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Formáli 

 
Á bak við eina meistararitgerð er ekki aðeins einn höfundur heldur ófáar samræður og 

nauðsynleg aðstoð úr ýmsum áttum. Því stend ég í þakkarskuld við fjölda fólks og nefni 

ég nokkur þeirra hér. Til að byrja með vil ég þakka öllum þeim sem hafa sýnt 

rannsókninni minni áhuga. Ljóst er að saumavélar eiga sér merkilega sögu sem snertir 

fólk beint, ekki aðeins á því tímabili sem hér er til umfjöllunar heldur langt fram eftir 20. 

öldinni og til dagsins í dag. Flest þeirra sem ég hef rætt við um saumavélar minnast þess 

hve mikið þarfaþing þær voru hér áður fyrr enda fundust þær lengi á nær hverju einasta 

heimili. Í dag er algengt að sjá gamlar 19. aldar saumavélar inni á heimilum fólks sem 

skraut, enda eru þetta merkilegir gripir sem oft eiga sér langa sögu sem jafnvel er 

persónuleg.  

Ég þakka einnig leiðbeinendum mínum, Erlu Huldu Halldórsdóttur og Má 

Jónssyni, fyrir lærdómsríkt samstarf og góða leiðsögn. Rannsóknin er unnin innan 

öndvegisverkefnisins Heimsins hnoss („Heimsins hnoss: Söfn efnismenningar, 

menningararfur og merking“ – Rannsóknarsjóður: Öndvegisstyrkur 184976 – 051) og 

þakka ég fyrir styrkinn og samstarf síðustu ára. Gerði Róbertsdóttur, verkefnastjóra 

munavörslu Borgarsögusafns, og Finneyju Rakel Árnadóttur, sérfræðingi á Byggðasafni 

Vestfjarða, þakka ég fyrir að veita mér aðgang að safnageymslum sem varðveita merkileg 

söfn saumavéla. Þeim þakka ég sömuleiðis fyrir leyfi til þess að birta myndir af 

saumavélum í ritgerðinni. Starfsfólki Bókasafns Ísafjarðar, handritasafns Landsbókasafns 

Íslands – Háskólabókasafns og Þjóðskjalasafns Íslands þakka ég fyrir dygga aðstoð við 

gagnaöflun og hlýlega aðstöðu til rannsókna. Halldóru Kristinsdóttur þakka ég fyrir 

vandaðan yfirlestur. 

Samnemendum mínum, bæði úr grunnnámi og meistaranámi í sagnfræði, þakka 

ég góð kynni og ógleymanlegar samverustundir í gegnum árin. Síðast en ekki síst þakka 

ég fjölskyldu minni, foreldrum, systkinum og tengdafjölskyldu góðan stuðning og 

pössunaraðstoð þegar mest á reyndi. Minni nánustu fjölskyldu, Tómasi Ara Gíslasyni og 

Völundi Tuma Tómassyni, þakka ég fyrir innblásturinn, stuðninginn og hvatninguna. Án 

þeirra hefði þessi ritgerð ekki litið dagsins ljós og er hún því tileinkuð þeim feðgum.  
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Ágrip 

 
Innflutningur, útbreiðsla og áhrif saumavélarinnar á íslenskt samfélag 1865–1920 eru 

viðfangsefni þessarar ritgerðar. Í síðari tíma umræðu hefur saumavélin og tilkoma hennar 

gjarnan verið sett fram sem táknmynd nútíma og frelsis, ekki síst þegar kemur að sögu 

kvennastarfa. Ljóst er að saumavélin hafði mikil áhrif á fatagerð um allan heim eftir að 

hún var fyrst sett á markað í Bandaríkjunum í kringum 1850. Henni fylgdi aukinn hraði 

og í senn tímasparnaður sem snerti jafnt heimilin sem og starfsemi saumakvenna og 

klæðskera. Í kjölfarið urðu breytingar á tísku og gæðum fatnaðar, stétt saumakvenna óx 

og hefðbundin kvenhlutverk inni á heimilum breyttust. Í þessari rannsókn er markmiðið 

að skoða þessa þróun á Íslandi og spyrja hvort það sé í raun hægt að kalla saumavélina 

táknmynd nútíma og frelsis í íslensku samhengi.  

Ritgerðin er tvískipt en til að byrja með verður farið í saumana á innflutningstölum 

og verslunarskýrslum til þess að ná utan um fjölda þeirra véla sem voru í notkun á 

tímabilinu. Upp úr 1860 tóku einstaka saumavélar að berast til Íslands með einstaklingum 

sem dvalið höfðu erlendis. Með því hófst þróun sem náði ákveðnum hápunkti upp úr 

aldamótum 1900 þegar heildarfjöldi innfluttra saumavéla var orðinn nægilegur til þess að 

ein vél gæti fundist á svo að segja hverju heimili hér á landi. Á uppboðum gengu 

saumavélar svo á milli fólks en það varð algengara eftir því sem leið á 19. öldina. Seinni 

hluti ritgerðarinnar fjallar um samfélagsleg áhrif saumavélarinnar og markaðssetningu 

hennar á Íslandi út frá sjónarhorni kvenna- og kynjasögu. Athugað verður með hvaða 

hætti saumavélin hafði áhrif á gerendahæfni (e. agency) kvenna og möguleika til þess að 

öðlast ákveðna þekkingu og sérhæfingu á sviði fatagerðar með tilliti til stéttar og stöðu. 

Saumavélin gerði konum kleift að hagnýta þessa þekkingu, afla sjálfstæðra tekna og í 

sumum tilfellum að öðlast borgaraleg réttindi þegar þau voru af skornum skammti. Í 

rannsókninni verða færð rök fyrir því að saumavélin hafi stuðlað að ákveðinni 

nútímahugsun og jafnvel frelsi; konur voru spenntar fyrir þessari tækninýjung sem 

markaði upphafið á vélvæðingu heimilanna. Þær sáu snemma tækifærin sem í henni fólust 

og nýttu sér þau eins og kostur var. 
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Abstract 

 

Importation, diffusion, and impact of the sewing machine on Icelandic society in 1865–

1920 are the subjects of this essay. The sewing machine and its advent have often been 

presented as a symbol of modernity and freedom, not least when it comes to history of 

woman’s work. The sewing machine had great impact on clothing production all over the 

world after its first introduction to American market in the 1850s. Speed and time saving 

were its main traits which affected both work at home and the work of seamstresses and 

tailors. Changes in fashions, the quality of clothing and traditional roles of women 

followed as a result along with increasing number of seamstresses. In this study, the goal 

is to look at this development in Iceland and ask if we can truly call the sewing machine 

a symbol of modernity and freedom.  

