðaþróunar. Í ljós 

kemur að vefarar reiða sig á samstarf við aðra framleiðendur og þjónustuaðila svo sem 

spunagerðarnmenn og bandframleiðendur á meðan listmenntaðir geta farið eigin leiðir og 

leitað þess vegna í jurtaríkið með aðföng án nokkurrar fyrirgreiðslu. Tegundir samstarfs eru 

talin upp með tilliti til vefnaðar og sérstaklega fjallað um möguleikar samstarfs vefara og 

hönnuða og þess samstarfs sem er á milli bænda, spunagerðarmanna og vefara í undirköflum. 

Gæðaþróun ,,eina íslenska  bandsins” ullarinnar, verklag og vöntun á gerð þess fyrir spuna 

skipta miklu máli ásamt sjálfbærnihugmyndum um bandgerð sem og á forsendum 

endurvinnslu og frjórrar sköpunar listamanna. Heiti kaflans ,,Það sem ég geri mest kann ég 

best” er lýsir því hvernig gæði eru í raun það sem fólki er hugleiknast að gera sem smám 

saman þróast í leikni að gera einhverja hluti sérlega vel og markaðsvöru. Listvefnaður 

einskeftunnar sem undirstöðuvefnaðurinn er endapunktur umræðu gæðaþróunar þar sem 

myndlistakonur hafa unnið til verðlauna með textilmyndlist í einskeftu. Lokakaflinn fjallar 

um þær breytingar sem viðmælendur vildu gjarnan sjá í þjóðfélaginu almennt varðandi vefnað 

og með innleiðingu TC2 vefstólsins í þjóðfélagið. 

4.5 Poststrúktúral gagnrýni og vefnaður 

Vandi gagnrýni er sá að hún hefur yfirleitt verið tengd neikvæðni sagði merkur fræðimaður á 

sviði mennta og lista, Elliot Eisner sem á rætur sínar að rekja til þess að eftir uppbyggingu 

eftirstríðsáranna kom gagnrýni á uppbyggingu þess sem var sem sumum fannst ekki vera í 

takt við tímann. Modernisminn. Sama gilti um vefnaðinn hann lýtur ákveðnum reglum sem 

með urðu sveigjanlegri. Á kynningarsíðu TC2 vélarinnar er sýnd skýringarmynd af fremur 

lausofnum einskeftuvefnaði sem minnir á vefnað hinna sígildu Chanel dragta en með ljósum 

uppistöðuböndum sem gætu verið skírskotun á sögulegar hefðir sögunnar eða einhverja 



 

merkingarbæra aðferðarfræði. Í fræðilegum forsendum segir t.d. frá þvi að öðruvísi rokkar 

eða standrokkar voru notaðar til að spinna uppistöðuböndin. Hefur það eitthvað með lit 

uppistöðubandanna að gera? Þegar ívaf ullar er ljóst sjást þau ekki en viðhorfin gilda á 

íslenskum vefnaðarafurðum t.d. í Íslenskum heimilisiðnaði frá áttunda áratugnum að íslenskur 

vefnaður hafi verið fremur stífur vefnaður. Niðurstöður leiða í ljós að uppistöðuböndin í 

íslenskum vefnaði eru ekki alltaf ljós, fer eftir lagerstöðu birgja á hverjum tíma fyrir sig og 

hér áður fyrr hafi lagerstaða verið mun betri en í dag. Fæstir liggi inni með band að einhverju 

ráði núna en uppistöðubönd eru til í nákvæmlega sömu litum og ívafsbandið. Heiti 

textilmyndlistar ofnum í veframma, vefjur gefur hvað skýrasta tilfinningu fyrir hinni 

módernísku þróun í vefnaðinum. Hraðskyttuvefnaður er ekki lengur aðalatriðið heldur mýkt 

voðarinnar með nýjum markmiðum  eiginleika endanlegrar afurðar. Ljóðræn samlíking 

uppistöðubanda hefur verið við óskráða sögu konunnar á meðan ívafið á að vera hin skráða 

saga karlmannsins ,, Það var eitthvað af þessu sem var til á Blöndósi og eitthvað af þessu kom 

ég með sjálf. En uppistaðan var svört þannig að allt sem að við gerðum var ofið í svarta 

uppistöðu“(LM III). 

4.5.1 Fjölbreytileiki myndvefnaður  

Í kaflanum hér að ofan talar Vefari I um dýrð myndvefnaðarins og hvernig fjöldi þráða ívafs  

eykur skýrleika stafrænnar myndar hlutfallslega við lóðréttan þráðafjölda á hverjum cm efnis. 

Markmið nytjalistar og textilmyndlistar liggja saman hvað varðar að vefa mynd en sem í 

fjölföldun munsturgerðar gefur nytjalistinni nýjan ljóma og myndvefnaðinum aðra 

merkingarbærni. LMI lýsir því hvernig erfitt sé að einskorða vefnaðinn við eitthvað ákveðið 

,,því textílsviðið sé svo breitt. Það séu  þessir nytjahlutir fyrir heimilið, gardínur, áklæði, 

mottur og teppi. Rúmföt og fötin okkar og svo náttúrulega tískan og fötin og allt það. Og svo 

koma þeir sem eru með listhandverkið sem geri bara fáa hluti sem séu ekki fjöldaframleiddir 

ásamt listamönnunum sem séu þarna einhvers staðar inn á milli”. Vefari II hefur lýst því 

hvernig henni finnst stóllinn vera hentugur fyrir nytjalistsvefnað og  Vefari I hvernig fjöldi 

módúla í vélinni ræður því hve þéttur vefnaðurinn getur orðið eins og t.d. í silki. En fleiri 

módúlu stóll getur líka þýtt stærri vefstóla sem kemur fram í töflu 4.3.5 að þörf sé á. Hún geti 

alveg hugsað sér að setja upp sýningar með stærri veggteppum en óar við tímanum sem hún 

sér fram á það taki og kostnaðinum.  

Ef ég á að hafa möguleika á að vefa á þennan TC2 vefstól þá þarf ég að taka mér frí frá 

vinnu, á Blönduósi og halda mér uppi þar. Það kostar örugglega 200-250 þús, bara að 

leigja aðstöðuna, svo er hitt allt eftir, garnið og að vinna allt. Það að vefa stórt myndverk 



 

er því mjög kostnaðarsamt og ekki miklar vonir um að ná upp í kostnað þar sem verkið 

þyrfti að kosta ansi mikið til að borga fyrir kostnað og svo laun fyrir vinnuna að búa til 

verkið (LMI). 

Vélin hafi upp á svo margt að bjóða í þessu sambandi, LMI heldur áfram að lýsa því þegar 

fjárhagslegar forsendur séu ekki fyrir hendi til kaupa á þessum stærri vefstólum til heimanota 

að þá sé samt hægt með þessari tækni, leigðri eða lánaðri, að senda út skrár (file-a) til 

fyrirtækja í Þýskalandi og fleiri staða sem vefa eftir pöntun. Maður standi alltaf keikur eftir 

svona námskeið með skilninginn á stafrænu veftækninni og geti undirbúið skrár fyrir 

framleiðslu vefnaðs erlendis. 

4.5.2 Nytjalistsvefnaður 

Hjá viðmælendum kemur fram að lögmál framboðs og eftirspurnar gildi alls ekki á þessum 

vettvangi. Líkt og önnur vefaranna sagði: ,,Þegar þú situr einn við vefstólinn að búa eitthvað 

til þú keppir ekki við verksmiðjuvöru að utan.” Hennar textilmunir eru til sölu í minjabúð 

Listasafns Íslands  og verðugt innlag í kynningu ímyndar Íslands erlendis á listiðnaði í blóma. 

Fallegir og vel unnir nytjalistsmunir, púðar, barnateppi og mottur á samkeppnishæfu verði. 

Staðan á markaðnum er rædd nánar: 

Philippe er sá eini sem að ég veit um sem er að vefa sjöl og trefla og selja, 

hann er sá eini sem við vitum um sem komst inn á þann markað og orðið að 

einhverju. Hann er að vinna úr íslenska bandinu, hann hefur aldrei neitt 

unnið nema með íslenska bandið, ekki í þessu. Ekki í vefnaðinum. Hann 

lærir hjá Guðrúnu Vigfúss og þar er aldrei unnið með neitt nema ull (VII) . 

Ricart sem minnst er á í kafla 4.3.1 um sýnileika og fagmennsku sem hefur getið á sér gott 

orð fyrir fagran spjaldvefnað hérlendis hefur haft tíma til að sinna eftirspurn. með 

bændastörfum úti á landsbyggðinni. Tilvitnunin hér að ofan ,,að komast inn á þennan markað” 

minnir á að það getur verið erfiðleikum bundið að tengjast réttum markaði með listiðnaðinn. 

Birting hér að ofan úr bréfi Júlíönu Sveindóttur, myndlistarkonu heim, frá jólum 1947 lýsir 

sigurtilfinningu landans eftir áralangt starf með íslensku ullina að ná markaðshlutdeild á 

erlendum markaði með íslenska vöru ,,Nú geti maður með sanni sagt að íslenska ullin hafi 

sigrað” er haft eftir Júlíönu, en hún var farin að selja fagurlega ofin sjöl í danskar 

verslunarhallir Jac.Olsen. Philip hefur fundið sinn markað fyrir smávöru úr íslenskum 

hráefnum sem selur og tekur ekki of langan tíma eða fjármagn að vinna en vefararnir eru 

staðráðnir í því að láta ekki trufla frið sinn með gróðamöguleikum smáframleiðslu og halda 



 

því fram að ,,þó að þær  fari á Blöndós til þess að vefa í TC2 stólnum að þá eru þær ekki í 

massaframleiðslunni”. Margar ástæður liggi að baki þessarar staðhæfingar þar sem einna verst 

er að stuðull á verðmati listar og handverks þykir ójafn, fólk tilbúið að borga mun meira fyrir 

smálistaverk en handvefnað. Öðru máli gegni hins vegar um einstaka íslenskan listvefnað, 

eins og sá sem tengist íslenska þjóðbúningnum og peysufatahefðum. Svuntur og sjöl þeirra 

vill fólk gjarnan hafa handofin og má engu til spara til að hafa þann klæðnað sem bestan. 

