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Saga hökulsins er viðfangsefni þessarar ritgerðar, hann er hátíðar- og messuskrúði presta 

og biskupa. Leitast verður við að fara yfir sögu hökulsins, allt frá tólftu öld til nútímans. 

Upphaf hans og rætur verða skoðaðar, hvernig hann hefur þróast og breytist í aldanna rás.  

Ritgerðinni er skipt niður í fimm kafla, fyrst eru inngangsorð, þar sem efni ritgerðarinnar 

verður kynnt, ritgerðin fjallar um hökla upphaf þeirra og þróun í tímans rás. Annar kafli 

fjallar um uppruna og sögu hökulsins, hvaðan hann kemur og hvar hann kemur fyrst fram. 

Hvernig þróast notkun hans og stíll í gegnum aldirnar, inn í þann kafla eru síðan teknar inn 

lýsingar Biblíunnar á skrúða prestanna og hvernig hann breytist. Einnig er táknmálið skoðað 

tákn og litir, hefð þeirra hennar og þróunar, hvernig tákn lifna og deyja, sum eru varanleg en 

önnur ekki. Í öðrum kafla er einnig vikið að þróun skrúðans hér á Íslandi og fjallað um 

hefðir. Í þriðja kafla er fjallað um þrjá íslenska listamenn, sem eiga það sameiginlegt að hafa 

lagt hönd á plóg við endurvakningu og þróun skrúðans, gerð er grein fyrir þeim í stuttu máli. 

Í fjórða kafla eru teknir fyrir höklar sem unnir eru af þessum listamönnum, gerður er á þeim 

samanburður, bæði á listamönnunum þremur með hliðsjón af uppruna þeirra, stíl þeirra og 

höklagerð. Fimmti kafli eru lokaorð, þar eru meginþema ritgerðar og vangaveltur dregnar 

saman, stjötti kafli er heimildaskrá og að síðustu er sjöundi kafli myndaskrá verkefnisins. 

Höklar og táknmál, myndir og litir hafa alltaf verið áberandi innan kirkjunnar, sögu 

þeirra má rekja aftur fyrir miðaldir. Hún helst í hendur við mannlífið hverju sinni. Segja 

mætti að saga hökulsins og tákna hans fylgi breytileika mannsins og þróunar hans. Til að 

skilja táknheim kirkjunnar á hverjum tíma er brýnt að setja sig inn í tíðarandann hverju 

sinni, það er stöðugt og viðvarandi verkefni kirkjunnar, handverksfólks og listamanna að 

halda þróuninni við. 

 

Að leiðarlokum langar mig að þakka leiðbeinanda mínum, fyrir góða tilsögn og að deila 

fúslega með mér af öllum sínum fróðleiksbrunni, þakka þér fyrir Dr. Gunnar Kristjánsson. 

Mig langar líka að þakka „kútnum mínum“ fyrir alla þolinmæðina við mömmu, þegar hún 

var að skrifa um „sloppana“, að hans mati. Síðast en ekki síst vil ég þakka manninum 

mínum fyrir ómetanlegann stuðning og trú hans á mér, takk fyrir að vera bjargið mitt, 

traustasta sem byggt er á og vorvindurinn, ferskur og hlýr sem blæs mér í brjóst. 
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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um uppruna og sögu hökulsins, breytingar hans og þróun. 

Sögu hökulsins má rekja aftur til tíma Rómverja og fram til þess tíma, þegar almennur 

fatastíll og þar með þeirra sem tóku þátt í guðþjónustunni fór að breytast í frumkirkjunni. 

Skoðað verður hvernig breytingar þróuðust í messuskrúða, klæðaburði og verða síðan 

uppistaða í táknmyndum og táknum. Tilvitnanir úr Gamla og Nýja testamentinu, tákn frá 

þeim tíma, þróun lita og efnis, allt frá 12. öld og þær breytingar sem verða við notkun nýrra 

og betri efna.  

Farið verður yfir stefnur og strauma innan kirkjunnar sem hafa haft áhrif á þróun 

messuskrúða og gerð hökla. Einnig verður fjallað um breytingar og þróun í íslenskum 

kirkjum seinni hluta síðustu aldar og hvaða áhrif það hafði á gerð messuskrúða, hvernig 

listamenn sem komu úr ólíkum áttum komu með nýjar nálganir og útfærslur á gömlum 

táknum og formum.  

Samanburður verður gerður á listamönnunum, verk þeirra skoðuð og borin saman og 

skoðað hvernig nálgun þeirra var ólík þrátt fyrir að verið væri að vinna að sambærilegum 

verkum fyrir kirkjur. 

2 Saga hökulsins 

2.1 Upphaf prestskrúðans, Biblían, tákn og merkingar 
Hökull kirkjunnar kemur upphaflega frá hversdagsklæðnaði Rómverja, en þeir notuðu flík 

sem var einhverskonar frakkakufl og kom kristindómnum ekkert við. Casula er latneska 

orðið yfir hökul og merkir lítið hús. Það var svo þegar Rómverjar tóku upp önnur 

hversdagsföt að frakkakuflinn þróaðist yfir í einkennisklæðnað presta. Þegar prestarnir voru 

orðnir að sérstakri stétt var hökullinn notaður sem búningur þeirra.1  

Á fjórðu öld þegar messan var orðin opinber athöfn og kristin trú orðin ríkistrú í 

Rómaveldi, tilheyrði einkennisbúningur messunni í stað hversdagsfata og var síðar notaður 

                                                 
1 Gunnar Kristjánsson, „Höklar“, í Höklar : Íklæðist hinum nýja manni), ritstjóri Gunnar Kristjánsson, 
(Reykjavík, Kirkjulistarnefnd, 1993), bls. 8 
„Höklar“, bls. 8. 
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utanyfir þau. Einkennisbúningur  þessi varð með tímanum stöðugt íburðarmeiri og 

skrautlegri, þaðan í frá gegndu handbúnaður, stóla og höfuðbúnaður  eingöngu 

skrauthlutverki.2 

Erfitt hefur reynst fræðimönnum að sýna þróun skrúðans í myndum því að um 

fjöldamargar ólíkar myndir að ræða sem eru ólíkar eftir löndum og misjafnar í aldanna rás. 

Útlit og gerð hökulsins hefur fylgt kirkjustefnum og listastefnum hvers tíma. Á 10. öld var 

kominn mikill íburður í skrúðann, silki og dýr efni voru nú ódýrari og komu oft í stað 

ullarinnar, kirkjan var þá orðin mun auðugri en áður. Til réttlætingar þessum mikla íburði, 

var vísað í 39. kafla Annarrar Mósebókar, þar sem helgiþjónustu Ísraelsmanna er lýst og 

skrúða prestanna, einnig virðist sem djáknar hafi notað hökulinn ásamt prestunum á þeim 

tíma.3 

Eftirfarandi lýsing er úr Annarri Mósebók:  

Þeir gerðu glitofin klæði fyrir þjónustuna í helgidóminum úr bláum purpura, 
rauðum purpura, skarlati og tvinnuðu, fínu línu. Þeir gerðu einnig hin heilögu 
klæði handa Aroni eins og Drottinn hafði boðið Móse. Hann gerði hökulinn úr 
gulli, bláum purpura, rauðum purpura, skarlati og tvinnuðu, fínu líni. Þeir 
slógu gullþynnur og skáru þær í þræði til að vefa í bláan purpura, rauðan 
purpura, skarlat og tvinnað fínt lín. Þeir gerðu tvo axlahlýra á hökulinn og 
festu báða enda þeirra í hann. Hökullindinn var af sömu gerð og fastur við 
hann. Hann var úr gulli, bláum purpura, rauðum purpura, skarlati og tvinnuðu 
líni. Þeir greyptu sjóamsteinana í gullumgjarðir, grófu í þá nöfn Ísraels sona 
eins og innsigli. Hann festi steinana á hlýra hökulsins sem steina til að minna 
á syni Ísraels eins og Drottinn hafði boðið Móse. Hann gerði brjóstskjöldinn 
með glitvefnaði eins og hökulinn, úr gulli, bláum purpura, rauðum purpura, 
skarlati og fínu, tvinnuðu líni. Hann var ferhyrndur. Þeir gerðu hann 
tvöfaldan, spannarlangan og spannarbreiðan og brutu hann saman tvöfaldan. 
Þeir settu hann steinum í fjórum röðum: rúbín, tópas og smaragð í fyrstu 
röðina, granat, safír og sapis í aðra röðina, ópal, agat og ametýst í þá þriðju og 
krýsólít, sjóam og ónyx í þá fjórðu. Þeir voru greyptir í gullumgjörð þegar 
þeir voru festir. Steinarnir samsvöruðu nöfnum sona Ísraels og voru tólf eins 
og nöfn þeirra. Sitt nafnið var á hverjum þeirra, grafið eins og innsigli, eftir 
tólf ættbálkum Ísraels. Þeir gerðu gullfestar fyrir brjóstskjöldinn, fléttaðar eins 
og reipi. Þeir gerðu tvær umgjarðir úr gulli og tvo hringi úr gulli og festu báða 
hringana í tvö horn brjóstskjaldarins. Síðan festu þeir báðar gullflétturnar við 
þessa tvo hringi á hornum hans. Hina endana á báðum fléttunum festu þeir við 
umgjarðirnar tvær og festu þær síðan við hlýra hökulsins framanverða. Þeir 
gerðu aðra tvo hringi úr gulli og festu þá í hin tvö horn brjóstskjaldarins að 
innanverðu, í þá brún sem vissi að höklinum. Þeir gerðu enn tvo hringi úr 
gulli og festu þá  neðan á báða hlýra hökulsins að framanverðu þar sem hann 