 The essay is divided into two parts. The first part deals with import figures and 

trade reports to get a sense of how many sewing machines were used in Iceland during 

the period. From the 1860s, individuals who had been abroad started importing sewing 

machines for their own personal use. Soon a regular importation started that reached a 

certain climax on the turn of the century. The total number of imported sewing machines 

was sufficient for one machine to be found in almost every home in Iceland. By the end 

of the 19th century, sewing machines were often passed between people on public 

auctions. The second part of the essay deals with the social impact of the sewing machine 

and its marketing in Iceland from the perspective of women’s and gender history. If and 

how the sewing machine affected the agency of women will be explored as well as the 

possibility for women to acquire certain knowledge and specialization in clothing 

manufacture, with regards to class and status. The sewing machine allowed women to put 

this knowledge to use, gain independent income and, in some cases, civil rights. The essay 

will argue that the sewing machine contributed to a certain modern way of thinking and 

even independence. Women were excited about this technological innovation which, 

among other things, marked the beginning of technological advancement of the home. 

Thus, women saw the opportunities it provided and seized them when they could.  
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Inngangur 

Ljóst er að tilkoma saumavélarinnar hafði mikil áhrif á vestræn samfélög á seinni hluta 

19. aldar. Upp úr 1850 komu handsnúnar saumavélar fyrst á markað í Bandaríkjunum og 

upphófst þar með ákveðin bylting í fataframleiðslu sem smám saman breiddist út um 

heiminn.1 Fyrstu vélarnar bárust til Íslands eftir 1860, líklega í kringum 1865, með 

einstaklingum sem fluttu þær inn til eigin nota. Innflutningur saumavéla hófst með 

markvissum hætti sjö árum síðar. Í kjölfarið jókst aðgengi almennings að þeim til muna 

og náði hápunkti í kringum aldamótin 1900. Með auknum innflutningi þróaðist 

saumavélin frá því að vera einstakur gripur í eigu fárra einstaklinga úr yfirstétt yfir í 

þarfaþing sem finna mátti á nær hverju heimili. Áður en saumavélin kom til sögunnar var 

saumaskapur að mestu í höndum kvenna. Það var seinlegt verk og því fólst mikill 

tímasparnaður í að eiga og kunna á saumavél, sem í kjölfarið gat leitt til aukinna afkasta 

í takti við kröfur nútímans og jafnvel frítíma ef aðstæður leyfðu. Á 19. öld sáu konur að 

mestu um að prjóna nær allt á heimilisfólkið og bæði karlar og konur ófu efni í föt.2  

Heimildir gefa til kynna að saumavélar hafi haft sérstaklega mikil áhrif á líf 

kvenna, hvort sem vélin var til einkanota eða atvinnu. Áhrifin voru mismunandi eftir 

samfélagsstöðu eiganda hennar eða þess sem notaði hana. Saumavélar á borgaralegum 

heimilum gegndu til dæmis annars konar hlutverki sem hluti af búsmunum þeirra heldur 

en vélar í eigu saumakvenna sem ferðuðust á milli bæja til þess að sauma fyrir fólk. Í 

slíkum tilfellum stuðlaði saumavélin að hreyfanleika og auknum tekjumöguleikum. Að 

eignast saumavél hafði því aðra merkingu fyrir konu úr embættismannastétt en fyrir 

alþýðukonu sem nýtti sér saumavélina til þess að vinna fyrir sér og verða sjálfstæð. Eftir 

því sem saumavélar urðu aðgengilegri konum úr öllum stéttum varð það æ ljósara hve 

mikil bylting þessi tækninýjung var. Með saumavélinni upphófst vélvæðing kvennastarfa 

og heimilisins almennt. Saumavélin var boð um framfarir og ný tækifæri, hún stuðlaði að 

nútímahugsun og nýjum viðhorfum til stöðu kvenna, eins og rök verða færð fyrir í 

ritgerðinni. 

 
1Abrams, The Making of Modern Woman, 188. 
2 Magnús Guðmundsson, Ull verður gull, 47–60 og 89. Prjónavélar tóku að berast til landsins undir lok 

19. aldar en í mun minna mæli en saumavélar. Árið 1898 voru þær í fyrsta sinn skráðar í 

innflutningsskýrslur en það ár voru aðeins 23 prjónavélar fluttar inn á móti 375 saumavélum. Hagskinna, 

548. 
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Á seinni hluta 19. aldar var nútímahugsun eitt af því sem einkenndi samfélagslega 

umræðu. Eins og Erla Hulda Halldórsdóttir hefur bent á þá speglaðist nútíminn á seinni 

hluta 19. aldar „í hugarfari, menntun og tækninýjungum. Þetta allt getur svo spilað saman, 

menntunin eykur þekkingu, tæknin veitir ný tækifæri og kveikir hugmyndir um að hana 

megi nota til þess að breyta lífsstöðu sinni.“ Í þessum skilningi hefur saumavélin verið 

sett fram sem táknmynd nútímans og jafnvel frelsis, tækninýjung sem konur gátu lært á 

og í kjölfarið nýtt sem atvinnutæki, drýgt tekjurnar meðfram öðrum störfum eða framleitt 

fatnað fyrir alla fjölskyldumeðlimi.3 Á sama tíma og saumavélin opnaði á nýja möguleika 

fyrir konur til lífsviðurværis þá átti hún einnig þátt í að staðfesta hefðbundnar hugmyndir 

um kvenleika (e. femininity) og þau takmörk sem þeim fylgdu.4 

Mikilvægt er að hafa í huga að ekki er hægt að líta á saumavélina sem heimilistæki 

annars vegar og atvinnutæki hins vegar. Mörkin þar á milli voru ekki alltaf skýr. Í höndum 

kvenna gat ein og sama saumavélin þjónað báðum hlutverkum og í sjálfu sér undirstrikar 

það hagnýtt gildi hennar. Að hafa aðgang að saumavél heima fyrir opnaði á ýmsa 

starfsmöguleika sem hægt var að sinna innan og utan heimilis. Hlutverk hverrar 

saumavélar tók fyrst og fremst mið af heimilisaðstæðum, stöðu eigenda þeirra og notenda 

– sem í sumum tilfellum voru aðrir en sjálfir eigendur vélanna. Við þetta bætist sú 

staðreynd að saumavélar gengu eigenda á milli, m.a. á uppboðum, svo áhrif vélanna á líf 

kvenna gat tekið breytingum í tíma og rúmi. Á heildina litið skapaði tilkoma 

saumavélarinnar ný tækifæri til tekjuöflunar á sama tíma og hún gerbylti störfum kvenna 

á heimilunum, og því fléttast þessar hliðar saman með margvíslegum hætti.  