Nytjalist af hæsta gæðaflokki eru í sýningarbás List- og handverksbúðar Mýró sjöl, teppi, 

töskur, viskustykki og frumlegur vefnaður sem hrista upp í viðteknum viðhorfum  gagnvart 

íslenskum vefnaði og hvetja til skapandi hugsunar í vefnaði líka. 

4.5.3 Sérhæfður markaður 

Í fræðilegum forsendum er sagt frá vexti handverks (crafts) á miðri 20.öld sem listiðnaði í 

grein Jonnu Dwinger(1987): ,,Small is strong ,co-operation between crafts people in 

Scandinavia” og hvernig honum hafi verið komið á framfæri með sameignarfélagi 

handverksmanna sem stofnuðu sinn eigin handverksmarkað Der Permanente. Hallgerður, 

fyrsta gallerí sinnar tegundar hérlendis nefnt í því sambandi og Gallerí langbrók síðar þar sem 

seldir voru fallegri og sérstakari munir á eilítið dýrara verði af listamönnum eða 

handverksfólki sem ráku verslunina sjálf.  Markaðssetning listiðnaðar sem stundum er 

framleidd erlendis hefur einnig verið á internetinu ásamt því að vera í tengslum við þjóðlegar 

búðir eins og Rammagerðina og minjabúðir í söfnum. Viðmælendur hafa frá mörgu að segja 

varðandi þann markað hvernig frumkvæði og þor einkenni framsetningu hans, að  ,,þær eru 

ekkert endilega ver menntaðar, þær sem fást við vefnaðarhönnun á Íslandi“ (VII) , búnar að 

reikna út kosti og galla textílframleiðslu fyrir íslenskan markað. Minjabúð Þjóðminjasafnsins 

berst í tal þar sem ,,virkilega falleg sjöl eru til sölu með íslenskum munstrum” og að verið sé 

að vinna upp úr munstrum Sölva Helgasonar, íslensks listræns sérvitrings sem var uppi á 19. 

öldinni. Það merkilega við teikningar hans er að þær bera keim af takti iðnvæðingar 20. aldar, 

gætu verið frá Art Nouveau tímabilinu svo framsýnar eru þær. Davíð Stefánsson frá Fagradal 

hafði hann sem söguhetju sína í bókinni Solon Islandus. 

Örlítil gagnrýni er hjá vefurum um að stærri íslensku framleiðsluaðilarnir með fjármagnið 

haldi ekki íslenskar hefðir og láti framleiða erlendis vörur eins og t.d. værðarvoðir sem ætíð 

hefur verið sérstök framleiðsludeild hérlendis allt frá framlagi Guðrúnar Jónasdóttur, vefara á 

værðarvoð sem unnin var úr hugmyndum og hönnun sjala Júlíönu Sveinsdóttur, 

myndlistarkonu sem minnst er á hér að ofan. Það dragi dálítið úr krafti listiðnaðarfólksins þar 



 

sem starfsmöguleikar eru af hinu góða og viðhorfið að: ”… það er enginn iðnaður lengur og 

það er kannski erfitt að ákveða að gera þetta hérna án þess að fara út” (LMII) er nokkuð 

ríkjandi. Áherslan komin á íslensk vörumerki þar sem kostnaður við gerð þeirra erlendis er 

minni en bara framleiðslukostnaður hérlendis. Það er talað um nýja stétt, iðnhönnuði sem að 

vinna sína vinnu heima með aðstoð tölvunnar og láta svo framleiða erlendis til að selja í 

búðum. ,,Þessir iðnhönnuðir eru náttúrulega hérna, ef þú gengur hringinn hérna það er sama 

hvort að þú kemur inn í Pennann eða Hrím, þessi vara er bara náttúrulega til sölu.”(VII) 

Fjármagn fyrir listiðnaðarhönnun er auðfengnara en áður því upp séu komnir samfélagssjóðir 

sem styrki vinsæl og/eða vönduð verkefni sem íslenskir þjónustuaðilar hagnast af að vera í 

viðskiptum með þó framleidd séu erlendis. 

4.5.3.1 Karolina Fund 

Viðmælendur sögðu frá tilurð Gilhaga, spunamyllunnar í Öxarfirði sem fékk brautargengi eftir 

hópsöfnun sem samfélagslegt fjármögnunarverkefni hjá Karolina Fund en hann hefur það að 

markmiði að styðja við grasrótarstarf menninga og lista á Íslandi. Á heimasíðu sjóðsins 

(Karolina Fund, 2021) er að finna  greinagóðar lýsingar á starfsemi sjóðsins, hverjum hann er 

ætlaður og hvert markmið hans er: ,,Karolina Fund er vettvangur til að safna fé til skapandi 

verkefna með því markmiði að styðja við grasrótarstarf menningar og lista á Íslandi á þann 

hátt að gefa skapandi fólki tækifæri á að sjá stuðning frá almenningi til að koma verkefnum 

sínum í framkvæmd og skapa samfélagsleg verðmæti.  Fleiri en 500 skapandi og 

samfélagsmiðaðra verkefna hafi fengið fjármögnun frá 2012 sem er yfir 70% verkefna. 

Sjóðurinn nýtur viðurkenningar og verðalaunahafar  Best Social Tech Startup á 

Norðurlöndunum 2016 og Best Fintech Startup á Íslandi 2017 og .Nordic Crowdfunding 

Alliance sem leiðandi þjónustuaðili á Norðurlöndunum í hópfjármögnunartækni.” 

(Lausl.endursagt af höf.) Opinberar lagagjafir varðandi styrki til nýsköpunarstarfa eru 

einhvers staðar á milli skattafrádráttar til að bæta samkeppnisaðstöðu (nr.152/2009); 

listamannalauna (nr.57/2009) og verkefnasjóða ásamt beinum styrkjum atvinnu- og 

nýsköpunarráðuneytis  en rými fyrir áhættufjármögnunarfyrirtæki hefur skapast á íslenskum 

markaði samfara reglugjöf og stefnu stjórnvalda um sjálfbært þjóðfélag eftir efnahagshrunið 

2009. Heildarsýn og langtímahugsun er það sem þykir einkenna stefnu sjálfbærni fram yfir 

aðrar stjórnarstefnur. (Rammaáætlun 2017. Rammi.is) 



 

4.5.3.2. Endurvinnsla og sjálfbærni  

LMIII talar um mikilvægi þess að nemendur hennar þekki vefjarefnin. Viti hvernig sé staðið 

að vinnslu þeirra og hvort að vinnsla þeirra valdi mengun ,,…og svo líka þetta að það er 

náttúrulega til, nú þegar, ofsalega mikið af textíl í heiminum og við ætlum  kannski ekki að 

búa til nýjan texil, per se og það er ekki verið endilega að framleiða ný efni heldur að  við 

getum notað það sem er til”(LMIII). 

Vefnaðarkennarinn imprar á hinni nálgun textílvinnslu, endurvinnsluna í hringrásahagkerfinu 

(sjá mynd 5.3.1) sem hægt er að beita líka við vefnað heimilisiðnaðs sérstaklega þegar 

möguleikar TC2 vefstólsins á að taka flest bönd eru hafðir í huga. Spurning er hins vegar hve  

langt skuli gengið í þessum málum, efni eldast og verða líflaus og þéttbýlisvandamáum eins 

og að búið sé við ofgnótt fylgir ekki eins mikil virðing nema þá í tengslum við 

góðgerðarsamtök eins og  atriði er  varða sjálfstæði byggðarlagsmanneskjunnar og 

framleiðsluhringrásar úr ferskum afurðum. Rökin um orkuminni framleiðslu textils vega 

þungt þar sem skemmst er að minnast hinnar óhóflegu orku sem fór í að framleiða nógu 

þvegnar og rifnar gallabuxur fyrir ungu kynslóðina í þriðja heiminum sem líður vatnsskort. 

Heimurinn hefur minnkað með netvæðingunni og það sem var hringrás heimilisins er nú 

hringrás heimsins þar sem þarf að vega og meta hvert einasta neysluatriði. Málstaðnum vex 

fylgi og í rannsókninni ,,Flokk till you drop” (2019) sem er samstarfsverkefni 

Textilmiðstöðvar Íslands, Listaháskóla Íslands, HÍ og Rauða krossins er verið að kanna 

neyslumenningu Íslendinga í textíl með listræna endurvinnslu sem eitt markmiða. 

4.5.4 Gildi listvefnaðar með tilkomu stafræns vefstóls 

Í huga fólks nýtur listiðnaður virðingar þar sem handverk er gæðastimplað og greitt fyrir hærra 

verði. Tilkoma vefstóls sem á að auðvelda allan þann gæðaverknað vekur óhjákvæmlega 

spurningar um hvort að gildi listvefnaðarins rýrni við að nota rafrænan vefstól. ,,Nei, alls ekki. 

Þetta er tækni sem alltaf búin að vera til, …..  síðan Jacquard vefstóllinn  var fundinn upp. Það 

er bara búið að útvíkka hana þannig að hún gefur meiri möguleika. Í mínum huga er þetta bara 

Jacquard vefstóll”(LMIII). 