                                                 
2 „Höklar“, bls. 8. 
3 „Höklar“, bls. 8. 
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var festur saman ofan við lindann. Þeir bundu brjóstskjöldinn fastan  með 
purpurablárri snúru sem lá úr hringjum hans og í hringi hökulsins. 
Brjóstskjöldurinn var þannig ofan við lindann og gat ekki losnað frá höklinum 
eins og Drottinn hafði boðið Móse. Hann gerði kápuna sem fylgdi höklinum. 
Hún var öll ofin úr purpurabláu efni. Á henni miðri var hálsmál líkt og á 
brynju, faldað með ofnum borða svo að ekki rifnaði út úr. Þeir gerðu 
granatepli á slóða kápunnar úr bláum purpura, rauðum purpura og tvinnuðu 
hárauðu bandi og þeir gerðu bjöllurnar úr skíru gulli og festu þær á milli 
granateplanna á slóða kápunnar hringinn í kring, gullbjöllu og granatepli til 
skiptis hringinn í kring á slóða kápunnar. Þetta var ætlað til þjónustunnar eins 
og Drottinn hafði boðið Móse. Þeir gerðu kyrtla handa Aroni og sonum hans, 
ofna úr fínu líni, vefjarhött úr fínu líni og höfuðdúka úr fínu líni, línbuxur úr 
tvinnuðu, fínu líni, glitofið belti úr tvinnuðu, fínu líni, bláum purpura, rauðum 
purpura og skarlati eins og Drottinn hafði boðið Móse. Þeir gerðu blóm úr 
skíru gulli, hið heilaga höfuðdjásn, og grófu á það eins og á innsigli: Helgaður 
Drottni. Þeir festu það á snúru úr purpurabláu efni og komu því fyrir ofan á 
vefjarhettinum eins og Drottinn hafði boðið Móse.4  

Gildi hökulsins sem klæðnaðar, dvínaði frá og með 12. öld. Þaðan þróaðist hann æ meir 

til táknheimsins, hins skrautlega, og varð einungis búningur biskupa og presta. Litir 

hökulsins fengu ákveðið vægi sökum þess að prestur skyggði sjálfur á myndirnar og táknin 

sem á höklinum voru þegar hann þjónaði fyrir altari. Fyrstur til að setja ákveðnar litareglur 

var Innocentius páfi (1198-1216), þær voru tengdar grænum, rauðum, svörtum og hvítum 

litum, en síðar bættist svo fjólublái liturinn við. Ákveðinn litur tilheyrir hverju tímabili 

ársins sem einnig gildir um ákveðna helgidaga. Litirnir hafa augljósa merkingu að mestu 

leyti, grænt er t.d. litur vaxtar og þroska, rauður litur eldmóðs og ástar o.s.frv.5 

Á 13. öld var það orðið þannig að presturinn var hættur að snúa að söfnuðnum og standa 

handan altarisins, nú var hann farinn að snúa baki í söfnuðinn, stóran hluta messunnar. Þá 

var einnig sá siður tekinn upp að presturinn lyfti kvöldmáltíðarefnunum yfir höfuð sér sem í 

kjölfarið hafði miklar breytingar í för með sér á sniði hökulsins. Nú var hökullinn sniðinn 

þannig að tekið var úr hliðum hans og stundum af framstykkjunum til að auðveldara væri að 

lyfta handleggjunum. Breytingar á höklinum héldu áfram ásamt síauknum íburði. Allt 

stefndi að barokkhöklinum sem einkenndi 17. - 19. öld. Barokkhökullinn var úr afar 

verðmætum efnum, eins og flaueli eða silki, og var oft skreyttur dýrum perlum eða steinum. 

                                                 
4 Biblían, heilög ritning, Gamla testamentið ásamt Apókrýfu bókunum, Nýja testamentið, (Reykjavík, Hið 

íslenska Biblíufélag, 2007), Önnur Mósebók 39. 1-30. 
5 „Höklar“, bls. 8. 
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Mynd 1 
 

Stólur og handlín voru yfirleitt 
úr skrautlegum vefnaði og oft 
með vönduðum útsaumi. Eins var 
um búnaði á höfuðlín. 

     Stóla var þannig borin að 
hún var lögð um hálsinn utan yfir 
höfuðlín og messuserk, en undir 
dalmatíku og hökli; komu endar 
hennar niður undan dalmatíkunni 
framanverðri. 

     Handlín var borið á vinstri 
úlnlið. 

     Höfuðlínið var innsti hluti 
messuklæðanna: hvítur 
ferhyrndur líndúkur um 60x90 
cm að stærð. Búnaður eða hlað 
var saumað til skrauts við aðra 
langhlið höfuðlínsins og tvö löng 
bönd fest við horn þeirrar hliðar.  

höfuðlín (1) 

messuserkur (2) 

stóla (3) 

lindi 

dalmatíka (5) 

hökull (6) 

handlín (7) 

mítur (8) 

glófar (9) 

hosur 

skór (11) 

bagall (12) 

Einnig var hann oft skreyttur ýmis konar myndefni og táknum, helst úr helgramannasögum 

eða Biblíunni.6 

Efnismiklir, gotneskir höklar komu fram á sjónarsviðið á 19. öld á tímum rómantísku 

stefnunnar, en þeir leituðu sér fyrirmynda allt aftur til miðalda. Þeir voru framleiddir í 

stórum stíl fram eftir 19. öld, þrátt fyrir tilkomu þeirra þá hurfu barokkhöklarnir ekki af 

sjónarsviðinu.7 

Áður en þróun hökulsins hófst, eins og greint er frá hér að ofan, þá er talið að enginn 

sérstakur búningur hafi tilheyrt embættum kirkjunnar. Í hinum kristna söfnuði voru 

hinsvegar frá upphafi ákveðin embætti til staðar. Þá var einn sem las upp, annar bað bænir 

og þriðji sá um útleggingu. Þrátt fyrir að enginn búningur sé talinn hafa verið til fyrir 

embættin er talið að þau hafi átt sér sérstakan stað í messurýminu. Samkennd einkenndi 

frumsöfnuðina, þar sem allir voru skírðir og voru eitt í Kristi og því var enginn mannamunur 

gerður.8 

Hefðbundinn rómversk-kaþólskur biskupskrúði: 

 

 

 

                                                 
6 „Höklar“, bls. 8. 
7 „Höklar“, bls. 9. 
8 „Höklar“, bls. 11. 
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Nýja testamentið og aðrar fornar heimildir líta svo á hvítur búningur hafi einkennt kristnu 

samfélögin frá byrjun og þar hafi ekki verið um neins konar skrúða að ræða. Við 

helgiþjónustuna kallaði þörfin á mismunandi klæðnað þegar frá leið og varð það aðallega til 

að aðgreina embættin innan kirkjunnar sjálfrar.9  

Fjallað er um skrúða og skikkjur, bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt í Nýja 

testamentinu. Í yngsta riti Nýja testamentsins, Opinberunarbókinni sem er talin vera rituð 

við lok fyrstu aldar, hefur búningurinn mikið tákngildi og kristni söfnuðurinn er einkenndur 

þar af hvítum lit. Það að standa frammi fyrir hástóli Guðs og hvítþvo klæði sín er sterkt 

táknmál og myndmál í Opinberunarbók Biblíunnar.10  

Eftirfarandi texti er í Opinberunarbókinni: 

Einn af öldungunum tók þá til máls og sagði við mig: „Hverjir eru þessir 
menn sem skrýddir eru hvítum skikkjum og hvaðan eru þeir komnir?“ Og ég 
sagði við hann: „Herra minn, þú veist það.“ Hann sagði við mig: „Þetta eru 
þeir sem komnir eru úr þrengingunni miklu og hafa hvítþvegið skikkjur sínar í 
blóði lambsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum 
dag og nótt í musteri hans og sá sem í hásætinu situr mun búa hjá þeim. Þá 
mun hvorki hungra né þyrsta framar og eigi mun heldur sól brenna þá né 
nokkur breyskja vinna þeim mein. Því að lambið, sem er fyrir miðju hásætinu, 
mun vera hirðir þeirra og leiða þá til vatnslinda lífsins. Og Guð mun þerra 
hvert tár af augum þeirra.“ 11 

 

Í frásögn frá þessum tíma er hóran skreytt purpura, skarlati og allskyns prjáli, sem og 

gimsteinum og perlum,12 í frásögn frá þessum tíma. 

Hér er lýsing á því hver það er sem skreytt er prjáli og eðalsteinum og er þessi lýsing í 

flokknum um neikvæðar lýsingar, hana má finna í Opinberunarbókinni:  

Og andinn kom yfir mig og engillinn leiddi mig út í eyðimörk. Þar sá ég konu 
sitja á skarlatsrauðu dýri, alsettu guðlöstunar nöfnum og hafði það sjö höfuð 
og tíu horn. Konan var klædd purpura og skarlat og skrýdd gulli, gimsteinum 
og perlum. Hún hafði í hendi sér gullbikar, fullan af viðurstyggð og 
óhreinindum af saurlifnaði hennar. Og á enni hennar var ritað nafn, 
leyndardómur: Babýlon hin mikla, móðir alls saurlifnaðar og svívirðu á 

                                                 
9 „Höklar“, bls. 12. 
10 „Höklar“, bls. 12. 
11 Opinberunarbókin 7. 13-17. 
12 „Höklar“, bls. 12. 
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jörðinni. Og ég sá að konan var drukkinn af blóði hinna heilögu og af blóði 
votta Jesú. Og ég undraðist stórlega er ég leit hana.13 

Miðað við upphaf skrautklæða hafa tákn og skraut snúist við, frá einfaldleika og 

hreinlætis yfir í glys og skraut sem áður fyrr var tákn óhreinlyndis, það varð nú orðið tákn 

íburðar, valds og lotningar. 

2.2 Nýaldar skrúði, breytingar hans og frekari þróun 
Margt hefur breyst meðal lútherskra og kaþólskra safnaða í málefnum skrúðans á síðustu 

öld. Þar má nefna helgisiðahreyfingu þriðja og fjórða áratugar tuttugustu aldar, ásamt 

endurnýjun messunnar og áhrif hreyfingarinnar á kirkjubygginguna og þróun hennar, allt 

hafði þetta mikil áhrif. Í kjölfar annars Vatíkanþingsins (1962-1965) komu fram miklar 

breytingar á skrúðanum innan rómversk-kaþólsku kirkjunnar. Endurnýjun guðsþjónustunnar 

tengist þeim breytingum þar sem prestum var ætlað að snúa að söfnuði alla messuna, þeir 

stóðu aftan við altarið til að undirstrika samfélag safnaðar og prests í kringum altarið. Í 

kirkjum reistum eftir 1965, er ekki óalgengt að sjá að altar sé reist í miðri kirkju.14  

Á undanförnum áratugum hefur endurskoðunin einna helst byggst á rannsóknum á gildi, 

sögu og táknmerkingu skrúðans. Þar skiptir mestu máli að bæði sé gengið út frá nýjum og 

upprunalegum skilningi á messunni, þar sem áherslan var á hið opna samfélag, þar sem allir 

eru jafnir en hafa samt sem áður mismunandi hlutverkum að gegna í guðþjónustunni. 