Í ritgerðinni verður þessi þróun skoðuð. Saumavélin er miðpunktur 

rannsóknarinnar þar sem leitast verður við að kanna samspil hennar við og áhrif á 

umhverfi sitt í menningarlegu, félagslegu og efnahagslegu samhengi. 

Rannsóknarspurningar eru tvær: Hvernig breiddist saumavélin út hér á landi? Hvaða áhrif 

hafði hún á störf kvenna innan og utan heimilisins? Fyrri spurningunni verður svarað með 

því að skoða hvernig innflutningur á saumavélum þróaðist og kanna markaðssetningu 

þeirra í íslenskum blöðum. Sérstaklega verður litið á saumavélar á uppboðum í samhengi 

við kaup og sölu á saumavélum. Hvernig birtist framboð og eftirspurn saumavéla á 

 
3 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, 264. 
4 Friedrichs, „Sewing Modernity,“ 51–53 og 63–65. 
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uppboðum og hvað segja þau okkur um eigendur saumavéla á Íslandi? Síðari 

spurningunni verður svarað með athugun á því hvernig og hvar konur fengu þjálfun í 

notkun saumavéla og hvaða kosti þær höfðu til þess að hagnýta þá kunnáttu. Með hvaða 

hætti bjó saumavélin til möguleika kvenna til sjálfstæðrar afkomu? Varð saumavélin til 

þess að auka frelsi kvenna í ljósi þess að með henni upphófst vélvæðing heimilanna og 

iðnvæðing kvennastarfa? Hvernig tóku konur þessum breytingum? Út frá þessum 

spurningum verður því velt upp hvort hægt sé að setja saumavélina fram sem táknmynd 

nútíma og frelsis hér á landi, líkt og fullyrt hefur verið í fyrri rannsóknum og fjallað verður 

um hér á eftir. Var breytingin jafn afgerandi og haldið hefur verið fram? 

 

Fræðilegt baksvið 

Nokkuð hefur verið skrifað um saumavélar á Íslandi í samhengi við vinnu kvenna en 

saumavélin sjálf hefur ekki áður verið meginviðfangsefnið. Iðulega er saumavélin sett 

fram sem vendipunktur í sögu fatagerðar á Íslandi. Anna Sigurðardóttir skrifar til að 

mynda um saumavélina og áhrif hennar á störf íslenskra kvenna innan og utan heimilisins 

í bók sinni Vinna kvenna á Íslandi í 1100 ár sem kom út árið 1985.5 Sama ár skrifaði 

Ragnhildur Vigfúsdóttir BA-ritgerð í sagnfræði sem nefnist Saumakonur í Reykjavík 

1900–1940. Ritgerðin byggist fyrst og fremst á viðtölum við saumakonur sem voru 

starfandi í Reykjavík í upphafi 20. aldar. Þar segir ítarlega frá störfum þeirra, menntun og 

aðbúnaði. Fjallað er um saumavélar sem sérstakan áhrifaþátt í þróun stéttarinnar, því að 

á þessum árum var nauðsynlegt fyrir konur að eiga saumavél ef þær ætluðu sér að hafa 

sauma að atvinnu og einfaldlega til þess að geta saumað á sig og sína. Ragnhildur segir 

Íslendinga hafa tekið saumavélum og vinnusparnaðinum sem þeim fylgdi fagnandi.6 Í 

bókinni Íslandsdætur. Svipmyndir úr lífi íslenskra kvenna 1850–1950 fjallar Ragnhildur 

einnig, ásamt Símoni Jóni Jóhannssyni, um vinnu saumakvenna í samhengi við störf 

kvenna almennt innan heimilisins. Saumavélin kemur þar við sögu auk þess sem henni 

bregður fyrir á fjölmörgum ljósmyndum sem þar birtast.7 

 
5 Anna Sigurðardóttir, Vinna kvenna, 308–311. 
6 Lbs-Hbs. Ragnhildur Vigfúsdóttir, Saumakonur í Reykjavík 1900–1940, 18–21. 
7 Ragnhildur Vigfúsdóttir og Símon Jón Jóhannsson, Íslandsdætur, 137–142. 
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Því hefur verið haldið fram að saumavélin hafi knúið fram breytingar sem fólu í 

sér aukna möguleika fyrir konur til þess að sjá fyrir sér sjálfar, auk breytinga á hlutverkum 

kvenna inni á heimilum. Saumavélin hefur jafnvel verið sett fram sem táknmynd nútíma 

og frelsis, ný mælieining á tíma og hraða, ákveðið hreyfiafl sögunnar. Þetta kemur m.a. 

fram í bók Æsu Sigurjónsdóttur, Til gagns og til fegurðar frá árinu 2008. Bókin er 

rannsókn á sjálfsmyndum Íslendinga í gegnum klæðnað og ljósmyndir á árunum 1860–

1960 en þar birtist saumavélin, ein afurð iðnbyltingarinnar eins og hún orðar það, einna 

helst sem þetta hreyfiafl þegar kemur að tækifærum kvenna til sjálfstæðrar 

atvinnustarfsemi. Sömuleiðis fjallar hún almennt um þær breytingar sem urðu á 

saumaskap með tilkomu vélarinnar svo sem aukið aðgengi að sniðum, fjölbreyttara úrval 

efna og svo áhrifin sem allt þetta og fleira hafði á tísku og klæðaburð.8 

Þekkingu um einstaka saumavélar og sögu þeirra má einna helst finna á söfnum 

landsins. Fleiri tugir saumavéla eru þar til varðveislu, fjölmargar frá því tímabili sem hér 

er til umfjöllunar. Saumavélar hafa haft mikilvægu hlutverki að gegna á sýningum safna 

en þar má einna helst nefna sýningu Gerðar Róbertsdóttur á Árbæjarsafni, Hjáverkin, þar 

sem atvinnusköpun kvenna á 20. öld var til umfjöllunar. Sýningin sýndi með hvaða hætti 

„falin“ launavinna kvenna fór fram inni á heimilum landsins og áhrif tæknivæðingarinnar 

í því samhengi. Ýmsar gerðir saumavéla voru sýndar á sýningunni til þess að varpa ljósi 

á áhrif tæknivæðingarinnar á heimilisstörf kvenna.9 

Í rannsóknum Erlu Huldu Halldórsdóttur á mótun kyngervis (e. gender) á Íslandi 

í lok 19. aldar og í upphafi 20. aldar eru saumavélar settar í samhengi við þróun 

kvenfrelsishugmynda og nútímahugsunarhátta í samfélaginu. Í bókinni Nútímans konur. 