Vefstóllinn færi fram tækni sem auki fjölbreytileika og möguleika listvefnaðarins þannig að 

markaðshlutdeild hans vex fremur en rýrnar. Einnig má álykta af orðum viðmælanda hér að 

ofan í kafla 4.3.4. að hún sjái stólinn fyrir sér sem verkfæri listamannsins fremur en 

framleiðslukost þar sem hann hefur möguleika á að útfæra fleiri hugmyndir en áður vegna 

þeirra nýjunga sem stóllinn býður upp á. Viðmælendur eru flestir sammála um að tilkoma 



 

vefstólsins auki bara sköpunarkraftinn í vefnaði sbr. LMII sem telur ný tækifæri felast með 

tilkomu TC2 vefstólsins sem sé af hinu góða því tækifærin til að vefa séu ekki það mörg 

hérlendis. LM II telur einnig að vefstóllinn sé fremur fyrir listsköpun eða listamenn fremur en 

smáframleiðslu sem ýti þá fremur á handverkshugmyndir eða ”one of a kind” sköpun fremur 

en fjöldaframleiðslu. Nýjungin væri listamanninum í hag. LMI segir ennfremur ,,að hún haldi 

ekki að tilkoma vefstólsins rýri gildi listvefnaðarins. Því þó að listamaður eigi gott pennaveski 

og góða vél það geri hann ekki að listamanni, hann þurfi alltaf að kunna að nota tæknina sér í 

hag” (Endursagt af höf.). 

Vefarar eru fremur á nytjalistshugmyndinni, að stóllinn sé tilvalinn fyrir smáframleiðslu þar 

sem myndsvefstæknin myndi flýta stórlega fyrir allri formendurtekningum á efni og 

munsturgerð.  

Viðhorfin eru kvenlæg og fjöldaframleiðsluhugsunin viðmælendum fjarri skapi en  sem í ljósi 

frumgerðar og hönnunar fær á sig  nýja birtingarmynd listrænnar sköpunar. Sumir viðmælanda 

leiðast tengsl vefnaðar við heimilisiðnað og vilja setja mörkin við listina eflaust í skilningi 

Marian C. Donnelly. listasöguprófessors í Oregon sem vitnaði til orða Ulf Hard 

hönnunargagnrýnanda af Segerstad frá 1968 um afstöðu listamanna í Finnlandi til listar á 

stríðsárunum sem ,,meðvitund nytsemi ónytsemdarinnar”. (The American Scandinavian 

Foundation, 1982, bls. 4). Enn verið er að setja spurningarmerki við notagildið í listum á 

meðan aðrir viðmælenda sjá í nytjalistinni mikla möguleika fyrir samstarf og þarft að greiða 

fyrir götu textilvefnaðar í heimilisafurðum því að allir noti textíl heima hjá sér ,,….það er líka 

partur, eins og ég segi, sem tengist heimilinu. Það er bara textiliðnaðurinn,  rosa tækifæri af 

því allir eru að nota textíl heima hjá sér.”(LMI). Dr. Arndís S. Árnadóttir í skilgreiningum 

sínum á íslenskum listiðnaði sem talinn er hafa þróast erlendis út frá heimssýningunni miklu 

í París árið 1857 teflir bara  fram konum sem frumkvöðlum sinna listiðnaðarfaga í byrjun 

20.aldarinnar. Vefnaður er skilgreindur þar sem myndvefnaður og vefnaður í metratali sem er 

kannski annað og betra orð fyrir nytjalist. Færir nytjalist nær nútímanum eða þangað sem e.t.v. 

mest þörfin er. 
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4.5.5 Vandkvæðin í stafrænu vefnaðarvæðingunni 

Thread Controller 2 vefstóllinn tengist hugbúnaðarforriti sem kallast WeavePoint sem krefst 

töluverðar tölvuþekkingar af notendum.  Flestir viðmælanda voru með góða tölvuundirstöðu 

annað hvort úr námi eða starfi. Vefari II sem er í iðntengdu starfi, sem krefst fremur listræns 

mats en  tölvukunnáttu fannst unga kynslóðin standa betur að vígi með nýta sér tölvuna við 

vefnaðinn:,,Þarna ræður aftur, hversu kunnug ertu í tölvuheiminum, við vorum ótrúlega 

margar sem vorum ekki kunnugar þar…. þó að við getum bjargað okkur með það sem við 

þurfum að gera“(VII). 

 

HINDRANIR  STAFRÆNS VEFNAÐAR 

 

Tafla 4.5.5. Hindranir í stafrænum vefnaði 

Hún talar um hve unga fólkið, sem hefur notið tölvukennslu allt frá barnæsku standi miklu 

betur að vígi, að skynja myndmál myndvefnaðarins. Það gat bara hafist handa og nýtt sér 

Weavepoint – tölvuþekking oft ekki nægjanleg -undirbúningstími of langur

Gagnabanki ,,Frá hefðbundum textíl til stafrænnar framtíðar” nýtist ekki sem skildi

Erlendir þátttakendur vita ekki alveg hvað þeir eru að kaupa - búast við þjónustu

Skráargerð í Photoshop - öðru forriti en Weavepoint

1. Stafræn munsturbinding eykur 
fjölbreytileika listvefnaðar

2. Endurnýjar hugmyndir um nytjalist - hönnun 

3. Fjölgar tækifærum til að komast í 
vefaðstöðu.

4. Möguleikar á aukinni framleiðni eykur 
markaðshlutdeild

=> GILDI LISTIÐNAÐAR EYKST

Tafla 4.5.4 Gildi listiðnaðar eykst með tilkomu TC2 stafræns vefstóls 



 

möguleika vefstólsins til fullnustu þó útkoman væri tilraunakennd eða án yfirsýnar á hvað ætti 

að koma út. Eyddu minni tíma í gerð vefnaðar heldur en reyndari vefkonur sem voru viðbrigði. 

LMI minnist á sama vandamál og hve bagalegt það er þegar vantar upp á tölvuþekkingu mjög 

góðra vefkennara sem lenda í vandræðum að færa út hugmyndir í hugbúnaðarforritið sem 

hæfir vefnaðarkunnáttu þeirra. Vefari I var ósammála enda vön að vinna við tölvur frá starfi 

sem krafðist tölvuþekkingar og var ekki viss hvort að sér yngra fólk væri fljótara en hún að 

afgreiða stafrænar vefnaðarútfærslur á skjánum. 

Það kemur fram hjá viðmælendum að námskeiðið hafi verið í tveimur áföngum þar ,,sem 

afskaplega lítið hafi verið ofið í fyrri áfanganum”(VI). Letjandi þáttur stafræna vefstólsins að 

birtast, að undirbúningsvinna gæti verið tímafrekari en sjálfur vefnaðurinn. Vefari II gefur í 

skyn að mesti tímasparnaður sé að nota þær skrár sem þegar eru inni og notast við 

gagnabankann sem var verið að skrá ínn í vefstólinn í rannsóknarverkefninun ,,Frá 

hefðbundnum textíl til stafrænnar framtíðar” að þá þurfi bara að þræða í haföldin.  

Sumir þátttakenda, sérstaklega erlendir ætlast til meiri aðstoðar,  segir LMIII eins og þeir hafi 

sótt námskeiðið sem ferðaafþreyingu fremur en tækifæris til að vefa sem henni fannst ekki 

samræmast inngangsorðum námskeiðs að það væri fyrir hönnuði, textillærða og sérmenntaðra. 

Gagnrýnir örlítið hérlend kvenlæg viðbrögð  ,,hinnar hofmóðugu húsmóður” að kasta vinnu 

sinni frá sér til að sinna gestunum.  Að  álag þess að þurfa að sinna aðkomufólki hafi eflaust 

truflað einbeitinguna og friðinn í vefstofunni. ,,Þarfnast aðstoðar ”gæti verið dálkur til að 

klikka á í umsókn  að námskeiðinu. ,,En á Íslandi! … eru það  náttúrulega alltaf konur og fólk 

í svona störfum sem hafa alltaf bara reddað öllu sjálft þannig að þau hafa lent í vandræðum 

með það, að það koma einstaklingar sem halda það að það verði allt gert fyrir þá, kunna ekkert 

á stólinn og kunna ekki að undirbúa skjölin í stólinn og svona ýmislegt ….”(LMIII). 

LMI telur upphaf stafrænu byltingunnar í þróun tölvuhugbúnaðar  vera afsprengi Jacquard 

veftækninnar þ.e.a.s. að 0101 gataspjaldsvefnaður hafi mótað hugmyndafræði stafrænnar 

þróunar í tölvum og sem henni hafi ætíð fundist vera skemmtileg tengsl. Hún hefur ánægju af 

því að blanda saman þessum tveimur heimum, nútíma myndlist með textílívafi sem kallaði 

bæði á handverk og tæknilega tölvukunnáttu. LMII þakkaði textílnámi sínu í 

Myndlistaskólanum í Reykjavík að hún átti ekki í vandræðum með WeavePoint hugbúnaðinn 

en þar er lítill tölvutengdur vefstóll.  

LMIII kynnist Jacquard tækninni með TC2 vefstólnum þar sem kemur í ljós að þó sú veftækni 

hafi verið almenn hérlendis i upphafi 20.aldarinnar þá hafi vinnuveitandi hennar ekki stóla 



 

með slíkri innbyggðri tækni. Hún bendir á annað vandamál sem tengist því að skjalfæra 

hönnunina í form sem TC2 vélin les að það þurfi að nota annað forrit Photoshop. Stafræna 

undirbúningsvinna á vefstólnum sé þannig í tveimur áföngum: 1. Stafræn hönnun í 

WeaverPoint og 2. Skráargerð í Photoshop. Aðalvandinn, samkvæmt henni, hafi legið í því 

hvernig ætti að setja viðtekin vefnaðarverklagsverk í skráarform eða eins og hún orðar það 

,,að leggja bindingarnar yfir myndina”.  

 … ég er mjög vön þessu tölvuumhverfi  og ,….. hef unnið mikið með 

Photohop. Allar skrár sem eru sendar í gegn til þess að vefstóllinn geti lesið 

verkin, þá þarf að nota Photoshop og ….mér fannst ekkert mál að skilja þetta 

þegar var búið að kenna mér að gera hvernig ég á að leggja bindingarnar yfir 

myndina (LMIII). 