Guðsþjónustan var skilgreind út frá samfélagshugtakinu,15 þar sem allir eru jafnir fyrir Guði, 

og allir sitja við kvöldverðarborðið í góðu samneyti hver við annan. 

Allar þessar breytingar hafa haft áhrif á skrúðann. Í stórum stíl var eldri skrúða lagt á 

hilluna og annar tekinn upp, nú urðu skreytingarnar léttari á baki hökulsins þar sem það sást 

lítið sem ekkert í messunni. Fyrirmynda var helst leitað til miðalda og jafnvel enn lengra 

aftur í tímann, þó voru efnin í höklana orðin léttari og féllu vel. Margir nútímahöklar meðal 

kaþólskra, leituðu fyrirmynda allt aftur til frakkakufla Rómverja. Skrúðinn var sjálfur 

sterkasta táknið, þrátt fyrir að notkun táknmáls og tákna hafi almennt verið til umræðu.16 

Menn leituðu til ýmissa fræðigreina við endurskoðun skrúðans til að öðlast betri skilning 

á þróunarsögu hans og tákngildi. Guðfræði og sagnfræði er þar fyrst að nefna, en einnig má 

nefna félagsfræði og mannfræði. Rannsóknir, sem hafa verið gerðar á klæðnaði, sýna að 

                                                 
13 Opinberunarbókin 17. 3-6. 
14 „Höklar“, bls. 12. 
15 „Höklar“, bls. 13. 
16 „Höklar“, bls. 13. 
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hann hafi í sér fólgið ákveðið félagsfræðilegt tungumál og hafa áhugaverðar rannsóknir 

verið gerðar á klæðnaði fólks á hinum ýmsu tímum og var þá skoðað hvernig höklar falla 

inn í þá mynd.17  

Úttekt hefur verið gerð á því hvernig messuskrúðinn fellur inn í þessa félagslegu mynd 

og hefur þá komið í ljós að mikið er lagt í skrúðann, sem er frekar gert vegna málefnisins en 

mannsins sem klæðist honum. Þannig skynjar söfnuðurinn málefni, sem er honum dýrmætt, 

og vill þess vegna leggja þó nokkra fjármuni til skrúðans, þessi glæsileiki undirstrikar 

virðingu við hið heilaga og málstaðinn. Þessi búningur prests er ekki einkaklæðnaður hans, 

því er með þessum íburðarmikla búning dregið úr gildi einstaklingsins og athygli frekar 

dregin að starfi hans og þeim málstað sem hann starfar fyrir. Því mætti segja að skrúðinn sé 

hluti af kirkjurýminu, hann er hluti af umhverfi messunnar og messunni sjálfri.18  

Samkvæmt rannsóknum á klæðnaði fólks rétt fyrir miðja 18. öld, hafði klæðnaður sterku 

félagslegu hlutverki að gegna, það sást skýrt á honum hvaða þjóðfélagslegu stöðu fólk var í 

og jafnvel starf þess. Á þessum tíma tók klæðnaðurinn mið af félagslegri stöðu 

einstaklingsins fremur en persónulegum smekk viðkomandi, einnig voru ákveðin skil milli 

einkafatnaðar og klæðnaðar hins opinbera.19 Í kringum 1840 fóru breytingar að eiga sér stað 

í almennu viðhorfi fólks. Fólk fór þá að klæða sig eftir eigin smekk, félagsleg staða og starf 

hvarf í búningnum og persónuleg einkenni hvers og eins fóru að sjást, þá var lýðræði í 

fatavali komið í tísku.20  

Þróun á einstaklingsklæðaburði varð til þess að fatnaðurinn miðaðist fyrst og fremst við 

þann sem notar hann, þar komu þægindi og hagkvæmni fyrst. Hinsvegar miðast 

einkennisbúningar, þjónustuklæðnaður, við hið gagnstæða, þjónustuna sjálfa.21   

Margvíslegar viðhorfsbreytingar til búninga og fatnaðar urðu til við þessa þróun, Nú var 

staðan orðin sú að þeir sem syngja guðsþjónustuna eiga ekki að hverfa bak við skrúðann. Nú 

var maðurinn sjálfur farinn að skipta máli á þessum vettvangi en ekki skrúðinn einn, eins og 

hafði verið ríkjandi áhersla áður fyrr.22 

Á ýmsan hátt má kanna tákngildi skrúðans yfir ólík tímabil kirkjusögunnar. Samanburður 

vígslutexta, frá 1596 og svo 1984, sem var gerður af kaþólskum guðfræðingum leiddi í ljós 

                                                 
17 „Höklar“, bls. 13. 
18 „Höklar“, bls. 13-14. 
19 „Höklar“, bls. 13. 
20 „Höklar“, bls. 14. 
21 „Höklar“, bls. 14. 
22 „Höklar“, bls. 14.  
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gjörólíkan skilning á skrúða kirkjunnar. Frá seinni hluta 16. aldar er vísað til Annarrar 

Mósebókar, kafla 39 (sjá fyrrgreindann texta), þar sem talað eru um hátíðleikann og 

skrúðann í musterinu. 23 Það er þarna sem skrúðinn og öll umgjörðin skiptir hvað mestu 

máli.  

Á 20. öld er hinsvegar farið að ganga út frá æðsta presti hins nýja sáttmála, það er Kristi, 

þá er sá sem ber skrúðann orðinn að miðpunktinum. Þannig minnir skrúðinn þann sem hann 

ber á Jesúm Krist og þjónusta sína við hann. Mikla breytingin er sú að maðurinn sjálfur er 

farinn að skipta meira máli en búningurinn sem hann klæðist, maðurinn hefur nú stærra 

hlutverk en áður og er nú sjálfsstæð persóna.24 Presturinn er orðinn hluti af söfnuðinum og 

myndar loks samfélag við hann sem persóna. 

2.3 Prestsskrúðinn á Íslandi 
Saga skrúðans hér á landi er jafngömul sögu kristninnar og hafa litir gegnt þar táknrænu 

hlutverki undanfarna áratugi. Hvert yfirstandandi tímabil kirkjuársins er gefið til kynna með 

litum, liturinn gefur til kynna tilefni dagsins. Litir messuskrúðans eiga sér hinsvegar mun 

styttri sögu en skrúðinn. Þótt þeir hafi víða verið notaðir eftir ákveðnum reglum gildir það 

þó einkum um rómversk-kaþólsku kirkjuna. Hér á landi hafa litareglur ekki verið teknar 

alvarlega nema örsjaldan og í öðrum löndum mótmælenda hafa litareglurnar ekki skipt svo 

miklu máli. Þrátt fyrir fjölbreytni í messuklæðum hérna á Íslandi hefur reglum rómversk-

kaþólsku kirkjunnar um liti ekki verið fylgt í kaþólskum sið hér á landi. Sérstök einföld hefð 

virðist því hafa þróast þar sem tiltæk efni voru einfaldlega notuð hverju sinni.25  

Rauður hökull með gylltum krossi varð allsráðandi hér á Íslandi snemma á 19. öld eins 

og í fleiri löndum Danakonungs og hefur hann verið að heita má ríkjandi í íslenskum 

kirkjum allt fram undir þennan dag. Þó var hann ekki alveg einráður á nítjándu öld og fyrri 

hluta þeirrar tuttugustu sökum þess að margir gamlir höklar, í ýmsum litum, voru víða til og 

notaðir þegar þurfa þótti. Veruleg umskipti urðu þó um og upp úr miðbiki tuttugustu aldar.26  

Frá árinu 1981 var tekin upp sú nýbreytni, samkvæmt Handbók íslensku kirkjunnar að 

fylgt skyldi fornum litahefðum. Að vísu var ekki um strangar reglur að ræða sökum þess að 

fátækar sveitakirkjur höfðu til dæmis engin tök á að eiga hökla í fjórum litum í það minnsta. 

Höklar hér á landi virðast hafa verið gerðir í ýmsum litum í tímans rás, með kirkjulegum 

                                                 
23 „Höklar“, bls. 14. 
24 „Höklar“, bls. 14. 
25 „Höklar“, bls. 18. 
26 „Höklar“, bls. 19. 
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táknmyndum eða tilfallandi skrauti sem efni var á og gafst hverju sinni. Gildi sitt og svip 

setja samt litareglurnar á umhverfi kirkjunnar í heild, sem og messunnar.27 

Skammur aðdragandi var að þessum litareglum sem settar voru í Handbók íslensku 

kirkjunnar árið 1981, en áhrifin bárust hingað úr ýmsum áttum hingað til lands upp úr miðri 

öldinni. Má þar nefna meðal annars áhrif frá Vestuheimi, þar sem nokkrir prestar höfðu 

kynnst kirkjulífi þar og jafnvel þjónað þar. Einnig má nefna áhrifin sem komu frá Svíþjóð, 

en þar hafði haldist mun meiri íburður kirkjuskrúða heldur en hér á landi. Að lokum má svo 

nefna helgisiðahreyfinguna og þá presta sem henni fylgdu og heilluðust af henni, hún lagði 

áherslu á fornar hefðir í messuformi, skrúða og messusöng.28 

Dr. Arngrímur Jónsson hefur ritaði grein um helgisiðahreyfinguna hér á landi þar sem 

hann talaði um hvernig áhugi á hinu sígilda messuformi vaknaði á sjötta áratug 20. aldar. Þá 

hefst innflutningur á kirkjugripum og skrúða frá Bretlandi. Segir hann einnig að í kjölfar 