Menntun kvenna og mótun kyngervis á Íslandi 1850–1903 frá 2011 fjallar hún um 

saumavélar sem „táknmynd nýrra tíma og frelsis“ líkt og nefnt var hér að framan.10 Erla 

Hulda skrifar þar að auki um saumavélar og fleiri tækninýjungar sem sérstaklega snertu 

störf kvenna inni á heimilunum í greininni „Saumavél eða vélbátur? Smávegis um söguna 

og ömmu“ sem birtist í veftímaritinu Hugrás árið 2017. Þar kallar hún eftir frekari 

rannsóknum á tækninýjungum á borð við saumavélar og áhrifum þeirra á konur um leið 

og hún gagnrýnir hvernig horft hefur verið fram hjá þessum þáttum í sagnaritun á Íslandi 

 
8 Æsa Sigurjónsdóttir, Til gagns og til fegurðar, 70–76. 
9 Gerður Róbertsdóttir, Hjáverkin. Sjá einnig: Rúna Gísladóttir, „Hjáverkin,“ 16–18.  
10 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, 263–266. 
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í gegnum tíðina.11 Hér er markmiðið að fara dýpra í saumana á þessari sögu eins og hún 

kemur fram í rannsóknum Erlu Huldu, Æsu, Ragnhildar, Önnu og fleiri fræðimanna. Áður 

órannsakaðar heimildir verða kannaðar í þessu samhengi og tilraunir gerðar til þess að 

varpa ljósi á það hvort breytingin á lífi kvenna hafi verið jafn afgerandi með tilkomu 

saumavélarinnar og fullyrt hefur verið.  

Í erlendum rannsóknum hefur saumavélin verið kölluð „mótor“ nútímans og 

nútímahugsunarhátta (e. modernity), ekki síst í New York í kringum aldamótin 1900. 

Annabel Friedrichs fjallar um saumavélina með þessum hætti í greininni „Sewing 

Modernity“ frá árinu 2018 þar sem hún segir saumavélina hafa haft mótandi áhrif á 

reynslu kvenna við nútímavæðingu samfélagsins út frá þeim tækifærum sem henni 

fylgdu. Saumavélin, staðsett á mörkum einka- og almannasviðs, átti þátt í að ýta undir og 

jafnvel vöruvæða (e. commodify) hlutverk kvenna innan heimilisins.12  

Judith G. Coffin hefur rannsakað markaðssetningu saumavélarinnar í Frakklandi 

á seinni hluta 19. aldar með áherslu á kyngervi. Hún segir að í upphafi hafi saumavélin 

tekið á sig ólíkar birtingarmyndir kyngervis eftir því að hvaða markhópi hún beindist. 

Auglýsingar sem ætlaðar voru karlkyns notendum saumavéla einblíndu á sérhæfingu 

þeirra og iðnmenntun á meðan auglýsingar sem beindust að konum lögðu áherslu 

notagildi saumavélarinnar fyrir heimilislífið. Eftir því sem saumavélin náði frekari 

útbreiðslu varð það æ sjaldgæfara að auglýsingarnar beindust að karlmönnum. Þess í stað 

varð hún að táknmynd nútíma kvenleika sem í senn endurspeglaði hefðbundnar 

hugmyndir um stöðu og hlutverk kvenna í samfélaginu og ýtti undir þær. 

Líkt og rannsóknir Coffin og Friedrichs er rannsókn þessi unnin út frá sjónarhorni 

kvenna- og kynjasögu þar sem áhersla er lögð á áhrif saumavélarinnar á konur sérstaklega 

út frá samfélagslegum og menningarlegum hugmyndum um kyn, kvenleika og 

karlmennsku í sögulegu samhengi. Það er áhugavert að rannsaka sögu saumavélarinnar á 

Íslandi út frá þessu sjónarhorni, þ.e. út frá því að kyngervi bæði mótist af og móti 

formgerðir samfélagsins og tákngerist m.a. sem valdatengsl.13 Á seinni hluta 19. aldar 

voru formleg völd almennt tengd við karlmenn, þeir voru álitnir höfuð heimilisins og í 

flestum tilvikum fyrirvinnan. Kynjasögulegar rannsóknir hafa sýnt fram á það að konur 

 
11 Vef. Erla Hulda Halldórsdóttir, „Saumavél eða vélbátur?“. 
12 Friedrichs, „Sewing Modernity,“ 51–53 og 63–65. 
13 Scott, „Gender. A Useful Category of Historical Analysis,“ 1067. 
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höfðu rými til þess að skapa sér pláss og semja (e. negotiate) um stöðu sína í samfélaginu 

innan ákveðins ramma sem var þó ekki óbreytanlegur.14 Oft hefur verið talað um aðskilin 

svið í þessu samhengi, þ.e. almannasvið (e. public sphere) og einkasvið (e. private sphere) 

og að líf kvenna hafi fyrst og fremst farið fram á einkasviði heimilisins.15 Þessi hugtök 

eru umdeild og fræðimenn sammála um að það sé mikil einföldun að stilla almanna- og 

einkasviði upp sem andstæðupari. Þessi atriði þarf að skoða í sögulegu samhengi þar sem 

meta þarf ólíkt vægi ýmissa þátta sem hafa áhrif á samfélagið – svo sem togstreitu 

borgaralegra hugmynda og hefðbundins íslensks sveitasamfélags um hlutverk kynjanna 

– og stöðu einstaklinga innan þess.16 Saga saumavélarinnar eins og hún birtist í þessari 

rannsókn varpar einmitt ljósi á hve óljós og sveigjanleg mörkin voru á milli almanna- og 

einkasviðs. Saumavélin er sérlega athyglisverð í þessu ljósi því að hún hafði áhrif á 

hlutverk kvenna innan heimilisins og einnig möguleika þeirra til ákveðinnar sérhæfingar, 

tekjuöflunar og jafnvel sjálfstæðrar atvinnu. Þannig setti hún mark sitt á gerendahæfni (e. 

agency) kvenna, eða atbeini eins og það er einnig kallað. 

Gerendahæfni snýst í stuttu máli um það rými sem einstaklingur hafði til athafna 

í samfélaginu og „getu hans til þess að bregðast við ytri kringumstæðum“ eins og Vilhelm 

Vilhelmsson útskýrir í bókinni Sjálfstætt fólk.17 Saumakonur voru t.d. hópur kvenna í lok 

19. aldar sem hafði ákveðna gerendahæfni því að í krafti kunnáttu og sérhæfingar gátu 

þær séð fyrir sér sjálfar, greitt til samfélagsins og jafnvel öðlast með því borgaraleg 

réttindi. Þau réttindi voru takmörkunum háð en á tímabilinu sem um ræðir, 1865–1920, 

voru lagaleg réttindi kvenna smám saman að aukast. Allt tímabilið gátu konur sem 

uppfylltu þau skilyrði að vera sjálfrar sín, þ.e. ógiftar konur eða ekkjur sem stóðu fyrir 

búi, kosið í sveitarstjórnarkosningum með sömu skilyrðum og giltu fyrir karla. Lög um 