4.5.6 Frá sértækum til almennra viðhorfa í vefnaði 

Hið  ríkjandi viðhorf  er að vefnaður þ.e.a.s. handvefnaður  borgi sig ekki .i framleiðslu, heyri 

sögunni til og taki of langan tíma í framkvæmd. Þeir færustu  í vefnaðinum láta þó þessi 

viðhorf ekkert á sig fá og halda kostum nytjalistarinnar bara fyrir sig þó þyki dýrt, hvers 

yfirburðum má líkja við mun úrtökusniðinna prjónavara eða klæðskerasaumaðra fata og 

fjöldaframleiddra. Ekki sambærilegar vörur og fremur hagstætt að búa nytjalistina til. 

Efniskostnaður ekki það mikill fyrir einn  ,,one of a kind” mun. Stærri dæmum fylgir 

fjárhagsleg áhætta sem viðmælendur vilja ekki. Flestir viðmælenda eru fremur hlynntir 

nytjalistinni með það í huga að láta framleiða erlendis. Fram kom í kafla 4.5.5 að hagstæðast  

væri að nota gagnabankann úr ,,Frá hefðbundnum textíl til stafrænnar framtíðar” fyrir vefnað 

eða gæðaþróun vefnaðar í metratali. En uppskriftir gagnabankans þarf e.t.v. að endurskoða 

með tilliti til tískunnar eða uppfæra sem krefst listræns mats á hvernig má nota þær í nútíma 

fatnað og muni. Allir viðmælendur töluðu um kosti þess að geta ákvarðað innbyrðist hlutföll 

uppbindinga og ívafs á hverjum pixli eða punkti munsturvefnaðar fyrir sig kannski í því skyni 

að benda á hve TC2 vefstóllinn svari vel kröfum nútímans um mýkri vefnað. Eldri vefnaður 

var þéttar efinn en vefnaður í dag líkt og prjónið.  
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Tafla 4.5.6. Nokkur viðhorf viðmælanda til vefnaðar 

Viðhorfin eru yfirleitt fremur jákvæð, skapandi einstaklingsviðhorf. Viðmælendum finnst 

tilkoma stólsins og námskeiðið frábært tækifæri í skemmtilegu umhverfi fyrir krefjandi vinnu 

en telja a’ það hljóti að vera erfitt að eiga vefstól sem þennan, flókið og eru ekki í framleiðslu 

textíls í stórum stíl fremur fyrir prototypur eða fyrstu gerð framleiðsluvöru. Þau tala um  mikið 

magn textíls og að hann sé vatnsfrekur og mengandi iðnaður. Að vinnsla hráefnis vefnaðar 
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eins og bandsins kosti mun minna erlendis. Vinnslu gagnagrunns ..Frá hefðbundnum textíl til 

stafrænnar framtíðar”  lauk ekki fyrr en 2020 þannig að sú staðreynd gæti hafa fremur leitt  til 

frjálsrar listsköpunar en gæðaþróunar á vefuppskriftum gagnabankans sem greina má í hinni 

listrænu afstöðu flestra viðmælenda til vefstólsins. 

Viðhorf eru líka sér á báti eins og hjá einum þar sem kemur fram leiði gagnvart tengslum 

heimilis og nytjalistar og vill gjarnan hafa frjórri sköpun í vefnaðinum, sem tengist ekki 

kvennamenningu heimilishalds. Önnur að textíll hafi bara ekki verið í tísku á níunda 

áratugnum sem leiddi til upplausnar og kannski ástæðan fyrir því að íslenskur vefnaður er 

sagan ein. Upplífgandi nytjalist vefara sýna þó hið gagnstæða  þar sem er verið að koma vörum 

með tilgang á framfæri á nýjan og skapandi hátt. Sumir viðmælendur telja viðhorfsbreytingu 

hjá yngri kynslóðinni, sem aðhyllist fremur íslenskt og leitar nýrra möguleika einnig í kringum 

um textílinn, eins konar sjálfbærnivitundarvakningu hérlendis.  Viðmælendur eru hrifnir af 

sjálfbærnihugmyndinni en vita ekki alveg hvar skuli bera niður með hana,  telja ekki svo mikið 

í gangi utan ullarvinnslunnar í íslensku spunamyllunum. 

 

Þá eru ótalin gráu svæðin sem gætu hafa dregið  úr hug áhugasamra frá  vöruþróun og 

vefnaðarframleiðslu. Þ.e.a.s hvernig megi nota gagnagrunn Textilmiðstöðvarinnar, hvort 

borga þurfi höfundaleyfi  fyrir notkun og annað því tengt.  

4.5.7 Samantekt 

Leitast er við í þessum kafla að athuga hvaða vandamál fylgi tilkomu stafræns vefstóls. 

Vefnaður er sögulegt fyrirbæri sem felur í sér hefðir íslensks heimilisiðnaðar sem hafa fyrnt 

eftir að sagnatímabili þess lauk 1953 en áhugavert er að athuga  hvort aðferðir ,,hefðbundins 

textíls” feli í sér einhverja merkingarbæra aðferðarfræði. Leitað er fanga í myndvefnaði og 

nytjalistsvefnaði þar sem fjárhagslegar forsendur eru yfirleitt flöskuháls framkvæmda frá 

hefðbundnum vefnaði í mýkri voðir og óhlutbundnari myndir vefnaðar. Sjónum beint að  

hinum sérhæfða markaði handverks og hvernig hefur verið komið til móts við ýmsar þarfir 

þess markað með m.a. samfélagssjóðum og beinum styrkjum. Hin hlið málanna er líka könnuð 

endurvinnsla hráefnis þar sem viðmælendur telja ákveðna kosti í því ferli á meðan aðrir telja 

að birtingarmynd sjálfbærnihugsana í textíl sé í afurðum með lengri líftíma. Ekki er talið að 

gildi handverks sem slíks rýrni með tilkomu TC2 vefstólsins heldur þvert á móti, talið að 

framboð og fjölbreytni hönnunar og handverks muni aukast á markaði. Þá eru ótalin vandamál 

er tengjast tölvuvæðingunni eða stafrænunni sjálfri þar sem að flestir þeirra er búa yfir góðri 



 

vefnaðarkunnáttu fá ekki notið sín sem skyldi vegna ónægrar tölvukunnáttu. Kynslóðin sem 

hefur alist upp með tölvum fær þannig hlutverk að færa hefðir vefnaðar í nútíma búning. 

Breidd textíl- og vefnaðariðnaðarins er mikil og kafli sértækra viðhorfa viðmælanda til 

almennra eru síðan könnuð með það í huga að  útskýra flóru vettvangsefnis og auka skilning 

á möguleikum vefnaðar hérlendis. 

  



 

V UMRÆÐUR 

Í niðurstöðum kemur fram að viðmælendur telja TC2 vefstóllinn ekki endilega hraðskreiðari 

en gólfvefstóllinn, gagnbindingarvefstóllinn og trissuvefstóllinn vegna þess að 

undirbúningsvinnan sé mikil fyrir fólk sem hefur kannski litla eða enga undirstöðu á tölvur. 

Fæstir viðmælendur hafi hugsað sér að fara að vefa út í metratali þannig að hraði vefstólsins 

er ekki aðalatriðið heldur fremur það að vefstóllinn sé með í framtíðinni. Hann sé ekki 

sagnfræðilegt fyrirbrigði sem enginn kunni að nota eða að forneskja ríki yfir 

vefnáðarkunnáttunni. Í því liggur eflaust hugsun hins opinbera með kaupum á TC2 vefstólnum 

ásamt þeirri stefnu kvennamenningar að verk kvenna séu kunn, þessara sem héldu 

handverkinu við á 20.öld á sinn máta fyrir utan heimilið í sjálfstæðum rekstri. Hitt er, að svo 

ótal fleiri tækifæra hafa komið upp í kjölfar stjórnmálastefnu um sjálfbærni að eftirvæntingin 

liggur í loftinu varðandi möguleikana í vefnaði og öðrum textíl. Grasrótin þar væri bandþróun 

og bandgerð sem þegar er þekkt dæmi ef ullarvinnslufyrirtæki Ístex er haft í huga. En þarfir 

smáa aðilans á enn eftir að koma til móts við, því band til vefnaðar er enn mestallt innflutt. 

Það þarf að ,,hafa aðeins meisnúð á bandinu“ sagði Vefari I til að handhægt sé að nota 

ullarbandið í vefnað. Skilgreining á textillist hefur breyst í þráðlist vegna þarfa sem að eru að 

koma upp á yfirborðið um fjölbreytilegri gerðir islensks bands en ullarinnar. Á málþingi sem 

haldið var vegna sýningarinnar Listþræðir sem sett var upp í Listasafni Íslands 2021 í tilefni 

af 100 ára afmæli Ásgerðar Búadóttur,  myndlistakonu voru áhugaverðir fyrirlestrar eins og 

Þráðlist í samtímanum eftir Lily Erlu Adamsdóttur, deildarstjóra í textílbrautar 

Myndlistarskóla Reykjavíkur sem fjallaði um faglegt flæði á milli hönnunar, handverks og 

lista. 

5.1. Skandinavía 

Skandinavískra áhrifa gætir  hjá viðmælendum þar sem mikil virðing er borin fyrir 

handverkinu, eins og kemur fram hjá einum þeirra og það nýtur brautargengis á markaði sem 

listiðn. Vefstólar eru pantaðir frá Svíþjóð, en  þar er hægt að framkvæma alla þætti vefnaðar 

frá bandi til vefstólsins sjálfs. Íslenskir vefstólar eru t.d. ekki til úr íslenskum viði sagði ein 

viðmælanda. Hefðin fyrir íslenskum vefnaði kemur frá Noregi þar sem annar viðmælanda 

hlaut sérmenntun sína á sviði þráðagerðar og á tímum átaks í tískuiðnaði þar sem hin hreina 

heimsmynd vestnorrænu þjóðanna ríkti um skeið. Þriðji viðmælanda er danskur  með 

fjölskyldusögu um vinnslu vefnaðar á lokastigi við klæðasmíði. Þá eru vefnaðarúrlausnir 

,,Þúsund vatna landsins”, Finnlands, ótaldar þar á meðal lausn vandaðrar vefnaðarframleiðslu 



 

svo hvorki halli á hönnuði, textillistafólk né vefara. Enda hefur alltaf verið rík hefð þar  fyrir 

samstarfi myndlistarmanna og textillistamanna með tilliti til vefnaðar, kölluð finnska leiðin. 