þess að þeir hafi viljað vera í samræmi við það sem gerðist í öðrum löndum og því farið að 

afla messufata, bæði hvað liti varðar og því sem þeim átti að fylgja. Frá Írlandi komu fyrstu 

messufötin, nýstárlegir gotneskir höklar ásamt stólum og prestaflibbum. Áhuginn varð 

mikill víða um land, enda voru margar kirkjur sárasnauðar af þessum hlutum.29 

Bók Arngríms, Hátterni í Kirkjusiðum, er nokkurskonar leiðarvísir um framkvæmd 

kirkjusiða, sem hann sagði ábótavant í Handbók íslensku kirkjunnar 1981. Hvað varðar 

kirkjusiði, þá segir Arngrímur skipan kirkjuhúsa hér á Íslandi oft erfiða. Arngrímur telur að 

prestar þurfi að hafa lítúrgíska kunnáttu til að veita arkitektum og húsagerðarmönnum ráð 

við hönnun þeirra. Segir hann arkitekta hérlendis hafa litla þekkingu varðandi lítúrgísk 

lögmál sem eru ákvarðandi um innri hönnun kirkna. Aðkallandi segir hann að bæta 

lítúrgíska þekkingu guðfræðinga og presta, svo lítúrgían og siðir kirkjunnar geti notið sín, 

þannig fær tilbeiðslan guðrækilegt og einlægt snið.30 

Mikil umskipti urðu í kirkjunni á skömmum tíma, einfalda messufatahefðin var rofin og 

nýjir siðir ruddu sér til rúms, ýmsir litir í höklum með nýju sniði og með stólum voru teknir 

í notkum í fleiri og fleiri kirkjum. Efnisgæðin voru misjöfn og  ekki alltaf spurt hvort 

hökullinn félli vel að kirkjuhúsinu, umhverfi messunnar eða þeim búnaði sem til var fyrir. 

Arngrímur segir einnig  að fræðileg umræða hafi verið lítil og til dæmis hafi engin kennsla í 

                                                 
27 „Höklar“, bls. 19. 
28 „Höklar“, bls. 19. 
29 „Höklar“, bls. 19-20. 
30 Arngrímur Jónsson, Hátterni í kirkjusiðum, (Reykjavík, Bjartur, 1995), bls. 6 – 8. 
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Háskóla Íslands verið um guðfræði messunnar.31 Embættisbúnaður og messuklæði eru 

búnaður prestsins, hempan ásamt pípukraganum er embættisbúnaðurinn, rykkilínið, stólan 

og hökullinn tilheyra svo messuklæðunum. Farið hafa fram takmarkaðar athuganir á sögu 

embættisbúningsins og messuskrúðans í kirkjusögu Íslands, að mörgu leyti eru íslenskar 

kirkjur sérstakar og má þá nefna timburkirkjur síðustu aldar. Samræmis við kirkjuhúsið og 

innviði þess þarf að hafa í huga, við val á hökli og búnaði kirkjunnar. Þeim hæfir því ekki 

hvaða listbúnaður sem er. Messan og umhverfi hennar þarf að vera eins vandað og hægt er, 

til hæfis hinni helgu þjónustu.32 

Í formála bókar sinnar segir Arngrímur að iðkun kirkjusiða hafi alltof mikið farið eftir 

geðþótta prestanna, einfaldlega vegna þess að þeir hafi ekki notið nægrar tilsagnar í námi 

sínu, þess vegna hafi kirkjusiðir orðið sviplausir og ekki gegnt því hlutverki sem þeim er 

ætlað hér á landi.33  

2.4 Táknmál í kirkjubúnaði 
Táknhyggjan er ekki eins ráðandi lengur og fyrr á öldum, milli elleftu og fimmtándu aldar, 

hinsvegar er hún mikilvæg og stundum hreinlega nauðsynleg til að skilja kirkjuna og 

kirkjulist. Auk þess auðveldar hún skilning á trúarlegu tungutaki almennt. Táknin eru mjög 

myndræn og aðstoða listamanninn við sköpun sína.34 

Hægt er að vísa táknrænt til atburða á margvíslegan hátt, með litum, tölum, hlutum, 

jurtum og skepnum, að ógleymdu ýmsu atferli sem notað er við helgisiði, en þar er náð til 

skynjunarinnar á margan hátt með hreyfingum. Táknin tilheyra langri sögu mannsins frá 

einni kynslóð til annarrar, vísað er til skynjunar mannsins á svipaðan hátt á ólíkum tímum.35 

Miklir möguleikar eru til táknrænnar tjáningar í litum og hefur kirkjan haft mikið dálæti á 

þeim, en hefur samt verið reikul og verið breytileg milli landssvæða. Gyllt var áberandi í 

frumkirkjunni, það var litur konungsins eða keisarans, einnig var hann tákn um  veruleika 

Guðs sem og himinsins . Sama mætti segja um purpuralitinn, lit keisarans, Krists og oft 

Maríu „Drottningar himnanna“, eins og hún var stundum kölluð. Litur hins fullkomna, 

                                                 
31 „Höklar“, bls. 20. 
32 „Höklar“, bls. 20.  
33 Hátterni í kirkjusiðum, bls. 6-7. 
34 Gengið í guðshús, bls. 31. 
35 Gengið í guðshús, bls. 31-33. 



15 

Guðs, er hvítur, sem og litur hreinleikans og þar af leiðandi litur nýskírðra, dýrlinga og 

engla.36   

Síðmiðaldamenn voru mjög litaglaðir, þá voru gyllt, hvítt, blátt og rautt algengustu litir 

altarisins. Samt var táknræn merking litanna mjög á reiki, jafnvel tvíræð og gat því merkt 

tvennt andstætt. Þannig gat blái liturinn merkt bæði trúfesti Guðs, bláan himin, trúfesti 

mannsins sem og veruleika djöfulsins, dimman og vondan stað andavera í himingeimnum. 

Rauði liturinn gat einnig merkt tvennt, kærleika Guðs til mannanna og andann heilaga sem 

birtist frumsöfnuðinum á hvítasunnudag, en svo gat hann einnig merkt eldsdýki vítis og 

rauðglóandi hatur.37 

Þrátt fyrir að liðnar séu átta aldir frá því ákveðnar reglur um liti í prestaskrúðanum voru 

settar fram, eru þær enn í fullu gildi. Sömu litir og reglur um þá gilda enn hvað varðar 

altarisklæði guðsþjónustunnar og ákveðnar reglur eru um hvenær skuli nota þá. Hvítur og 

gylltur skrúði er notaður á jólum, páskum og hvítasunnu, sem og á sunnudögum eftir páska. 

Eftir þrenningarhátíð og þrettánda er notaður grænn skrúði á sunnudögum, sem stendur fyrir 

vöxt og þroska trúarlífsins. Á annan í hvítasunnu og einnig á annan dag jóla var rauður 

skrúði notaður, en hann stendur fyrir kærleikann, blóð píslarvottanna og andann heilaga. 

Fjólublár skrúði er litur aðventunnar og lönguföstu, hann er litur iðrunar, yfirbótar og 

undirbúnings. Litir hafa víða misst táknrænt gildi í kirkjum mótmælenda, en svo er ekki hér 

á landi, heldur hefur áhuginn á litum og skrúða aukist, sem og forvitni um táknheim 

litanna.38  

Áhugavert er að velta fyrir sér táknmáli litanna sem og merkingu þeirra, þegar táknmál 

kirkjulistar er skoðað. Það er eins með þá og táknin, bak við þá er sögulegt baksvið, þeir 

eiga sér langa notkunarhefð innan kirkjunnar.  Litir innan kirkjunnar beinast þó sérstaklega 

að skrúðanum og altarisbúnaðnum. Það sem ákvaðar notkun lita fyrir kirkjuskrúðann er 

kirkjuárið. Kirkjuárið hefst 1.sunnudag aðventu og lýkur síðasta sunnudag eftir 

þrenningarhátíð, sem er í lok nóvember eða byrjun desember. Aðaláhrifavaldar í kirkjuárinu 

eru stórhátíðirnar þrjár en þeirra litur er gylltur eða hvítur. Grænn er litur sumarsins, sem er 

litur þroska og vaxtar, innan kirkjunnar, stendur hann fyrir trúarlífið, vöxt hans og þroska. 

                                                 
36 Gengið í guðshús, bls. 33. 
37 Gengið í guðshús, bls. 33. 
38 Gengið í guðshús, bls. 34. 
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Rauður kemur oft fyrir í kirkjuárinu og hefur margvíslega merkingu, hann er meðal annars 

tákn elds, ástar og heilags anda.39  

2.5 Handverksfólk og listamenn, táknmyndir í notkun 
Margir líta svo á að hökullinn eigi ekki aðeins að vera viðfangsefni listhandverksfólks 

heldur einnig og ekki síður myndlistarmanna. Hann er ekki aðeins nytjahlutur líkt og hver 

annar klæðnaður eða búningur heldur er hann einnig myndlistarverk sem hefur áhrif á 

umhverfi helgihaldsins og þar með á helgihaldið sjálft.40 

Tákn eru sérstök tegund mynda sem fólk í tilteknu samfélagi þekkir og nánast hvað sem 

er getur haft táknmerkingu, hvort sem það er efni, litir, form eða myndir. Hökullinn hefur 

alla tíð verið skreyttur myndum og táknum, utan skrautverks sem hafa ekki greinileg gildi í 

sjálfu sér. Mörg tákn, sem áður höfðu gildi, heyra sögunni til og skiljast ekki lengur. En 

önnur lifa enn þann dag í dag og hafa lifað allt frá dögum frumkirkjunnar, síðan eru það enn 