það voru samþykkt árið 1882. Þessar konur öðluðust kjörgengi árið 1902 með sömu 

skilyrðum. Lög um kosningarétt kvenna til Alþingis voru samþykkt árið 1915.18  

Neyslusaga (e. history of consumption) fléttast sömuleiðis saman við þessa 

rannsókn en saga innflutnings, sölu, markaðssetningar og hagnýtingu saumavélarinnar í 

 
14 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, 40–41. Sjá einnig: Mills, Discourse, 15.  
15 Sjá t.d. Gender. The Key Concepts, 199.  
16 Sjá t.d. Davidoff og Hall, Family Fortunes, xviii–xx; Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, 124 

og 148. 
17 Vilhelm Vilhelmsson, Sjálfstætt fólk, 26.  
18 Ártöl og áfangar, 146–149.  
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lok 19. aldar og í upphafi 20. aldar á sér stað á tímum aukinnar neyslu almennings á alls 

kyns söluvarningi (e. commodity). Saumavélin var neysluvara en einnig framleiðslutæki 

sem nýttist til þess að skapa aðra neysluvöru, fatnað og klæði sem hægt var að selja 

neytendum. Magnús Sveinn Helgason hefur skilgreint neyslusögu með þeim hætti að hún 

fjalli „á einn eða annan hátt um samskipti manna í gegnum söguna við neysluvörur og 

vöruveröldina, breytingar á henni og hvernig fólk hefur lagað sig að þeim.“19 Hlutir eiga 

sér samfélagslegt líf (e. social life), líkt og Arjun Appadurai benti á árið 1986. Hlutir 

mótast af umhverfi sínu og fara í gegnum ákveðið ferli frá framleiðslu, í gegnum 

kaupmenn, verslanir og markaðssetningu og skila sér að lokum til neytandans. Í þessu 

ferli á sér stað vöruvæðing (e. commodification) þar sem hluturinn verður að söluvarningi 

og öðlast merkingu og verðgildi í samfélaginu.20 „Líf“ hlutarins heldur þó áfram, hlutir 

fara á milli einstaklinga, þeir rata á uppboð og í sumum tilfellum enda þeir sem safngripir 

og þjóna þar annars konar hlutverki en þeir gerðu í verslunum og í höndum notenda þeirra. 

Með því að skoða saumavélina út frá þessum hliðum í íslensku samhengi er markmiðið 

að draga fram með hvaða hætti innleiðing hennar átti sér stað hér á landi og varpa ljósi á 

stöðu saumavélarinnar í samfélaginu.21 

 Þó að áherslan verði lögð á að rannsaka áhrif og útbreiðslu saumavélarinnar á 

Íslandi í víðu samhengi er mikilvægt að hafa það í huga að saumavélar eru raunverulegir, 

efnislegir hlutir. Hver og ein saumavél er hluti af efnisheiminum, þær eiga sér sögu sem 

hefur bæði mótast og mótað þá menningu og einstaklinga sem framleiddu þær, seldu og 

hagnýttu. Viðfangsefni þessarar rannsóknar er ekki að greina sögu einstakra saumavéla 

en þrátt fyrir það verður þessi efnislega hlið alltaf nálæg. Líkt og Karen Harvey hefur 

bent á þá nær efnismenning ekki aðeins yfir „efnislegan eiginleika hlutar, heldur einnig 

hin óteljandi og breytilegu samhengi sem veita honum merkingu.“ Og enn fremur, 

„efnismenning er ekki aðeins hlutir sem fólk býr til, notar og hendir; hún er 

 
19 Magnús Sveinn Helgason, „Neyslusaga og neysluþekking,“ 129. 
20 Trentmann, „Introduction,“ 6.  
21 Fræðimenn á borð við Igor Kopytoff hafa fjallað um það hvernig hlutir í samfélaginu fara í gegnum 

ákveðinn lífsferil frá framleiðslu og að notkun þar sem þeir eru vöruvæddir í samhengi við þá menningu 

sem þeir verða til og hrærast í. Þar getur skipt máli að sumir hlutir eru metnir einstakir eða jafnvel 

óvenjulegir (e. singular) og aðrir almennir (e. common). Segja má að saga saumavélarinnar á Íslandi sé 

nokkurs konar lífsferill frá því að vera óvenjulegar yfir í almennar. Sjá Kopytoff, „The Cultural 

Biography of Things.“ 
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óaðskiljanlegur hluti af – og hefur mótandi áhrif á – reynslu mannfólks.“22 Á síðustu árum 

hafa rannsóknir á sögu efnismenningar og neyslusögu út frá sjónarhorni kynjasögu færst 

í aukana. Aðferðir kynjsögunnar má tengja við rannsóknir á efnismenningu og eru þessar 

rannsóknaraðferðir vel til þess fallnar að styðja hvor við aðra með afar fjölbreyttum hætti. 

Ríkjandi hugmyndir um kyngervi í samfélaginu hafa áhrif á það hvernig hlutir eru 

hannaðir og framleiddir, eftir því hver markhópurinn er hverju sinni. Fyrir hverja og 

hverskonar notkun eru hlutirnir búnir til? Um leið geta hlutirnir sjálfir haft mótandi áhrif 

á ríkjandi hugmyndir um kyngervi í samfélaginu.23 Út frá þessu sjónarhorni verður saga 

saumavélarinnar á Íslandi til skoðunar. 

 Rannsóknin er unnin innan ramma verkefnisins Heimsins hnoss. Söfn 

efnismenningar, menningararfur og merking og er styrkt af því. Innan verkefnisins er 

áhersla lögð á að rannsaka efnismenningu hluta og ólík söfn þeirra. Verkefnið spyr m.a. 

spurninga um hvaða merkingu hlutir öðluðust í hversdagslífinu, hvernig þeir voru notaðir 

og búnir til og hvernig fólk gat eignast hluti.24 Í þessu samhengi er áhugavert að skoða 

sögu saumavélarinnar, samfélagsleg áhrif hennar og merkingu í lífi fólks.  