(Scandnavian Crafts Today,1987, bls. 116:38-42).  Frá 1879 hefur gildi Vina finnsks 

handverks ( Suomen Kasityö Ystavat)  verið umhugað um að varðveita finnskt handverk og 

hönnun og alþýðuvefnað. Gildið ræður finnska textillistamenn til að skapa munstur  með 

andagift frá finnskri náttúru og selja. Listiðnaðarvörur frá Georg Jensen, og Bing og Gröndahl 

o.fl. þar sem eitt nýtt jólamódel kemur fram á ári er svipuð hugsun sem svipar til hönnunar 

um frímerkja hérlendis. Með tilkomu gagnagrunns Thread Control 2 vefstólsins að 

Textilmiðstöð Íslands má bjóða upp á slíka nýbreytni, möguleikann á að nota íslenskar 

sérskapaðar munstureiningar við að búa til  tískuefni eða ný efni árlega. Þannig er hægt að 

staðla nýsköpun í viðráðanleg form þar sem allir hlutaðeigandi fá notið sín og ekki togstreita 

um hvort  gæði vefnaðar eða hönnun sé mikilvægari þáttur nýsköpunar. 

5.2 Gæðaþróun 

Þróun gæða felur í sér samstarf á milli geranda ólíkra verkþátta og listgreina við frumgerð 

vöru þar sem að keppikefli vefara hlýtur að vera góð og vel unnin voð og réttu ákvarðanir best 

vitandi  aðila skipta sköpum varðandi gæði voðarinnar. Rétt val á  bandi, rétt bandfesta  þannig 

að út komi afurð sem hefur yfirbragð léttleika sem engum erfiðleikum hefur verið  bundið við 

að framkvæma. Hámörkun gæða í vefnaði væri eflaust notkun myndvefnaðar við t.d. 

munsturgerð þar sem uppistöðuband og ívaf geta haft sömu litaröðun þannig  að hægt væri að 

tala um gegnheil gæði. 

Blað landsbyggðarinnar, Feykir segir frá kaupum Þekkingarseturs Blöndóss og Textilseturs 

Íslands síðar Textilmiðstöðin á stafræna vefstólnum árið 2016 og setningu málstofu í 

samvinnu við Nýsköpunarmiðstöð Íslands að Þjóðminjasafni Íslands. Málstofan hét 

,,Stafrænn textíll – nýsköpun í þróun, hönnun og framleiðslu”. Ragnheiður Björk Þórsdóttir, 

vefnaðarkennari  er þar tekin tali  þar sem hún lýsir væntingum sínum með tilkomu vefstólsins. 

Við erum samofin textíl og textílvörum og það er svo sjálfsagt að við tökum 

ekki eftir því. Þróun á sjálfbærri framleiðslu á vefnaðarvöru hér á landi þarf 

að hefjast þar sem áherslan er lögð á hágæða íslenskt vélofið ullarefni og 

heimilistextíl. Huga þarf að háskólanámi í vefnaðarfræðum og textílhönnun 

hér á landi. Í dag eru einungis útskrifaðir fatahönnuðir á BA stigi frá 

Listaháskóla Íslands og Myndlistarskólinn í Reykjavík býður upp á tveggja 

ára diplómanám. Það er svo margt sem við gætum gert. (Feykir.is.,2018). 



 

Fram kemur í niðurstöðum að það er ekki með öllu vandalaust að vefa sem beinir athyglinni 

að því hve mikla vefnaðarþjónustu Textilmiðstöðin ætti að bjóða upp á fyrir utan leigu á 

vefstólnum og námskeið. Best væri náttúrulega að hafa sérhæfðan vefara á staðnum sem 

þjónustaði með ofið íslenskt efni á borð við það sem Ragnheiður Björk minnist á hér í 

blaðagreininni. Hönnuðum þætti eflaust akkur að því og meiri von um þróun í sjálfbærum 

vefnaði varðandi það að þróað verði íslenskt band fyrir hann. Hér fyrr á öldum, á dögum Skúla 

fógeta voru sérhæfðir vefmeistarar ráðnir að utan til að fylgjast með vefstólunum og hafa 

stjórn á framleiðslunni. Þörf er á stöðu sérhæfðrar manneskju við TC2 vefstólinn svo að hann 

nýtist sem skyldi og afnotendur fái tækifæri til að koma hugmyndum sínum í framkvæmd sem 

stuðlar að framgangi stafræns vefnaðar og hönnunartengdri sjálfbærri þróun. Ef nemendum í 

háskólanámi í textillist gefst kostur á slíkum sumarstörfum þá væri strax kominn vísir að því 

sem viðmælandi impraði á en kom ekki alveg orðum að ,,…það vantar fleiri vefara sem….” 

kunna dálítið fyrir sér í vefnaði, hafa gaman af vefnaði, hafa tíma til að einbeita sér að 

sértækum vandamálum þessa sviðs eða bara koma nær framkvæmdahliðinni. Þó að þjónustan 

væri ekki í háþróaðra formi en útvefnaðs einskeftu til að byrja með þá væri það samt mikið 

og gott framlag til þessara mála hérlendis. Framkvæmdir eins og munsturhönnun á teikningum 

Sölva Helgasonar fá á sig blæ ,,finnsku leiðarinnar” ef vefþjónusta býðst sem leysir vandamál  

við vefnaðarútfærslu hönnunarinnar  

5.3 Nauðsyn vefnaðar í nútímanum 

Vegna hinnar listrænu afstöðu sem viðmælendur 

verða að taka út af aðstæðu- og tímabundnum  

vandamálum eins og t.d. að aðföng eru flest 

innflutt,  eiga sjálfbærnihugmyndir ekki við nema 

ef tekið er mið af bandþróun og þráðagerð með 

smáframleiðslu nytjalistar eða vefnaðs í metratali 

í huga. Ástæða fyrir sjálfbærnihugmyndum er 

einhvers konar misnotkun náttúruauðlinda í 

framleiðslu. Listsköpun og ádeilan á þjóðfélagið 

sem felst oft í listverkinu er ekki framleiðsla 

heldur listgjörningur sem á eiginlega ekki að 

framkvæma aftur. Á betur við að tala um 

umhverfisvæna listsköpun sem fæli í sér áskorun að fara vel Mynd 5.3 Hringrásarhagskerfið 



 

með náttúruna án þess að efniviður þurfi endilega að vera edurvinnanlegur því markmið listar 

er fyrst og fremst að koma skilaboðum til skila á sem áhrifaríkastan hátt. Hins vegar eru 

hugmyndir hringrásahagkerfisins uppspretta nýrrar sköpunar fyrir handverk og í listiðnaði þar 

sem vefnaður hefur hlutverki að gegna sem ein fjölbreytilegra leiða að koma endurunnu 

hráefni aftur á markað og sem með tilkomu TC2 vefstólsins gæti verið einfaldara ferli og 

jafnvel fjölskrúðugra. 

5.4 Listræn skynjun og mat 

Í inngangi niðurstaðna er talað um mikilvægi listrænnar skynjunar hins ofna við gerð vefnaðar 

en TC2 stóllinn krefst handverks ívafsins og þræðingu í skeiðarnar. Það fyrikomulag 

vefstólsins ber merki um hve mikilvægt það er að vefarinn sé sífellt að horfa og skynja það 

sem komið er og meta eða endurmeta stöðuna hvort gæði séu þau sem vænst er. T.d. telur 

LMI hið listræna mat í listvinnsluferli  mikilvæga þróun við listsköpun á 21. öldinni. Á þessum 

stigum sköpunarferilsins renna markmið listsköpunar og hönnunar í prototypugerð eða 

frumgerð framleiðsluvöru oft saman þar sem út hafa komið hreyfingar eins og Slow Fashion 

með markmið sjálfbærni og tímalausrar framleiðslu, bæði í þeim skilningi, að ekki sé unnið 

undir álagi magnframleiðslu og verið sé að skapa klassíska vöru sem hefur lengri líftíma.Það 

er mikilvægt að geta leitt hefðir handverks inn á nýjar og ferskar brautir og geta haft 

sköpunarferlið í eigin hendi hvort sem frekari framleiðslu á frumgerðinni á sér stað eða ekki. 

Auðveldun hins listræna þáttar TC2 vefstólsins  liggur samt eflaust mest í möguleikum 

fjölbreytileika  textilvefnaðaráferðar þegar ekki þarf að hafa áhyggjur af uppistöðuböndum. 

Að skipta myndfleti upp í form mismunandi áferða líkt og textillistakonur hafa gert með einum 

eða öðrum hætti, sett nýtt garn á fletina eða  munstur. Í abstract textílmyndlist liggja eflaust 

mörg tækifæri fyrir TC2 vefstólanotendur. 

Skil listiðnaðar, heimilisiðnaðar og alþýðulistar  hafa skerpts frá byrjun 20.aldarinnar  í þeim 

skilningi að rykið hefur verið dustað af hugtökunum og þau sett í skilgreindan ramma og söfn. 

Nemendur í listnámi eru farin að taka mið af þeim, skoða, teikna og spinna áfram út frá næmi 

sínum og skilningi á framtíðarmynd. Fyrstu skrefin verða ætíð handverk í Rustkins´s stíl þar 

sem krafist er næmis og fegurðartilfinningu að koma böndum á náttúruna, þar sem skemmst 

er að minnast hvernig náttúran var fönguð á listrænan og fagran máta í skrauti upphlutsins. 