önnur sem hafa orðið til á síðari tímum.41 

Messan er í senn varanleg og breytileg, hún tekur síbreytileika mannlífsins inn í myndina 

um leið og hún vísar til hefðar og varanleika . Í lífi safnaðarins er orðið og boðskapurinn hið 

varanlega og einnig fastur búnaðurinn, sem er kirkjuhúsið og umhverfi helgiþjónustunnar, 

en messuskrúðinn er breytilegur eins og tímabil kirkjuársins.42 

Listamenn og handverksmenn hafa alltaf haft þetta umhverfi í sínum höndum og gert það 

sem best, en verkefnin hafa aukist mikið með rýmismeiri nútímakirkjum.43  

Latneska orðið textus, sem merkir vefur, er rótin fyrir orðin texti og textíll. Líkja mætti 

messunni við stóran og mikinn vef með mörgum þráðum, heildarmyndin jafnt sem einstakir 

hlutar ná til mannsins. Litir, form, hreyfing, tal og tónlist er það sem byggir upp hinn 

heilaga leik (teatrum sacrum) sem fram fer í kirkjunni, þar tvinnast saman hið heyranlega og 

sýnilega. Guðsþjónustan er margslungin í eðli sínu, þar sem hver með sitt framlag er 

kallaður til þátttöku. Það er mikilsvert að leiðin til mannsins sé fundin með þeim skapandi 

frumkrafti sem kirkjunni var snemma trúað fyrir.44  

Handverksfólk hefur í gegnum aldirnar séð um gerð hökla, þar sem hökullinn er 

klæðnaður þurfti hann að vera gerður af þeim sem kunnu þau verk. Miklar kröfur eru gerðar 

                                                 
39 „Tákn og litir í kirkjulist fyrr og nú“, bls. 8-13. 
40 „Höklar“, bls. 5. 
41 „Höklar“, bls. 9. 
42 „Höklar“, bls. 20. 
43 „Höklar“, bls. 21. 
44 „Höklar“, bls. 21. 
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til þess listhandverks þar sem hökullinn er mjög sérstök tegund klæðnaðar. Þess vegna var 

hökullinn oft sérhæft listhandverk og skiptu þar mestu máli tæknikunnátta og verkþekking. 

Á tuttugustu öld fór textilgerð að hasla sér völl og fóru listamenn úr ólíkum greinum 

myndlistar í því framhaldi að fást við höklagerð. Stefnan varð sú að líta ekki bara á hökul 

sem listhandverk heldur einnig sem myndlistarverk.45     

Sérhver listamaður sem vinnur að hökli þarf að kunna upp að einhverju marki skil á 

kirkjulegri hefð, til þess að geta notast við hana, kallast á við hana, umbylta henni eða 

endurnýja hana. Það er hlutverk messunnar og orðsins sem undirstrika hefð og festu 

messunnar sem á sér ævafornar rætur. Messan er sífellt endurtekin og í sama formi, en það 

er hinsvegar ný umfjöllun og nálgun sem er krafist vegna breytilegs heims mannsins. 

Guðsdýrkun kemst ekki af án listarinnar vegna síbreytileika mannsins og hins sístæða 

veruleika trúarinnar.46  

Kirkjan hefur oft kallað til hina bestu listamenn og hefur ekki annað talið hæfa 

helgidómnum. Það voru viðhorf sem voru ríkjandi áður fyrr en margt bendi til þess að slíkt 

sé farið að sækja á aftur í nútímanum. Í skapandi list er tekist á við tilvist mannsins af 

einlægni og dýpt og kirkjan ætti því að leita eftir samstarfi við skapandi listamenn. Köllun 

listamanns og hlýðni hans við hana getur aldrei stangast á við hinn kristna söfnuð og hlýðni 

hans við sinn skapandi Guð. Það sem ætti að vera einkennandi fyrir kirkjulegt samfélag er 

skapandi andi og andrúmsloft. Skapandi andi svífur yfir vötnunum í kirkjunni og því er 

listin þar ávallt velkomin.47 

Þeir sem fjalla um myndlist eru farnir að finna fyrir hungri í myndir og aukinni þörf 

manna fyrir myndir. Kannski vegna þess að myndin hefur ekki verið hátt skrifuð í 

samtímamyndlist. Um leið vex áhuginn á táknmyndum og táknum. Tákn eru sérstakar gerðir 

mynda sem búa yfir ákveðnum eiginleikum. Má hinsvegar einnig telja atferli, liti og form 

undir tákn, því táknin eru ekki eingöngu myndir.48 

Táknið gegnir mikilvægu hlutverki í trú og listum með því er hægt að vísa til veruleika 

sem annars væri erfitt að nálgast á annan hátt. Áður fyrr skiptu táknin meira máli en þau 

gera í dag. Málverk frá miðöldum eru hlaðin táknmáli sem er ekki hægt að skilja nema skilja 

táknmál þess tíma. Þetta táknmál var í raun annað tungumál kirkjunnar, þeir sem voru ólæsir 

gátu lesið tákn og myndir. Ný og gömul tákn eru víðar en við gerum okkur grein fyrir. Það 

                                                 
45 „Höklar“, bls. 15-16. 
46 „Höklar“, bls. 17-18. 
47 „Höklar“, bls. bls. 18. 
48 „Tákn og litir í kirkjulist fyrr og nú“, bls. 8-13. 
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að lifna við og deyja er eitt af megineinkennum táknsins, það er háð sögunni, það verður að 

skírskota til veruleikans í dag, en getur einnig vísað til veruleika sem hægt er að segja að sé 

handan þessa heims.49 

Á síðustu öld var það framlag sálfræðinganna Sigmund Freuds og Carl Gustav Jungs, 

sem vakti athygli á táknum sem eru óháð forgengileika tímans . Þau tákn nefndi Jung 

frumtákn, sem hann skilgreindi þannig að nafn, hugtak eða mynd úr daglegu lífi, hafi 

skírskotun sem gengur út yfir augljósa og hversdagslega merkingu þess. Að sýna fram á að 

mörg tákn séu öllum mönnum sameiginleg, hvar sem er og hvenær sem þeir eru uppi, var 

meginframlag hans til táknfræðinnar. Má þar nefna sólina og tunglið, ljós og myrkur sem 

enn birtast á margvíslegan hátt í kirkjulist. Ljósið kemur fram í líkingu Krists sem hefur 

sigrast á  myrkrinu (dauðanum, syndinni).50   

Margt í táknmáli kirkjunnar kemur ekki frá henni sjálfri en hún hefur tileinkað sér 

ýmislegt frá því táknmáli sem í gildi var. Lambið er mikilvægasta, elsta og útbreiddasta 

Kriststákn kirkjunnar, rætur þess er að finna í Gamla og Nýja testamentinu. Í fyrndinni var 

fiskurinn algengt trúartákn nágrannaþjóða Ísraels, sérstaklega hjá Egyptum. Fiskurinn þýtur 

hljóðlaust í vatninu og er tákn fyrir leyndardómsfulla nálægð Guðs. Ljósmöndlubaugurinn, 

mandorlan, er einnig fornt tákn í kirkjulist, þar sem Jesús og María, eru í möndlulaga 

umgjörð og eru þau með geislabaug um höfuð sér í miklu ljóshafi. Það tákn sem er miklu 

eldra en kristindómurinn, ævafornt og stendur sem tákn lífsins er vatnið, það er í ritum 

kirkjufeðranna tákn hreinsunar, einnig tákn dauða og nýs lífs og þar með tákn skírnarinnar. 

Inntökuathöfn kirkjunnar er skírnin, hreinsun fyrri lífsviðhorfa eða fyrri trúar, hún merkir 

dauða með Kristi, sá sem skírist gefur sig á vald vatnsdjúpinu sem er deyðandi.  Ill öfl 

veraldar deyja en svo stígur hann upp úr vatninu og rís upp til nýs lífs með Kristi um leið.51 

Mörg þeirra tákna sem eru útbreiddust í kristinni má finna í íslenskum kirkjum. Tvö tákn 

eru hér þekktust, það eru lambið og fiskurinn, því allt frá fyrstu tíð eru það landbúnaðurinn 

og fiskveiðar sem hafa sett sterkann svip á líf þjóðarinnar.52   

Sem dæmi um atburð sem hefur táknrænt gildi mætti nefna altarisgönguna, en í henni 

fléttast saman tákn hluta, texta, tóna, atferlis, lita og jafnvel mynda. Grundvallartákn hennar 

                                                 
49 „Tákn og litir í kirkjulist fyrr og nú“, bls. 8-13. 
50 „Tákn og litir í kirkjulist fyrr og nú“, bls. 8-13. 
51 „Tákn og litir í kirkjulist fyrr og nú“, bls. 8-13. 
52 Gengið í guðshús, bls. 34. 



19 

stendur fyrir samfélagið og felst boðskapur hennar í reynslu mannsins sem er  yfirfærð á 

trúna, grundvöllur þeirra frásagnar er kvöldmáltíð Jesú og lærisveina hans.53 

Táknheiminn er áhugavert að skoða í sögulegu ljósi, varðandi merkingu þeirra og sögu. 

Það er óhjákvæmilegt fyrir þá sem vilja vera vel að sér í listasögu og þá sérstaklega 

kirkjulistasögu að þekkja þann heim. Skapandi listamaður er  meðvitaður um það að táknin 

hafa ekki eingöngu sögulegt gildi, heldur verður það einnig að eiga við samtímann sem er 

hér og nú. Þannig getur hann leitað á vit sögunnar og kannski fundið ný tákn. Listamaðurinn 

verður að vera skapandi með því að líta í kringum sig og ná fram táknum samtímans, þannig 

nær hann tengingu. Það sem er í senn frelsi listamannsins og vandi er að „brjóta“ upp 

hefðbundin tákn og stílfæra þau svo þau verði fersk og gegnsæ að nýju, sem og að þekkja 

tímans tákn og lífga þau við fyrir augum fólks.54 

3 Listamennirnir 

3.1 Sigrún Jónsdóttir 
Sigrún Jónsdóttir (1921-2001), er ættuð frá Vík í Mýrdal. Hún er dóttir Jóns Jónssonar 

málm- og silfursmiðs, sem var sonur Jóns Þorsteinssonar kaupmanns í Vík og Þorgerðar 

Þorgilsdóttur sem var ættuð frá Svínafelli í Öræfum og starfaði á Alþingi.55 

Sigrún lauk námi frá Kennaraskóla Íslands í handmenntum 1947 og útskrifaðist tíu árum 

síðar sem meistari úr textildeild Slöjdföreningens-skóla í Gautaborg.56 Áhersla Sigrúnar í 

námi sínu var batík, sem er ævaforn listgrein og var sú listgrein þá nær óþekkt hér á Íslandi. 