 

Helstu heimildir 

Opinberar verslunarskýrslur veita skýrar upplýsingar um innleiðingu saumavélarinnar hér 

á landi. Verslunarskýrslurnar sem voru birtar í Stjórnartíðindum og víðar geyma lista yfir 

allan innfluttan varning á árunum 1876 til 1914.25 Þar eru einnig aðrar grunnupplýsingar 

 
22 Harvey, „Introduction,“ 4. Íslensk þýðing höfundar.  
23 Priyadarshini, „Gender and Material Culture History,“ 122. 
24 Vef. „Um verkefnið.“  
25 Stjórnartíðindi 1882 C, 31; Stjórnartíðindi 1883 C, 48; Stjórnartíðindi 1885 C, 79; Stjórnartíðindi 

1886 C, 41; Stjórnartíðindi 1887 C, 77; Stjórnartíðindi 1888 C, 74; Stjórnartíðindi 1890 C, 57; 

Stjórnartíðindi 1891 C, 8; Stjórnartíðindi 1893 C, 81; Stjórnartíðindi 1894 C, 9; Stjórnartíðindi 1895 C, 

68; Stjórnartíðindi 1896 C, 172–244; Stjórnartíðindi 1897 C, 193–280; Stjórnartíðindi 1898 C, 42–132; 

Landshagsskýrslur fyrir Ísland árið 1899, 77–164; Landshagsskýrslur fyrir Ísland 1900 II, 289–378; 

Landshagsskýrslur fyrir Ísland 1901 II, 211–308; Landshagsskýrslur fyrir Ísland 1902 II, 234–402; 

Landshagsskýrslur fyrir Ísland 1903 II, 239–341; Landshagsskýrslur fyrir Ísland 1904, 106–212; 

Landshagsskýrslur fyrir Ísland 1905. Verzlunarskýrslur 1904, 24; Landshagsskýrslur fyrir Ísland 1906. 

Verzlunarskýrslur 1905, xx–xxi; Landshagsskýrslur fyrir Ísland 1907. Verzlunarskýrslur 1906, xxiv; 

Landshagsskýrslur fyrir Ísland 1908. Verzlunarskýrslur 1907, xxiv–xxv; Verslunarskýrslur Íslands árið 

1908, 1–45; Verslunarskýrslur Íslands árið 1909, 1–64; Verslunarskýrslur Íslands árið 1910, 1–77; 

Verslunarskýrslur Íslands árið 1911, 1–79; Verslunarskýrslur árið 1912, 45; Verslunarskýrslur árið 

1913, 10–11 og 39; Verslunarskýrslur árið 1914, 19.  
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um dreifingu þeirra á milli kauptúna og landshluta, upprunalönd, verð og fleira.26 Í 

skjalasafni landshöfðingja í Þjóðskjalasafni Íslands má finna sundurliðun á þeim tölum 

sem birtust í verslunarskýrslunum og nánari vitneskju um þá kaupmenn sem pöntuðu 

saumavélar. Verslunarskýrslurnar í safni landshöfðingja ná frá 1870 til 1902 en fyrir 

þessa rannsókn voru athuguð árin 1877, 1880 og 1887 til þess að sjá hvaða kaupmenn 

stóðu helst að verslun með saumavélar.27 Auglýsingar á saumavélum í dagblöðum og 

tímaritum frá þessum tíma veita svo innsýn í markaðssetninguna og sýna með hvaða hætti 

kaupmenn reyndu að höfða til neytenda og selja þeim saumavélar. 

 Eftir því sem saumavélum fjölgaði og notkun þeirra varð algengari, bæði innan 

og utan heimilisins, bættust við nýjar leiðir fyrir fólk til þess að kaupa sér saumavélar. 

Ein þeirra var að sækja uppboð. Samhliða aukinni verslun og neyslu almennings á seinni 

hluta 19. aldar urðu opinber uppboð að tíðum viðburði. Þar gafst fólki kostur á að selja 

eigur sínar og kaupa notaða hluti á lægra verði en jafnan tíðkaðist hjá kaupmönnum. 

Uppboð fóru þannig fram að fyrir tilstilli einstaklinga, kaupmanna eða hins opinbera var 

allt frá einstaka hlutum til heilu búslóðanna og vörubirgða verslana boðið upp til 

almennings. Þau voru auglýst í blöðum og á fjölförnum stöðum með góðum fyrirvara 

enda var það hagur seljanda að sem flestir mættu á staðinn, því aukin eftirspurn stuðlaði 

að hærra kaupverði. Opinberum uppboðum var stjórnað af sýslumanni, bæjarfógeta, 

hreppstjóra eða staðgengli þeirra í návist votta. Hvert uppboð var skráð í þar til gerða 

uppboðsbók þar sem helstu upplýsingar komu fram um tilefni uppboðs, staðsetningu og 

seljanda. Þar að auki var allt sem upp var boðið skráð á lista ásamt verði hlutanna og 

nöfnum kaupenda.28 Uppboðsbækur sýslumanna og bæjarfógeta eru varðveittar í 

skjalasöfnum þeirra á Þjóðskjalasafni. Þær sérlega athyglisverðar í samhengi við 

rannsóknarramma Heimsins hnoss því að þar birtast saumavélar sem hluti af ákveðnum 

söfnum sem eru uppboðsskrárnar og gefa mynd af verðgildi samfélagsins á þeim. 

Uppboð voru hliðarmarkaður og varpa þau ljósi á neyslu almennings og hringrás 

hluta í samfélaginu með öðrum hætti en formleg verslun á varningi. Til þess að fá sem 

 
26 Misjafnt var á milli ára hvaða upplýsingar komu fram. Þó veita skýrslurnar nægar upplýsingar til að 

hægt sé að greina þróunina í meginatriðum. 
27 ÞÍ. Skjalasafn landshöfðingja 1870–1902. Nr. III. Verslunarskýrslur. Aðfluttar vörur 1877; ÞÍ. 

Skjalasafn landshöfðingja 1870–1902. Nr. VIII. Verslunarskýrslur. Aðfluttar vörur 1880; ÞÍ. Skjalasafn 

landshöfðingja 1870–1902. Nr. XXIII. Verslunarskýrslur. Aðfluttar vörur 1887. 
28 Vef. Arnheiður Steinþórsdóttir, „Hvenær var farið að halda uppboð á Íslandi og hvernig þróuðust þau?“. 
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skýrasta mynd af saumavélum á opinberum uppboðum var leitað að saumavélum sem 

rötuðu á uppboð í sex sýslum víða um land á árunum 1870, 1880, 1885 og 1890–1899. 

Valin var sú leið að taka stikkprufur úr hverjum landshluta og því er ekki um að ræða 

heildstæðan lista yfir allar saumavélar sem fóru á uppboð á þessum tíma.29 Uppboðin eru 

af ýmsum toga en sérstök áhersla verður á uppboð á persónulegum eigum einstaklinga, 

t.d. við sölu á dánarbúi. Andlát var ekki eina forsenda þess að saumavélar væru settar á 

uppboð og allmörg dæmi eru um að lifandi einstaklingar hafi sjálfir ákveðið að selja 

saumavélarnar sínar. Saumavélar rötuðu þó einnig á uppboð sem haldin voru á vegum 

verslana sem voru komnar í þrot eða vildu hreinsa lagerinn hjá sér. Í þeim tilfellum voru 

vélarnar ónotaðar.  