Næsta skref er handverkið sjálft, sjöl og svuntur eiga helst að vera handgerð þykir vandaðra 

því það minnir á söguna og hvernig klæði voru unnin. Nútíminn stígur inn með TC2 

vefstólnum og hefðirnr sem fylgja vélvefnaði. Það halda áfram að vera þarna skörp skil á milli 



 

án þess þó að það halli á gildi listiðnaðar sem slíks. Útkomurnar verða bara fleiri með e.t.v. 

lengri líftíma vefara við vefnaðinn því rafræni vefstóllinn léttir þeim handtökin. 

 

  



 

VI LOKAORÐ 

Það lítur því út fyrir að vefnaður og kennsla í vefnaði aukist nú jafnt og þétt 

aftur hér á landi og verður það að teljast mikið gleðiefni. Í dag snýst vefnaður 

og kennsla í vefnaði ekki um að vefa efni til fatagerðar  og nauðsynlegan 

heimilistextíl, heldur um að handvefa nytjahluti , listmuni og jafnvel  

frumgerðir af vef sem síðan er framleiddur í vefverksmiðjum erlendis. 

Áherslunar eru og þurfa að vera allt aðrar ef takast á að halda lífi í 

vefnaðinum hér á landi. Leggja þarf áherslu á gæðavefnað í góðum 

vinnutækjum  þar sem sköpunarkrafturinn fær að ráða för og gleðin kemur í 

stað þrældómsins sem oft einkenndi vefnaðinn fyrr á öldum.(Ragnheiður 

Björk Þórsdóttir, 2019, bls.17)  

 

Gerð rannsóknar hefur veitt gagnlega innsýn í heim textílvefnaðar á 21. öldinni  og tengsl hans 

við okkar sögu. Vegur vefnaðar er tilkomumikill og áhrifamikið að lesa og heyra um hvað 

hefur verið gert í þeim málum hérlendis. Tækifærið til að hafa uppi á þessum manneskjum 

sem eru að vefa og tengja við mína fyrri vitneskju frá starfi sem fatahönnuður þar sem textíll 

á hönnunarsviðinu var hreinlega bara  munsturgerð í prjóni, því svo seinlegt þótti að vefa er 

ómetanlegt. Eins að kanna samfélagssíðuna um þessi mál svo og að athuga alla starfsemina 

sem tengist vefnaði í kringum Textilmiðstöð og Hönnunarsafn Íslands. Man 20.aldar 

vefnaðarnámskeið Heimilisiðnaðarfélagsins að Laufásvegi 2 án þessa hugmyndaheims, þar 

sem stigið var inn í háleitan heim  skandinavískra hefða með dreglagerð og góðu útsýni yfir 

Tjörnina í Reykjavík. Skrefið inn í nútíma vefnað hefur verið stigið til fulls með tilkomu TC2 

vefstólsins árið 2016 á sérhæfðri miðstöð um textilmál. Þessi heimur hefur verið óplægður 

akur eða fremur hljóður í tengslum við nýsköpun og sjálfbærni. Sýning Listasafns Íslands í 

tilefni af 100 ára afmæli Ásgerðar Búadóttir, myndlistarkonu sýnir hins vegar hvað vefnaður 

er tilkomumikill og dásamlegur í réttu sölum þrívíddar og ljósa upplýsingar. Vissulega 

breytast hugmyndir um myndvefnað örlítið í tengslum við það að stafræni vefstóllinn er af 

ákveðinni stærð með töluvert þéttari vefnað en tíðkast hefur en slíkt ætti að vera hvati fyrir 

listiðnað, smáframleiðslu í vefnaði og þróunarstarf. Textílfélag Íslands heldur áfram að standa 

vörð um  mikilvægi handverksþáttarins stóru myndarinnar. Fara verður varlega þegar 

frjálshyggjusporin eru tekin, að standa föstum fótum um sögulega arfleifð og fórna henni ekki 

fyrir stundargróða. Fyrstu spor hafa verið  tekin t.d. í Hallormsstaðaskóla þar sem Sigrúnar P. 

Blöndal, skólastjóra og vefara er minnst með gerð skólanámskrár sem kennir vefnað og tekur 



 

mið af námskrá Aalto háskóla Finnlands. Sömu hugmyndirnar um hönnun og nýsköpunn 

skjóta upp kollinum aftur og aftur í gegnum árin með útkomu nýrra tilbrigða hvernig skuli 

standa að málunum í þetta skiptið, eins og í anda samstarfs og finnsku leiðarinnar. Það þarf 

að leggja eitthvað af mörkum  svo að hægt sé að nýta vefnaðinn sem leið til nýsköpunar og 

tækifæris til innlendrar bandþróunar. Ekkert er hönnuði kærara en að hanna úr eigin efni 

 

 

 

 

 



 

 

 

HEIMILDASKRÁ 

 

Aðalsteinn Ingólfsson. (1994).  Sem vefnum gegnir. Í Bera Nordal (ritstjóri), Ásgerður 

Búadóttir sem vefnum gegnir (bls. 13-23). Reykjavík: Listasafn Íslands.. 

 

Alda Kristín Sigurðardóttir. (2011). Tillögur að sjálfbærnivísum fyrir tískuiðnaðinn á 

Íslandi; stjórnborð stjórnsýslunnar. Óbirt meistararitgerð. Háskólinn í Bifröst. Sótt 

25.03.2021 af  http://hdl.handle.net/1946/10954.   

 

American Scandinavian Foundation. (1982). Donnelly, C.M. Í The Scandinavian Touch. 

[Contemporary Scandinavian Textiles]. Sýningarskrá, (bls.4 -7).  New York. 

 

Anna Sigurðardóttir. (1985). Vinna kvenna á Íslandi í 1100 ár. Sótt 25.03.2021 af   

https://baekur.is/bok/000012059/0/305/Vinna_kvenna_a_Islandi_i_1100.  

 

(Arnar Mar Jónsson. (2013). Möguleikar textiliðju á Íslandi. Óbirt  BA ritgerð. Listaháskóli 

Íslands. Sótt 01.01.2021 af skemma.is.) 

 

Arndís S. Arnadóttir. (2011). Nútímaheimilið í mótun:fagurbætur, funksjónalismi og norræn 

áhrif á íslenska hönnun 1900-1970, 31-97. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

 

Ásdís Jóelsdóttir. (2009). Saga fatagerðar og fatahönnunar á Íslandi frá lokum 19.aldar til 

byrjun 21.aldar,1- 60. Kópavogur: Leturprent. 

 

Áslaug Sverrisdóttir og Sigríður Halldórsdóttir.(1997). Vefnaður fyrri alda. Spaldvefnaður 

og kljásteinavefnaður [myndband]. Upptökur önnuðust Karl Jeppesen og Tryggvi 

Jakobsson. Reykjavík.  

 

https://baekur.is/bok/000012059/0/305/Vinna_kvenna_a_Islandi_i_1100


 

Björn Halldórsson. (1843).  Arnbjörg.  Í  Gísli Kristjánsson og Björn Sigfússon (ritstj.), Riti 

Björns Halldórssonar í Sauðlauksdal, (bls.423-475).  Reykjavík: Búnaðarfélag Íslands, 

1983.  

 

Creswell, John, W. (2020). Qualitiative inquiry & research design. Choosing among five 

approaches. Bls. 15-69. Thousand Oaks, California: Sage Publications.  Sótt 10.01.2021 af 

cell.conicet.gov.ar/wp-content.  

  

Filippía Kristjánsdóttir (Hugrún). (1975). Farinn vegur. Ævibrot úr lífi Gunnhildar Ryel og 

Vigdísar Kristjánsdóttur, (bls.69-74). Reykjavík: Bókamiðstöðin. 

 

Gísli Þorsteinsson og Brynjar Ólafsson (2012). Kennaraskólinn í Naas og fyrstu íslensku 

nemendur hans í uppeldismiðaðri smíðakennslu. Í Tímariti um menntarannsóknir,9.árg. 

(01.06.2012).  Sótt 04.03.21 af https://timarit.is/page/6679929#page/n32/mode/2up. 

 

Guðrún J. Vigfúsdóttir. (1998). Við vefstólinn. Starfsvettvangur Guðrúnar J. Vigfúsdóttur í 

hálfa öld. Lifandi vefnaðarlist í máli og myndum,1-280. Ritstjóri: Elísabet Þorgeirsdóttir. 

Reykjavík: Steindórsprent-Gutanberg. 

 

Elsa E. Guðjónsson (1983). Um íslenskan listvefnað fyrr á öldum. Í Lesbók 

Morgunblaðsins, 4.tbl.(29.01.1983). Sótt 19.03.2021 

af   https://timarit.is/page/3302722#page/n15/mode/2up. 

 

Elsa E.Guðjónsson. (1991). Um rokka, einkum með tilliti til skotrokka. Í Árbók hins 

íslenska fornleifafélags, 88.árg. (tbl.01.01.1991).  Sótt 10.03.2021 af 

https://timarit.is/page/2057210#page/n6/mode/2up.   

 

Elsa E. Guðjónsson. (1993). Um vefstóla og vefara á 18. og 19. öld. Í Árbók hins íslenska 

fornleifafélags , 90. árg. (01.01.1993). Sótt 04.03.2021 af 

https://timarit.is/page/2057578#page/n0/mode/2up.  

 

Feykir.is. (2018).  Tækifæri á sviði textíls, (26.11.2018). Sótt 02.01.21  af feykir.is. 

 

Friðrik Steinn Kristjánsson. (2009). Kristján Friðriksson. Sótt 25.03.2021 af 

http://www//kf.is.  

https://timarit.is/page/3302722#page/n15/mode/2up.1
https://timarit.is/page/2057210#page/n6/mode/2up. Sótt 10.03.202
https://timarit.is/page/2057578#page/n0/mode/2up


 

 

Geitfjárræktarfélag Íslands.(e.d.).  Geitafiða. Sótt 14.01.2021 af 

http://geit.is/afurd/geitafida/. 