Sigrún hafði það á orði aðspurð að sér þætti Ísland vera eins og batík verk, þegar hún sæi 

það ofan frá, með öllum sínum sprungum, ám, hraunum og ströndum.57 

Umhyggjusemi og kvenlegar dyggðir var það sem Sigrún vildi leggja áherslu á að konur 

tileinkuðu sér og gerðu að sínum. Á sínum tíma henti Sigrún penslinum frá sér, notaðist 

helst við hann við skissugerð, en hún einbeitti sér að því að skapa nálinni þann sess, að hún 

yrði metin á sama hátt og pensillinn er metinn í hendi listamannsins. Síðustu þrjá áratugi 

tuttugustu aldar helgaði Sigrún sig kirkjulist og varð hún hvað þekktust sem kirkjulistakona 

                                                 
53 „Tákn og litir í kirkjulist fyrr og nú“, bls. 8-13. 
54 „Tákn og litir í kirkjulist fyrr og nú“, bls. 8-13. 
55 Sigrún Jónsdóttir, Minningargreinar : Morgunblaðið, 14. desember, 2001. 
56 Sigrún Jónsdóttir. 
57 Kristín Schmidhauser Jónsdóttir, „Sigrún Jónsdóttir kirkjulistakona“, Hugur og hönd : rit íslenska 

heimilisiðnaðarfélagsins, (Reykjavík, Heimilisiðnaðarfélag Íslands, 2001), bls. 8-13.                                                                       
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í hugum fólks. Allt efni sem hún saumaði hökla sína úr lét hún handvefa, gjarnan gerði hún 

sjálf prufu sem hún lét síðan vefa eftir. Hún nálgaðist hvert verkefni á persónulegann hátt, 

tók mið af kirkjunni, sögunni og staðháttum, sem hún útfærði og fléttaði inn í efnið.58 

Á árum sínum í Gautaborg var Sigrún gift Ragnari Emilssyni arkitekt 59 og hefur hans 

nám og  þær námsferðir sem Sigrún fór með honum haft mikil áhrif á hana. En þegar hún 

hóf nám í Gautaborg, var hún alltaf ákveðin í því að verða kennari, en þegar frá leið og 

kynni hennar af frekari listum og listaðferðum  þroskaðist og þróaðist, varð listamaðurinn í 

henni sjálfstæðari og einbeittari.60 

Árið 1966 komst Sigrún í varanlegt húsnæði með vinnustofu sína að Kirkjustræti 10, sem 

hún leigði hún af Alþingi með því skilyrði að hún færi um leið og þeir þyrftu á því að halda, 

sem varð ekki fyrr en árið 1995. Í þessu húsnæði hafði Sigrún eigin vinnustofu, gallerí og 

rak lítinn listaskóla, þar rak hún einnig litla búð og hafði sölusýningar. Þegar þetta gerðist, 

segir Sigrún að hún hafi verið komin á veginn sem lá til kirkjunnar, hún var orðin 

kirkjulistakona. Húsnæðið varð þannig mjög táknrænt og nefndi hún fyrirtækið sitt 

Kirkjumuni. Sigrún varð sölumaður og innflytjandi listmuna, en nafn fyrirtækisins, 

Kirkjumunir, vísaði til þeirra gripa sem hún hafði í öndvegi, munina valdi hún sjálf erlendis. 

Sigrún hélt þó áfram að vinna heima og hafði hjá sér góðar konur í vinnu í Kirkjumunum 

sem allar unnu hjá henni í tugi ára.61  

3.2 Guðrún J. Vigfúsdóttir  
Guðrún J. Vigfúsdóttir (f.1921), er ættuð frá Þorvaldsdal á Árskógsströnd. Foreldrar 

Guðrúnar hétu Vigfús Kristjánsson og Elísabet Jóhannsdóttir og voru þau bændur. Guðrún 

var næst yngst níu barna en tvær bræður hennar létust ungir. Ólst hún upp í torfbæ sem þeim 

systkinum þótti æsispennandi að rata inn í dimm göngin sem lágu milli ótal hliðvistarvera. 

Faðir Guðrúnar var mikill hagleiksmaður sem smíðaði báta og jafnvel hús og móðir hennar 

var mikill kvenskörungur í barnauppeldi og heimilisrekstri. Þegar Guðrún var 8 ára fluttist 

fjölskyldan yfir í stórt tvíhæða einbýlishús með kjallara, sem bróðir Vigfúsar, Jóhann 

                                                 
58 „Sigrún Jónsdóttir kirkjulistakona“,  bls. 8-13. 
59 Sigrún Jónsdóttir. 
60 Þórunn Valdimarsdóttir, Engin venjuleg kona, : litríkt líf Sigrúnar Jónsdóttur kirkjulistakonu, (Reykjavík, JPV- 

forlag, 2000), bls. 99-107. 
61 Engin venjuleg kona,  bls. 128-129. 
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Franklín Einarson arktiekt, hafði teiknað. Síðan var fjósi, hlöðu, fjárhúsum og hesthúsum 

bætt við.62  

Systkinin bjuggu snemma yfir sterkri athafnaþrá og listhneigð en bræður Guðrúnar urðu 

landsfrægir fyrir hönnun sína og  útskurð á skírnarfontum. Mörg verka þeirra bræðra eru á 

Minjasafni Akureyrar.63  

Systkinin voru fluglæs þegar þau hófu nám í farkennslu sem var skilyrði til náms, sem 

eldri systkinin Guðrúnar fengu, hún sjálf var níu ára þegar hún hóf nám á Árskógssandi.64  

Árið 1940-1941 var Guðrún við nám í Húsmæðraskólanum á Laugalandi í Eyjafirði og 

kynntist þar vefstólnum fyrst,65 síðan varð hún önnur tveggja sem hófu fyrstar nám við 

vefnaðarkennaradeildina á Hallormsstað. Útskrifaðist hún þaðan árið 1945 sem önnur af 

tveimur fyrstu vefnaðarkennurum á Íslandi, eftir tveggja ára nám, auk kennslu námskeiðs 

sem þær tóku á vormánuðum sem þjálfaði þær til kennslu nemenda sem ekkert kunnu til 

vefnaðar.66 

Eftir nám sitt lá leið Guðrúnar til Ísafjarðar, þar sem hún hóf kennslu við 

húsmæðraskólann Ósk, þar sem hún kenndi í ein 43 ár, frá árunum 1945-1988. Það var á 13. 

ári kennslunnar sem Guðrún fékk árs orlof, það nýttu hún og maður hennar sér til að ferðast 

um Norðurlöndin. Þau heimsóttu verkstæði og skóla til að kynna sér nýjungar í 

vefnaðarkennslu, munsturgerð og vefjarefnaframleiðslu. Fóru þau milli Noregs, Svíþjóðar, 

Finnlands og Danmerkur.67 

Alltaf blundaði löngun hjá Guðrúnu til að fá aðstöðu til að vefa sjálf, fá útrás fyrir eigin 

hugmyndir og tilraunir. Þegar þau hjón komu heim eftir ársleyfið, leigði Guðrún sér 

herbergi út í bæ þar sem hún kom sér upp athvarfi fyrir vefstólinn og notaði frítíma sinn til 

að gera ýmsar tilraunir með íslenska ull og vefa. Svo fór konuna í húsinu að langa til að vefa 

og komu þær þá upp öðrum vefstól og fékk Guðrún henni það verkefni að vefa trefla úr 

íslensku bandi. Þeir voru svo sendir til Akureyrar í ýfingu og svo seldir, þá aðallega í 

Reykjavík. Þegar það vitnaðist að salan gekk vel, komu fleiri og óskuðu eftir vinnu hjá  

                                                 
62 Guðrún J. Vigfúsdóttir, Við vefstólinn : starfsvettvangur Guðrúnar J. Vigfúsdóttur í hálfa öld : lifandi 

vefnaðarlist í máli og myndum, (Reykjavík, Guðrún Jóhanna Vigfúsdóttir, 1998), bls. 13-14. 
63 Við vefstólinn, bls. 13-14. 
64 Við vefstólinn, bls. 13-14. 
65 Við vefstólinn, bls. 15. 
66 Við vefstólinn, bls. 19-21. 
67 Sigríður Halldórsdóttir, „Vefarinn mikli Guðrún Vigfúsdóttir“, Hugur og hönd : rit íslenska 

heimilisiðnaðarfélagsins, (Reykjavík, Heimilisiðnaðarfélag Íslands, 1995), bls. 20-24. 
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Guðrúnu og kom það því að stofan rúmaði ekki fleiri vefstóla. Fjölskylda Guðrúnar keypti 

húsnæði sem stofan var flutt í og enn fleiri vefstólar voru keyptir, einnig var konunum sem 

höfðu verið að vefa boðið að gerast hluthafar. Þannig varð draumur Guðrúnar að litlu 

fyrirtæki sem var stofnað 1962 og fékk nafnið Vefstofa Guðrúnar J. Vigfúsdóttur h.f.68 Á 

vefstofu sinni framleiddi Guðrún tískufatnað sem varð mjög eftirsóttur.69  

3.3 Unnur Ólafsdóttir 
Unnur Ólafsdóttir (1897-1983),70 fæddist í Keflavík, hún var dóttir Vigdísar Ketilsdóttur og 

Ólafs Ásbjarnarsonar kaupmanns. 71 

Unnur lærði við Listiðnaðarskólann í Kaupmannahöfn og markaði hún sér svo sjálf 

starfsvið, við gerð muna fyrir guðsþjónustuna og helgihald hennar. 72 Auk þess sem hún 

stofnaði hannyrðaverslun í Reykjavík sem hún rak um árabil.73 

Unnur mun var vel að sér og mjög fróð um skáldamál sem og hið táknræna mál 

kirkjunnar, sem er einnig algjör nauðsyn og forsenda til góðs árangurs við þetta sérhæfða 

handverk.74  

Þegar Unnur kom fram á sjónarsviðið var danski barrokhökullinn, rauður með gull 

bryddingum í hávegum hafður, en Unnur markaði sín spor með því að notast við sem mest 

af íslenskum efnum í verk sín. Þrátt fyrir miklar hræringar og stílbreytingar á tuttugustu öld, 

þá er ólíklegt að Unnur hafi fylgt þeim mikið eftir. Unnur fór sínar eigin leiðir jafnframt því 

að hafa fjölbreytileikann að leiðarljósi en umfram allt var hún hefðbundin og jarðföst.75 

Unnur og eiginmaður hennar, Óli Magnús Ísaksson,76 bjuggu lengi í næsta nágrenni við 

Áskirkju í Reykjavík, þar sem má finna mörg verk sem bæði Unnur vann og gaf kirkjunni 

ásamt eiginmanni sínum. 