Í ljósi þess að viðfangsefni ritgerðarinnar er áhrif saumavélarinnar á konur er 

nauðsynlegt að gera grein fyrir því að vinna kvenna og umsvif þeirra innan og utan 

heimilis eru oftar en ekki ósýnileg í opinberum heimildum. Ekki síst í tilfelli giftra kvenna 

en nánast öll þeirra atvinnustarfsemi utan heimilis fór formlega fram í nafni eiginmanna 

þeirra. Hversdagsleg störf innan heimilisins voru sömuleiðis ekki skráð með formlegum 

hætti. Í nýlegri grein í tímaritinu Skírni fjallar Sigríður Matthíasdóttir um þennan 

ósýnileika í heimildum og hvernig hann gefur falska mynd af störfum kvenna í sögunni, 

með áherslu á konur í viðskiptum. Saumastörf og fiskvinnsla eru að vísu með þá sérstöðu 

þegar kemur að störfum kvenna að hafa verið skráð í manntöl.30 En skráningin náði ekki 

til saumastarfa innan heimilisins, né heldur til allra þeirra giftu kvenna sem höfðu 

saumaskap að atvinnu og jafnvel sáu um rekstur saumastofa.31 Að vissu leyti á þetta 

einnig við um störf karla innan heimilisins. Því er nauðsynlegt, þegar hlutur á borð við 

saumavélina og áhrif hennar á líf og störf kvenna eru til rannsóknar, að nýta persónulegar 

heimildir á borð við sendibréf, endurminningar og æviþætti kvenna til þess að draga fram 

þá hlið sögunnar sem ekki birtist í skjalasöfnum sýslumanna og annarra opinberra 

 
29 Sýslurnar sem um ræðir eru Norður-Múlasýsla, Rangárvallasýsla, Skagafjarðarsýsla, Snæfellsnessýsla 

og Strandasýsla auk Reykjavíkurkaupstaðar. Einnig verða tekin fyrir dæmi um saumavélar á uppboðum í 

Ísafjarðarsýslu en þær eru ekki hluti af tölfræðilegri umfjöllun.  
30 Um ósýnileika giftra kvenna og atvinnu- og frumkvöðlastarfsemi þeirra í heimildum, sjá Sigríði 

Matthíasdóttur, „Á (ó)opinberu sviði við alþjóðlega höfn“. Sjá einnig Sigríði Matthíasdóttur og Þorgerði 

J. Einarsdóttur, „Female Enterprise on a Transnational Border,“ 167–169.  
31 Hér má t.d. nefna tilfelli Vilborgu Vilhjálmsdóttur saumakonu (1888–1923) sem rak saumastofu í 

Reykjavík og hélt saumanámskeið fyrir stúlkur. Fjallað verður um Vilborgu síðar í ritgerðinni.  
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stofnana. Í þessum heimildum sé ég tækifæri til þess að komast nær vinnu kvenna og 

umsvifum þeirra bæði innan og utan heimilis.  

Sendibréfin eru samtímaheimildir sem varpa ljósi á þá tækninýjung sem 

saumavélin var og sýna að konur tóku henni fagnandi. Það sama má sjá í æviskrifum og 

endurminningum kvenna. Þó að þær séu ritaðar nokkrum áratugum eftir það tímabil sem 

hér er undir þá skrifaði fólk um það sem þeim fannst skipta máli og sá eftir á að hafði 

áhrif, í víðu samfélagslegu samhengi en einnig á líf þeirra kvenna sem til umfjöllunar 

voru. Bækurnar Móðir mín og Móðir mín húsfreyjan eru hér sértaklega athyglisverðar. 

Þær gefa sömuleiðis vísbendingar um hvað taldist til kvenlegra dyggða á seinni hluta 19. 

aldar og fram að miðri 20. öld þegar bækurnar voru skrifaðar en þar birtast saumavélar 

sem eitt mikilvægasta verkfæri hinnar handlögnu og sparsömu húsmóður. 

Annar heimildaflokkur sem veitir afar athyglisverða sýn á notkun kvenna á 

saumavélum og mikilvægi þeirra í daglegu lífi er þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands. 

Þjóðminjasafnið varðveitir fjölda viðtala og svör við spurningaskrám sem sendar hafa 

verið íslenskum almenningi síðan 1960.32 Árið 1984 var útbúin sérstök spurningaskrá um 

fatnað og sauma (spurningaskrá nr. 74) en svörin miða við frásagnir af tímabilinu 1874–

1951. Þau innihalda ítarleg svör um notkun saumavéla, sniða og annarra verkfæra til 

klæðagerðar sem algeng voru á þessu tímabili auk frásagna um saumakonur og klæðskera. 

Flest svaranna sem nýtast við þessa rannsókn eru frá fólki sem fæddist í kringum 

aldamótin 1900. Í svörunum rifjar það upp hvernig þessum málum var háttað í æsku þeirra 

ásamt því að segja frá mæðrum sínum og jafnvel ömmum. Þessar heimildir eru 

ómetanlegur vitnisburður um hversdagslíf Íslendinga á þessum tíma og varpa 

athyglisverðu ljósi á víðtæk áhrif saumavélarinnar.  

 

Uppbygging ritgerðar 

Frásögnin afmarkast við tímabilið 1865–1920 og er þemaskipt í tveimur hlutum og hefur 

hver hluti fjóra undirkafla. Í fyrri hlutanum verður fjallað um saumavélar á íslenskum 

markaði þar sem áhersla verður lögð á efnahagslega hlið saumavélarinnar. Til að byrja 

með verður fjallað um þróun innflutnings á saumavélum á tímabilinu út frá tölum í 

 
32 Vef. Þjóðminjasafn Íslands. „Þjóðháttasöfnun.“  
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opinberum verslunarskýrslum. Hversu margar vélar voru fluttar inn og hvað segir það 

okkur um stöðu saumavélarinnar í íslensku samfélagi? Litið verður á útbreiðslu 

saumavélarinnar um landið. Athyglisverð hlið á sögu saumavélarinnar í efnahagslegu 

samhengi er staða hennar á opinberum uppboðum en þau gefa vísbendingar um 

útbreiðslu, framboð og eftirspurn og setja þannig aðra vídd á þær tölur sem birtast í 

opinberum verslunarskýrslum og á síðum dagblaða.  