 

Gunnhildur Finnsdóttir. (2004). Helgir Steinar. Nunnuklaustrin á Kirkjubæ og Reynisstað. 

Í Sagnir,1.tbl.(01.06.2005), (bls. 38). Sótt 12.02.2021 af https.//tímarit.is/issue/367035þ . 

 

Handrit.is. (e.d.). Brynjólfur Sigurðsson. Sótt 10.03.2021 

af  https://handrit.is/is/biography/view/BrySig003.  

 

Hayeur Smith, M. (2015). Weaving wealth. Cloth and Trade in viking Age and Mideval 

Iceland, (bls. 1-19). Sótt 08.03.2021 af researchgate.net/publication/272818539.  

Heimilisiðnaðarsafnið, Blöndósi. (2009). Vefnaður. Halldóra Bjarnadóttir tók 

saman.  Reykjavík: Steinsholt. 

 

 

Hið íslenska bókmenntafélag. (2015). Íslenskar æviskrár frá landnámstímum til ársloka 

1940, bls.288:77. Sótt 12.03.2021 af 

.https://baekur.is/bok/000306940/1/304/Islenzkar_aeviskrar_fra. 

 

 

Iðnaðarmál. (1977). Handofin nytjalist úr íslenskri ull. Vefstofa Guðrún Vigfúsdóttur á 

Ísafirði er nýstárlegt fyrirtæki. Í Iðnaðarmál, 03.tbl. (01.01.1977), (bls. 62-66). Sótt 

08.03.2021 af https://timarit.is/page/6233643?iabr=on#page/n10/mode/2up. 

 

Iðnaðaramál. (1955). Hampvinnsla. Í Iðnaðarmál, 06.tbl. (01.06.1955),  bls. 94-96.Sótt 

06.03.2021 af timarit.is. 

 

Inga Lárusdóttir. (1953). Vefnaður, prjón og saumur. Í Iðnsögu Íslands (II.hefti. bls. 154-

192). Iðnaðarmannafélagiið í Reykjavík,1953. 

  

(Jóhanna Bríet Helgadóttir. (2019). Uppspuni frá rótum. Óbirt B.Ed.ritgerð. Reykjavík. 

Háskóli Íslands. Sótt 02.02.2021 af skemman.is.) 

 

Karolina Fund. (e.d.). Um okkur.  Sótt 21.02.2021 af http://karolinafund.com.  

http://geit.is/afurd/geitafida/
file:///D:/Brynjólfur%20Sigurðsson.%20Sótt%2010.03.2021%20af %20https:/handrit.is/is/biography/view/BrySig003
file:///D:/Brynjólfur%20Sigurðsson.%20Sótt%2010.03.2021%20af %20https:/handrit.is/is/biography/view/BrySig003
https://baekur.is/bok/000306940/1/304/Islenzkar_aeviskrar_fra
https://timarit.is/page/6233643?iabr=on#page/n10/mode/2up


 

 

(Lára Hrund Bjargardóttir. (2010). Nýting geita á Íslandi fyrr og nú. Umhverfisdeild, 

Landbúnaðarháskóli Íslands. Óbirt BS ritgerð. Sótt 14.03.2021 af skemman.is.) 

 

Listasafn Íslands. (2021). Listþræðir. Málþing í Listasafni Íslands 16.janúar 2021.Sótt 

21.03.2021 af listasafn.is. 

 

Listasafn Íslands. (1994). Nú sitja listamennirnir sjálfir við vefstólana. Í Bera Nordahl 

(ritstjóri), Ásgerður Búadóttir sem vefnum gegnir (bls. 41.45). Reykjavík: Oddi.. 

 

Listasafn Íslands. (1994). Aðfararorð. Í Bera Nordahl (ritstjóri), Ásgerður Búadóttir sem 

vefnum gegnir (bls. 7-10). Reykjavík: Oddi. 

 

Lýður Björnsson. (2005). Saga verslunar á Íslandi. Reykjavík: Viðskiptaráðuneytið. Sótt 

04.03.2021 af  SAGA VERSLUNAR.svth.indd.  

 

Magnea Einarsdóttir. (2019).  Íslenskur fatahönnunarklasi? Samanburður á uppbyggingu 

nýrrar atvinnugreinar í tveimur borgum. Óbirt meistararitgerð. Háskólinn á Bifröst.  Sótt 

25.03.2021 af http://hdl.handle.net/1946/34277.    

 

Magnús Guðmundsson. (1988). Ull verður gull. Ullariðnaður Íslendinga á síðari hluta 

19.aldar og á 20.öld. Safn til iðnsögu Íslendinga (II), 1-150.  Reykjavík. Hið almenna 

bókafélag. 

 

Minjasafn Austurlands. (2007). Minningartafla um Jón og Þóreyju.  Sótt 07.03.2021 

afHttp://marvidar.com7wp-content/uploads/bæklingur_Minjasafns_Austurlands_allur.pdf.  

 

Morgunblaðið. (2000). Úr hörfræði að myndverki. Í Lesbók Morgunblaðsins, 12.08.2000. 

Sótt 23.03.2021 af  https://timarit.is/page/3315773#page/n14/mode/2up.   

 

Morgunblaðið. (1989). Veflist á Kjarvalsstöðum. Viðtal við Ingibjörgu Styrgerði 

Haraldsdóttur, veflistakonu.  Í Lesbók Morgunblaðsins, 18.11.1989. Sótt 23.03.2021 af 

https://www.mbl.is/greinasafn/grein /40442.  

 

https://svth.is/wp-content/uploads/2019/03/saga_verslunar.pdf
http://hdl.handle.net/1946/34277
http://marvidar.com7wp-content/
https://timarit.is/page/3315773#page/n14/mode/2up.  .20
https://www.mbl.is/greinasafn/grein%20/40442.


 

National Hemp Association. (2020). Hemp Facts and Statistics. Sótt 05.03.2021 af 

https://nationalhempassociation.org/facts-statistics-hemp/. 

 

Nettles for textiles. (e.d.). Sótt 12.03.2021 af  http://www.nettlesfortextiles.org.uk/wp/.  

 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands (2018).  Ritstj. Arna Lára Jónsdóttir, Frosti Gíslason, Linda 

Wanders, Karitösu Sigurbjörgu Bjönrsdóttur og Karli Friðrikssyni. Stafrænn textíll og aðrar 

nýjungar. Nýsköpun í hönnun, þróun og framleiðslu. Samantekt Linda Wanders. Sótt 

14.03.2021 af  https://www.nmi.is/static/files/frumkvodlar/FF_prentefni/stafraenn-

textill.pdf. 

 

Ólafía Einarsdóttir. (1984). Staða kvenna á þjóðveldisöld. Í Saga, 1.tbl. (bls.7-30).Sótt 

23.02.2021 af https://timarit.is/gegnir/000301098. 

 

Petra LeBaron –Botts. (2015): Two Burning Houses. A story of Natural Stinging Nettle. 

Sótt 12.03.2021 af  https://blog.ncascades.org/naturalist-notes/two-burning-houses-a-

natural-history-of-stinging-nettle/. 

 

Rannsóknarstofa í textíl. (2020). Ragnheiður Björk Þórsdóttir: Stafræn varðveisla 

frumgagna í vefnaði. Fyrirlestur á Menntakviku – málstofur um textíl á netinu. Háskóli 

Íslands.  Sótt 01.01.2021 af  http://www.heimilisidnadur.is.  

 

Ragnheiður Björk Þórsdóttir. (2019). Listin að vefa. Reykjavík. Vaka-Helgafell, 2019. 

 

Rossmann, Gretchen, B. & Rallis, Sharon,F. (2017) An Introduction in Qualitative 

Research: Learning in the Field. Chapter 4.  Sage publication. Inc. Sótt 01.01.2021 af  

https://methods.sagepub.com.  . 

 

Sagnfræðistofnun. (2013).  Arndís S. Árnadottir: Að  kenna íslenskum stúlkum iðnað. 

Mótun sjónarmiða til nútíma listiðnaðar frá 1918-1939. Í Ráðstefnuriti. 

Reykjavík:Sagnfræðistofnun. Sótt 03.03.2023 af  http://hdl.handle.net/1946/15629. 

 

Seibu Museum of Art, The National Museum of Modern Art Kyoto og Norræna 

ráðherranefndin.(1987).  Dwinger. J.: Small is strong. Co-operation between craftspeople 

in Scandinavia. Sýningarskrá. Í Scandnavian Crafts Today. (bls. 15-16). Tokyo: Seybu 

Museum of Art,. 

https://nationalhempassociation.org/facts-statistics-hemp/
http://www.nettlesfortextiles.org.uk/wp/
https://www.nmi.is/static/files/frumkvodlar/FF_prentefni/stafraenn-textill.pdf
https://www.nmi.is/static/files/frumkvodlar/FF_prentefni/stafraenn-textill.pdf
https://blog.ncascades.org/naturalist-notes/two-burning-houses-a-natural-history-of-stinging-nettle/
https://blog.ncascades.org/naturalist-notes/two-burning-houses-a-natural-history-of-stinging-nettle/
http://www.heimilisidnadur.is/
https://methods.sagepub.com/


 

 

Seibu Museum of Art, The National Museum of Modern Art Kyoto og Norræna 

ráðherranefndin.  (1987). Ulf Haard af Segerstad: What is Scandinavian about Scandinavian 

Crafts? Sýningarskrá. Í Scandnavan Crafts Today, (bls. 10-11). Tokyo: Seybu Museum of 

Art. 

 

Sigrún P.Blöndal. (1948). Vefnaðarbók. Formáli. Akureyri: Prentverk Odds Björnssonar h/f 

,1948. 

 

Steinunn Kristjánsdóttir. (2017). Leitin að klaustrunum. Klausturhald á Íslandi í fimm aldir, 

85-131 og 357-387. Reykjavík: Sögufélag í samvinnu við Þjóðminjasafn Íslands, . 