Vera má að ættartengsl Unnar hafi haft mikil áhrif á val hennar á listmiðli sínum þar sem 

hún var dótturdóttir Ketils Ketilssonar kirkjubónda sem lét byggja Hvalneskirkju árið 

                                                 
68 „Vefarinn mikli Guðrún J. Vigfúsdóttir“, bls. 20-24. 
69 Gunnar Kristjánsson, „Njarðvíkurkirkja“, : Gripir og áhöld, í Kirkjur Íslands, bindi 11, ritstjórn Jón Torfason 
og Þorsteinn Gunnarsson, (Reykjavík, Þjóðminjasafn Íslands, Húsafriðunarnefnd, Biskupsstofa, 
Kjalarnessprófastsdæmi, 2008), bls. 320. 
70Unnur Ólafsdóttir hannyrðakona látin. 
71 Unnur Ólafsdóttir hannyrðakona látin. 
72 Bragi Ásgeirsson, Kirkjulistmunir Unnar Ólafsdóttur, Lesbók Morgunblaðsins, 17.tbl. 11.maí 1985 
73 Unnur Ólafsdóttir hannyrðakona látin. 
74 Kirkjulistmunir Unnar Ólafsdóttur. 
75 Kirkjulistmunir Unnar Ólafsdóttur. 
76 Unnur Ólafsdóttir hannyrðakona látin. 
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Mynd 2 

1864,77 og hún átti einnig rætur að rekja til Njarðvíkurkirkju sem sonardóttir Ásbjörns 

Ólafssonar hreppstjóra er réðst í byggingu þeirrar kirkju á árunum 1885-1886.78  

4  Höklar listamannanna 

Hér að framan hefur verið gerð stutt grein fyrir listkonunum þremur, þeim Sigrúnu, 

Guðrúnu og Unni. Nú er komið að því að skoða nánar vinnu þeirra við gerð höklanna, hvaða 

efnivið þær notast við og hvernig þær nýta sér hann, einnig verður skoðuð táknfræði þeirra 

og hvernig hún kemur fram í úrvinnslu verkefna þeirra. 

Vert er að geta þess áður en lengra er haldið að þegar Unnur, sem er elst þessara þriggja, 

var farin að hanna og sauma hökla, þá var danski hökullinn mest notaður hér á landi. Hann 

hafði verið fluttur inn í miklu magni og margar kirkjur notuðust við hann. Hann var yfirleitt 

úr rauðu flaueli, með stórum gullkrossi að aftan og gullbrydduðum 

líningum allan hringinn. (Sjá mynd 2)  

Það var því ekki í lítið ráðist fyrir Unni að fara í svo gagngerar 

breytingar, að varpa gömlum formum og taka algjörlega upp nýja 

nálgun eins og eftirfarandi texti og myndir greina frá.   

 

4.1 Efni, aðferð, form og tákn 
Annar af tveimur höklum  Sigrúnar Jónsdóttur er hátíðarhökull sem hún gerði fyrir 

Ingjaldshólskirkju (mynd 3).79 Þessi hökull er hluti af heildstæðum skrúða, með honum voru 

púltklæði, altarisklæði og stóla. Mynd af lambi prýðir hökulinn að framanverðu, brjóstmynd 

á hvítri undirstöðu með blárri línu efst og hvítum tungum sem eru útsaumaðar neðan á. 

Lambið er Kriststákn sem vísar til þess sigurs sem Kristur hafði með fórn sinni, þrátt fyrir  

það að hann hafi einnig verið fórnarlamb. Að baki er hin gyðinglega hefð að slátra lambi í 

tilefni páskahátíðarinnar sem býr þarna að baki.80   

 

                                                 
77 Guðmundur L. Hafsteinsson og Gunnar Kristjánsson, „Hvalsneskirkja“, í Kirkjur Íslands, bindi 11, ritstjórn Jón 

Torfason og Þorsteinn Gunnarsson, (Reykjavík, Þjóðminjasafn Íslands, Húsafriðunarnefnd, Biskupsstofa, 
Kjalarnessprófastsdæmi, 2008), bls. 14-33 

78 „Njarðvíkurkirkja“, bls. 320. 
79 Jakob Ágúst Hjálmarsson, „Listastörf Sigrúnar Jónsdóttur kirkjulistakonu“, í Engin venjuleg kona : litríkt líf 

Sigrúnar Jónsdóttur kirkjulistakonu, (Reykjavík, JPV-forlag, 2000), (aftan við ævisöguna), bls. 19 
80 „Listastörf Sigrúnar Jónsdóttur kirkjulistakonu“, bls. 19. 



24 

Mynd 3  Mynd 4  
    

    

Hinn hökull Sigrúnar er rauður batíkhökul, sem gerður var fyrir Melstaðarkirkju (mynd 

4). Hökullinn er ryðrauður ofan á svartan bakgrunn, með sterkum okkurgulum lit í 

mynstrinu. Þessi mynd sýnir bakhlið hökulsins, sem ber stóra dúfu, tákn heilags anda þegar 

hún er sýnd með geislabaug (dúfan er tákn friðar sé geislabaugnum sleppt). Bæði það að 

dúfan skuli vera að koma að ofan, sem og hvíti liturinn í vængbörðum hennar, vísar til 

himnesks uppruna sem og hreinleika. Kjarninn í dúfunni miðri sem sammiðja hringir ganga 

út frá, vísar til útbreiðslukrafts og anda kirkjunnar. Auga dúfunnar er tákn fyrir sterka 

skynjun og vitund.81 

Þessir tveir höklar eru mjög ólíkir að gerð og vinnslu. Í þann hvíta hefur Sigrún ofið 

efnið og síðan saumað lambið út, með hvítum glansþráðum og gylltum. Lambið er eitt af 

elstu táknum kristninnar eins og fyrrgreint var.  

Síðarnefndi hökullinn sem er unnin með batíkaðferðinni og dúfan er máluð á efnið. Á 

höklum Sigrúnar má sá að hún fer á móti ríkjandi straumum, hún fer eigin leiðir þrátt fyrir 

það að táknin eigi djúpar rætur í hefðir táknheimsins.  

 

Guðrún J. Vigfúsdóttir, vefnaðarlistakona, gerði ferna hökla í seríu fyrir vígslu 

Digraneskirkju árið 1994. Guðrún vann að þremur höklum með aðstoð sóknarnefndar og 

prestsins. En allir hjálpuðust að við að vefa höklana undir hennar verkstjórn. Það var 

arkitekt kirkjunnar, Benjamín Magnússon sem teiknaði táknin fyrir vefnaðinn. Guðrún óf 

sjálf í lokin hvíta hökulinn sem hún gaf kirkjunni. 82  

    

 

                                                 
81 „Listastörf Sigrúnar Jónsdóttur kirkjulistakonu“, bls. 25. 
82 „Vefarinn mikli Guðrún Vigfúsdóttir“, bls. 20-24 
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Mynd 5  Mynd 6  

Mynd 8 Mynd 7 

      

 

 

Tákn höklanna tveggja sem hér sjást á mynd 5 og 6, vísa báðar til grunnteikninga 

kirkjubyggingarinnar. Hér er dæmi um hökla sem eru sniðnir meira að kirkjurými og 

kirkjuheild fremur en táknheimi hinna kristnu hefða, þó svo því þeim sé auðvitað ekki sleppt 

úr. Vefnaður og útlit höklanna minna á hökla miðalda bæði hvað varðar vefnað og látleysi. 

 

Unnur Ólafsdóttir var list-handverkskona, sem var mjög vel að sér í táknum og tengingu 

lita við myndform kristinna hefða. Sést mjög vel á verkum Unnar að um er að ræða mikla 

vandvirkni, gríðarlega þekkingu á viðfangsefninu og mikla sköpun. 
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Sá fyrri sem um ræðir er hvítur ullarhökull með gotnesku lagi gerður fyrir 

Lágafellskirkju, árið 1964 (mynd 7). Framan á höklinum eru fimm geislar að aftan eru sjö, 

þeir eru skornir úr grænu rúskinni og kantlagðir með gylltu steinbítsroði. Í miðjum 

krossinum er Kriststáknið XP úr gylltum málmi innfellt í ferning. Í mynstrinu eru 27 

íslenskir steinar úr Glerhallavík og við hálsmálið er gyllt steinbítsroð.83 

Sá síðarnefndi er einnig gerður úr ullarefni, með gotneskum stíl (mynd 8). Stóri krossinn 

er á baki hökulsins, sem er úr dökkrauðu flaueli, á honum miðjum er átta arma stjarna 

baldýruð með gylltum flötum þræði. Allur krossinn er baldýraður eikarlaufum og akörnum. 

Stóri krossinn minnir á möltukrossinn, ekki jafnarma, framan á höklinum er lítil latneskur 

kross. Báðir krossarnir hafa slípaða glerhalla í miðju.84  

Skammstafanir á nafni Krists eru þau tákn sem sjást einna mest í kirkjuskreytingum og 

kirkjulist. Gyðingar nefna aldrei nafn Guðs, því það er svo heilagt, en kannski er það þess 

vegna sem nafn Krists verður snemma áberandi í kirkjulistinni, þar sem það er ýmist 

skammstafað á latínu eða grísku:  

 

JESUS CHRISTUS (lat.), IHSOYS XPISTOS (gr.), skammstöfun: 

CHRISTUS (lat.), XPISTOS (gr.), skammstöfun:   

JESUS (lat.), IHSOYS (gr.), skammstöfun: IHS 85  

 

Hin klassísku kriststákn, myndtákn sem eru hvað oftast notuð, eru til dæmis lambið, 

fiskurinn, dúfan og blómið, Liljan sem er Maríutákn o.s.frv. Þríhyrningur er mikið notað og 

stendur fyrir hina heilögu þrenningu, sem eru trú, von og kærleikur. Hringurinn er tákn 

eilífðarinnar, krossinn er hinsvegar sá sem er alltaf mest áberandi og stendur hvað sterkast 

fyrir hina kristnu kirkju. 

Öll þessi tákn eru áberandi í listsköpun og verkum þessara kvenna. Lambið má sjá í 

hátíðarhökli Sigrúnar ísaumað með hvítum og gylltum þræði á gulan bakgrunn, þar sem 

lambið ber fána, líkt og sigurfána til áherslu táknsins. Á öðrun hökli má sjá dúfuna, tákn 

hins heilaga anda, þar sem hún er sýnd með geislabaug til áhrifaaukninga. 

                                                 
83 „Lágafellskirkja“,bls. 219 
84 „Hvalneskirkja“, bls. 32-33 
85 Gengið í guðshús, bls. 34 
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Í verkum Guðrúnu er sjálfur krossinn í fyrirrúmi þó sjá megi einnig skammstöfun á nafni 

CHRISTUS. Unnur er bæði íburðarmikil í efnisvali sem og táknum, hún styðst við 

skammstafanir og rætur hefðanna í táknheimi kirkjunnar, með eikarlaufum sínum.  

 

„Ég er hinn sanni vínviður og faðir minn er vínyrkinn.86 

 

Hafa verður í huga að þegar verk þessara kvenna eru skoðuð, hver staða íslensku 

kirkjunnar var. Fjárhagur margra sókna virðist hafa verið bágborinn og erfiður á þessum 

tíma, með það í huga verður ekki horft framhjá því hve vandasamt og viðkvæm nálgun það 

hefur verið að ætla að skapa skartmikla og dýra listmuni, í umhverfi sem hafði ekki úr miklu 

að moða. 

Listakonurnar þrjár sem hér hefur verið fjallað um eiga það sameiginlegt að vera 

handverkskonur í grunninn, með brennandi áhuga á sköpun í kirkjulist. Þær eru mjög ólíkar 

eins og glöggt má sjá í verkum þeirra. 

Listakonan Sigrún sem ögrar ríkjandi gildum í sínum samtíma og fer eigin leiðir í sköpun 

sinni, hún nálgast viðfangsefni sín ekkert ólíkt því hvernig málarinn nálgast strigann. Hökull 

Sigrúnar fyrir Melstaðarkirkju, er býsna framúrstefnulegur og minnir um margt á verk 

listamanna síðust aldar, sem oft hafa verið flokkaðir sem „kitsh“.   

Guðrún er hefðbundnari listamaður, hún fer öruggari og þekktari leiðir, verk hennar 

stílhreinni og hafa meira yfirbragð einfaldleika og skýrleika. Aldrei er farið langt frá 

ríkjandi táknum og hefðum hinna kristnu táknmynda. 

Unnur Ólafsdóttir, er elst þessari þriggja listamanna og sækir hún sköpun sína í táknheim 

kirkjunnar, tök hennar á sögum og táknum kristindómsins er mikill. Gylltur þráður, gyllt 

steinbítsroð, rautt og grænt flauel, allt eru þetta efni og litir sem eiga samsvörun og vísun í 

heilagleika kristinna táknmynda. Verk hennar eru öll hin vönduðustu og bera vott um 

glæsileika, höklar með þessu yfirbragði bera vott um fágun og reisn.  

Þegar þessi samanburður er hafður í huga, sést að listamaður og kirkja fara misvel saman. 

Listamaðurinn leiðir greinilega stundum sköpunina og stýrir ferðinni, en í öðrum tilfellum er 

það rými kirkjunnar og aðstæður hennar og prests sem ráða verkinu. Hafa verður í huga að 

stærð og gerð líkama prestsins hlýtur að hafa töluvert vægi þegar hökull er annarsvegar, 

                                                 
86 Jóhannesarguðspjall 15. 1. 
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dúfu-hökull Sigrúnar fer til dæmis ekki hvaða líkamsgerð sem er, væri hann þó mun 

auðveldari í notkun í miklum hita, fremur en þungir og efnismiklir ullarhöklar Unnar. 

 Alheimsborgarinn Sigrún, nálgast verk sín, út frá sjónarhorni heimsborgarans og 

hvatvísinnar. Þar sem mikil blöndun á sér stað og stíllinn er því margslunginn og dregur 

hugmyndir sínar úr ólíkum áttum og vinnur þær í margbreytileika.  

Guðrún skapar í verkum sínum, tengsl og tengingar úr hefðbundunum íslenskum 

aðstæðum, þjóðleg og jarðbundin sköpun hennar svo og nákvæmni fór sjaldnast út fyrir 

fyrirséðan ramma. Natni og vandvirkni einkenna verk hennar... 

  Unnur sem afkomandi kirkjufólks, átti auðvelt með að tileinka sér hefðir og anda 

kirkjunnar, og þar af leiðandi, þarfir og óskir um ímynd kirkjunnar voru á margan hátt henni 

samferða. Glæsileika og fágaðan stíl hennar má sjá í verkum hennar, þar sem efnisval og 

táknmyndir bera merki lotningar og skrauts. 

Listamennirnar áttu það sameiginlegt að allar ráku þær vinnustofur, þar sem fjöldinn 

allur af starfsfólki var á þeirra vegum og kom að vinnslu verka þeirra. Úrvinnsla marga 

listaverka þeirra, fór þar af leiðandi fram á vinnustofum þeirrra með aðstoð og vinnu þeirra 

starfsmanna, sem gerði það að verkum að afköst þeirra urðu meiri fyrir vikið. 

5 Lokaorð 

Táknmyndir lifna við og deyja, allt fer það eftir tíðaranda samfélagsins og þeirra tíma 

sem fara í hönd. Ímyndin eða táknið er eitthvað sem er sameiginleg okkur öllum, er þetta 

eitthvað sem við fáum í arf frá forfeðrum okkar. Tilfinningin fyrir því hvernig við móttökum 

táknin, kemur hún frá okkur sjálfum og umhverfinu eða með tíðarandanum. Fáum við 

kynslóðin í dag þá sömu tilfinningu og næsta kynslóð á undan okkur þegar við finnum 

eplalykt, kveikir hún á sömu jóltilfinningunni og lifir hjá þeim eldri. Er það sama með 

táknmyndirnar, fáum við sömu tilfinningu og eldri kynslóðir okkar, sem kannski þurftu 

meira að leita í trúna og auðmýktina gagnvart henni, þar sem þau voru meira undir 

náttúruöflunum komi mun meir heldur en við í dag, þegar við getum einfaldlega farið út í 

búð og keypt allt sem hugurinn girnist. 

Skynjun á táknmyndir höfðu mikil áhrif á fólk hér áður fyrr sökum ólæsis, líkur má því 

leiða að því að táknmyndir hafi ekki sömu áhrif á okkur í dag og þær höfðu áður fyrr, þar 

sem áreiti og allskyns táknmyndir hafa margfaldast á okkar dögum.  
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 Tákn í klæðnaði presta og kirkjunnar manna hafa haft mikið vægi í lífi fólks í gegnum 

aldirnar. Samspil listamanna og kirkju hefur alltaf verið sterkt hvort sem listamenn voru 

fengnir til að útfæra fegurð himnaríkis eða angist og ótta helvítis. Táknin í höklum og 

klæðnaði presta hafa því skipt afar miklu máli þar sem presturinn hafði það hlutverk að vera 

tengill milli Guðs og manna.  þeim tímum þegar messur fóru fram á latínu og hinni almenni 

leikmaður skildi hvorki upp né niður í athöfninni, hafa táknin á messuskrúðanum spilað 

stórt hlutverk.  

Á okkar tímum eru þessi tákn skýrari og skiljanlegri mörgum þeim sem leita í kirkjuna. Í 

hugum flestra eru þessi tákn merki um kærleika, von, birtu og gleði, fremur heldur en ógns 

og valds, eins og glöggt má lesa úr skilningi miðalda og fyrri tíma.  

Gaman er að leiða hugann að því hvert táknmyndir nú á tímum munu leiða okkur og í 

hvaða átt þær muni þróast og breytast, munum við sjá að kirkjan fari að varpa táknmyndum 

sínum á stóran skjá við guðsþjónunstuna með útskýringartexta. Áður hefur verið bent á að 

táknmyndir hafi komið og farið, lifnað við og dáið, er það þróun sem koma skal, klæðnaður 

og táknmyndir verði aftur aðalinntak messunnar og að presturinn sem persóna fái minna 

vægi, ekki er gott um það að segja.  

Samspil listamanns og kirkju er á gömlum grunni reist, sú þróun sem hefur átt sér stað í 

gerð hökla á Íslandi hefur verið hröð og mikil á síðustu áratugum og virðist vera í stöðugri 

framför, ekki verður annað séð en að það samstarf blómstri. Á meðan sköpun listamanna 

fær notið sín og samhæfing kirkju, rýmis og aðstæðna vinna saman er ekki annað að sjá en 

að vel muni ganga um ókomna tíð.  

Er orðið tímabært að fara út fyrir hin hefðbundu klassísku tákn, umbreyta þeim og nota 

táknmyndirnar á höklum til koma sterkari skilaboðum á framfæri, eins og einingu 

fjölskyldunnar, samkennd landsmanna, heildarinnar.  

Form helgihaldsins hefur lítið breyst, þó svo breyting hafi átt sér stað á messuforminu, 

þar sem skrúðinn spilar stórt hlutverk í því að skapa andrúmsloftið í messunni, að 

ofangreindu má sjá að þörf kirkjunnar fyrir listamenn til sköpunar og tengsla við söfnuð og 

samfélag á hverjum tíma er stöðugur. Sem samlíking er listamaðurinn jafn mikilvægur 

kirkjunni og markaðsfræðingurinn er nauðsynlegur viðskiptaumhverfinu.  
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