 

Sturla Friðrikssson. (2007). Línrækt og hörvinnsla  fyrr á tímum. Í Náttúrufræðingnum, I. 

hefti, 75. árg., 7-12 

 

The Ruskin museum. (e.d.).  Sótt 22.02.2021 af https://ruskinmuseum.com/who-was-john-

ruskin-1819-1900/. 

 

Timarit.is.(e.d.).  Fjaðrafok. Í Lesbók Morgunblaðsins, 33. tbl.(16.09.56), bls. 532. Sótt 

08.03.2021 af timarit.is. 

Timarit.is. (e.d.). Skúli fógeti. .Faðir Reykjavíkur – Saga frá 18.öld. Í Ísafold, 32.tbl. 

(23.12.1878), bls.32:29-34. Sótt 17.03.2021 af 

https://timarit.is/page/3939809?iabr=on#page/n0/mode/1up 

 

 

Tímarit.is. (e.d.). Júlíana Sveinsdóttir - list hennar og vefnaður. Í Morgunblaðinu, 43. tbl. 

(24.12.1947), bls.3. Sótt 12.03.2021 af timarit.is. 

 

Timarit.is. (e.d.).Niðurlag. Í Stefnir, 20. tbl. (08.12.1899), bls. 1 (Dálkur 2:24-40). Sótt 

02.01.2021 af timarit.is.  

 

Timarit.is. (e.d.). Vaktarinn hætti þegar fyrsti vínskenkarinn kom. Rætt við Lýð Björnsson, 

sagnfræðing. Í Morgunblaðinu, 89. tbl. (01.06.1974), bls.32. Sótt 12.03.2021 af  timarit.is.  

 

https://ruskinmuseum.com/who-was-john-ruskin-1819-1900/
https://ruskinmuseum.com/who-was-john-ruskin-1819-1900/
https://timarit.is/page/3939809?iabr=on#page/n0/mode/1up
https://www.google.is/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiavtuQlYjwAhUZtaQKHYgQB6oQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Ftimarit.is%2Fpage%2F2219866&usg=AOvVaw2IydLixZ4sa090SA3alnRO
https://www.google.is/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiavtuQlYjwAhUZtaQKHYgQB6oQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Ftimarit.is%2Fpage%2F2219866&usg=AOvVaw2IydLixZ4sa090SA3alnRO
https://www.google.is/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiavtuQlYjwAhUZtaQKHYgQB6oQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Ftimarit.is%2Fpage%2F2219866&usg=AOvVaw2IydLixZ4sa090SA3alnRO
https://www.google.is/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiavtuQlYjwAhUZtaQKHYgQB6oQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Ftimarit.is%2Fpage%2F2219866&usg=AOvVaw2IydLixZ4sa090SA3alnRO
https://timarit.is/page/1452938#page/n31/mode/2up


 

Tímarit.is. (e.d.). Einokunarverslunin hélt við úreltum samfélagsháttum á Íslandi og festi 

Kaupmannahöfn i sessi sem hafnarborg. Viðtal við dr. Gísla Gunnarsson.  Í Tímanum, blað 

II., 234 tbl. (09.10.1983).  Sótt 23.02.2021 af tímarit.is. 

 

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti. (2017): Rammaáætlun (2017). Sótt 20.03.2021 af 

ramma.is.  

 

Vilmundur Hansen. (2019).  Hör spunnið í lín. Sótt 03.03.2021 af  

https://www.bbl.is/frettir/fraedsluhornid/hor-spunnid-i-lin-/20819/ .  

 

Vilmundur Hansen. (2019). Möguleikar í nýtingu hamps óendanlegir. Sótt 08.03.2021 af  

https://www.bbl.is/frettir/frettir/moguleikar-i-nytingu-hamps-oendanlegir/21665/. 

 

Þórunn Jarla Valdimarsdóttir. (2018). Skúli fógeti. Saga Reykjavíkur. Saga frá átándu öld. 

Reykjavík: JPV útgáfan, 2018.  

 

Þuríður Elsa Harðardóttir. 2015. Vefjarnarr að norðan. Rannsóknarverkefni til fullnaðar 

meistarprófi í fornleifafræði. Reykjavík: Háskóli Íslands.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bbl.is/frettir/fraedsluhornid/hor-spunnid-i-lin-/20819/


 

 

 

 

FYLGISKJÖL 

FYLGISKJAL 1  

HVAÐ FÆRIR RAFRÆNN VEFNAÐUR ÍSLENSKUM LISTIÐNAÐI? 

WHAT DOES  DIGITALISM BRING TO THE (ICELANDIC) ART INDUSTRY? 

 

Ég er í framhaldsnámi í menningarstjórnun við háskólann á Bifröst að gera 

rannsóknarverkefni um vefnað. Ástæðan fyrir því er m.a. vefnaðarnýjung  á Textilsetrinu á 

Blöndósi þar sem var verið að kynna og kenna á TC2 vefstól sl.ár og tilurð 

þróunarverkefnisins Frá hefðbundnum textíl til stafrænnar framtíðar.  Ætlunin er að kanna 

hvað sú nýjung færi vefnaðar- eða textilferli heimilis- eða listiðnaðar og væntingar bundnar 

henni. Mig vantar viðmælendur frá námskeiðinu  til að fá skoðanir á vélinni og hvernig 

vefnaðarreynsla eða upplifun þeirra af vélinni  var  með hliðsjón af bakgrunni viðmælenda 

og reynslu. Hefðir þú áhuga á að vera einn viðmælanda rannsóknarinnar? 

I am a student at the University of Bifröst, studying culture administration and doing a 

master´s research on weaving. The main reason being the recent seminar in Textilmiðstöðin, 

Blöndóso on the usage of the TC2 weaving machine last year and the recent emerging of 

the development project Bridging Textiles to the Digital Future. My intent is to research 

what that innovation Is thought to have brought to the home- or (textile)art industry weaving 

and expectations regarding the machine´s existence in Iceland. I would like to talk to 

participants of that seminar to ask how they liked the experience in view of their background 

and experience. Would you be interested in participating? 

Vinsamlegast hafið samband við: veras16@bifrost.is  

Please contact: veras16@bifrost.is  

Thank you,  

Vera Steinsen phone: GSM 611-9087 
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FYLGISKJAL 2 

SPURNINGALISTI 

 

Leiðandi opnar spurningar 

A.  I. Sjálf: 

1.Af hverju vefur þú?  

Would you mind talking about your reasons for weaving? 

II.Saga:  

2.Á viðmælandi sér einhverja sögu tengda vefnaði, vefarar eða vefstóll í 

fjölskyldunni? 

Do you have a history connected to weaving, like relatives that are weavers or textile 

artists or maybe a family weaving chair? 

III: Menntun & serhæfing:  

3. Hvernig er menntunarbakgrunnur þínn Einhver textilsérhæfing? 

    Do you have an education in textile or weaving? Any specialization?  

4. Hefurðu starfsreynslu af vefnaði eða er hann áhugamál? 

    Do you have a working textile experience or is weaving merely a hobby?  

5. Tilheyrir þú fag- eða stéttarfélagi tengdum textíl eða vefnaði? 

    Are you a memeber of a textileartists or weavers assocations* 

              IV.Framtíðin:  

6. Hvaða þættir TC2 vélarinnar eru mest afgerandi fyrir framtíðarvefnaðinn, stafrænan,    

uppbindingin eða aukinn hraði? 

What elements of the TC2 weaving chair or machine are of the most importance for future 

prospect in developing and maintaining the weaving tradition ? The upbinding, digitalism or 

increased weaving speed?  

 

B. I Skapandi sjálfbærni, árangurstengt mat viðmælanda á vefnaði: 

7. Hver er þín skoðun á tengslum eftirfarandi atriða við þróun gæða í vefnaði: 

a.  Frumgerðar og íslenskrar hönnunar 



 

b.  Bandþróunar og tegund spuna.  Telur þú mögulegt að hafa uppistöðubandið íslenskt og 

með hvaða bandi þá? 

c. Listvefnaðs: 

What is your oppinion on the relation between a), b) and c) regarding the development of 

quality in weaving? 

a) Making of protoypes and icelandic design 

b) Band development and the spinning type. Would you think it is possible to have 

icelandic band as the vertical band/stripe, what kind then? 

c) Textile Arts 

8. Hvaða vefnaðarband notar þú ? Myndir þú telja að   merceraisement verkun bands 

myndi auka gæði íslenska bandsins?. 

What band do you use as the vertical band? Would you think that the icelndic band would 

benefit from merceraisement? 

9. Hver er þín uppáhalds vefnaðartegund. Af hverju? 

 What type of weaving is your favourite? Why?  

10. Hver er munurinn á einskeftu og öðrum listvefnaðartegundum?  

What do you think is the difference between plain weaving and other forms of 

weaving? 

11.  Myndir þú vilja að námskeið sem þessi  kæmu á einhverjum breytingum í 

þjóðfélaginu? 

 What would you like to see happening after weaving courses like this in the society? 

C:  Poststrúktúralísk gagnrýni eða neikvæða hliðin. 

12. Eru uppistöðuböndin alltaf ljós? Er erfiðara að lita þau vegna styrkleika þeirra?  

Is the vertical band/stripe  always in a light color? Is it difficult to dye because of it´s 

strenght?.  

13.. Telur þú að gildi listiðnaðar rýrni  ef þáttur handverks minnkar við notkun véla? Af 

hverju? 



 

Do you think that the value of the textile art industry or applied arts lessens if the 

manual work is missing. Why?   

14.. Áttirðu í einhverjum erfiðleikum með að „stafræna“ vefnaðinn? Var Weavepoint forrit 

sem auðvelt var að tileinka sér? 

Was it difficult to apply digitalism to yhe weaving skill? Any comments on the 

software Weavpoint? 

15. Hvert telur þú að hið almenna viðhorf sé gagnvart vefnaði í dag?  

What do you think is the most common sentiment about weaving today in your 

oppinion? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