 Seinni hlutinn snýr að félagslegu- og menningarlegu samhengi saumavélarinnar á 

Íslandi. Til að byrja með verður fjallað um markaðsetningu saumavéla út frá 

kynjasögulegu sjónarhorni. Meginatriði þess hluta ritgerðarinnar er þó spurningin um 

áhrif saumavélarinnar á líf og störf kvenna, innan og utan heimilisins. Fjallað verður um 

verklegar breytingar innan heimilisins, áhrif saumavélarinnar á tísku og nýjar leiðir 

kvenna til þess að verða sjálfstæðar. Einnig verður litið á efnislega hlið saumavélarinnar 

inni á íslenskum heimilum í lok 19. aldar og í upphafi 20. aldar. Var saumavélin boðberi 

nútímahugsunarháttar og framfara? Eða varð hún einna helst til þess að auka vinnuálagið 

í samræmi við kröfur nútímans um hraða, tísku og aukna neyslu? Á hvort tveggja kannski 

við? Fjallað verður um áhrif saumavélarinnar á gerendahæfni kvenna og möguleika þeirra 

til þess að verða sjálfrar sín, með sjálfstæða afkomu. Að lokum verða niðurstöður 

rannsóknarinnar dregnar saman í samhengi við þær spurningar sem varpað hefur verið 

fram.  



 

 

21 

1. kafli – Saumavélar á íslenskum markaði 

Saga saumavélarinnar á Íslandi er aðeins einn þráður í umfangsmiklum vef 

saumavélarinnar sem breiddist út um allan heim á seinni hluta 19. aldar og á fyrstu 

áratugum 20. aldar. Þróun tækninnar á sér þó lengri sögu sem nær aftur til 1790 þegar 

Thomas Saint, smiður frá Englandi, hannaði fyrstu saumavélina. Vélin var ópraktísk í 

notkun og náði ekki flugi en svipar þó að hluta til þeirra véla sem komu í kjölfarið. Á 19. 

öld komu fjölmargir einstaklingar að því að þróa tækni saumavélarinnar og er sú saga 

kyrfilega skráð með fjölda einkaleyfisbréfa í Bandaríkjunum og í Bretlandi. Það sem 

knúði fram þennan áhuga voru framfarir í vefnaði og spuna undir lok 18. aldar sem 

kölluðu á aukin afköst í klæðagerð. Um miðja 19. öld komu handsnúnar saumavélar fyrst 

á markað í Bandaríkjunum sem voru nægilega handhægar til þess að henta almenningi.33 

Uppfinningamenn og -konur kepptust áfram við að bæta tækni saumavélarinnar sem var 

í sífelldri þróun. Þar má nefna Helen Blanchard, uppfinningakonu í Bandaríkjunum, sem 

um 1880 fann upp leið til þess að gera saumavélum kleift að sauma „sikksakk“ og gera 

hnappagöt.34  

 Fljótlega bárust fréttir til Íslands af þessari nýju amerísku uppfinningu. Norðri frá 

Akureyri skýrði frá því 1. nóvember 1853 að í „Nýjujórvík og allri Ameríku“ væru 

stærðarinnar saumaverkstæði með saumavélum sem gengju fyrir gufuafli og saumuðu „á 

við 6–15 manns.“35 Tveimur árum síðar birtist frétt í sama blaði um að saumavél hefði 

verið „upp fundin í Nýjujórvík, sem með 2 nálum saumar 500 nálspor á 2 mínútum og 

saumar eins silki sem klæði og ljerept.“36 Á þessum tíma hefur saumavél til heimilisnota 

þó verið fjarlægur draumur á meðal Íslendinga þar sem enn voru u.þ.b. tíu ár þar til fyrstu 

saumavélarnar bárust til landsins, enda takmarkaðist saumavélakapphlaupið fyrstu árin 

að mestu við Bandaríkin. Mikil samkeppni var þar í landi og fjöldi 

saumavélaframleiðenda tók þátt í að framleiða og þróa saumavélar til heimilisnota og 

kepptust þeir við að markaðssetja vöruna.37 

 
33 Cooper, The Invention of the Sewing Machine, 4–16. 
34 Andrews og Lomas, A History of Women in 100 Objects, 111.  
35 Norðri 1. nóvember 1853, 88. 
36 Norðri 12. maí 1855, 56.  
37 Godley, „Selling the Sewing Machine Around the World,“ 280–281. 
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Í alþjóðlegum rannsóknum er lögð áhersla á hinar amerísku Singer saumavélar og 

alþjóðleg umsvif fyrirtækisins allt frá miðri 19. öld. Það er ekki að ástæðulausu. Singer 

vélarnar voru áberandi á alheimsmarkaði enda lagði fyrirtækið mikið upp úr því að ná til 

allra heimshorna og segja má að aðrir framleiðendur hafi tekið það sér til fyrirmyndar við 

sölu á saumavélum.38 Ósennilegt er þó að Singer hafi verið ráðandi á íslenskum markaði 

fyrstu áratugina og það var ekki fyrr en eftir 1890 sem Singer vélarnar voru sértaklega 

auglýstar í íslenskum blöðum.39 

Á Íslandi var úrval saumavéla gífurlega fjölbreytt. Ef mið er tekið af þeim vélum 

sem varðveittar eru á íslenskum söfnum frá tímabilinu 1865–1920 má ætla að hér hafi 

saumavélar fengist frá ekki færri en 18 framleiðendum. Má helst nefna dönsku vélarnar 

frá Bergmann & Hüttemeir, C. Konerding og Carl Beitzel, hinar sænsku Husqvarna og 

þýsku Köhlers, Frister & Rossmann og Saxonia. Flestar gerðirnar komu frá 

Bandaríkjunum, þaðan komu Singer vélar en líka vélar frá fyrirtækjunum Eldredge, 

Standard, White, Wheeler & Wilson og Windsor.40 Vert er að taka það fram að sumar 

þeirra véla sem eru á söfnum í dag gætu hafa verið keyptar erlendis en notaðar á Íslandi. 

Hvort sem vélarnar voru keyptar á Íslandi eða erlendis þá er ljóst út frá varðveislu þeirra 

á söfnum að úrvalið sem Íslendingar höfðu aðgang að var fjölbreytt á tímabilinu.  

 

1.1. Vaxandi verslun 

Innleiðing saumavélarinnar í íslenskt samfélag átti sér stað á tímum mikilla breytinga. 

Aukinn hagvöxtur samhliða uppgangi utanríkisverslunar frá 1870 lagði grundvöll að 

bættum lífskjörum almennings þó að í alþjóðasamhengi hafi Ísland verið mjög fátækt 

land.41 Eitt af því sem einkenndi þessa tíma var aukinn innflutningur á erlendum varningi 

sem setti nýjan svip á mannlífið, ekki síst þegar kom að tilbúnum fatnaði og fjölbreyttu 

 
38 Sama heimild, 266–270 og 280.  
39 Fyrsta auglýsingin á Singer saumavélum birtist í Ísafold árið 1891. Þær fengust í Úrverslun 

Reykjavíkur. Ísafold, 21. mars 1891, 92. Hér er vert að hafa í huga að auglýsingarnar segja ekki alla 

söguna því að afar misjafnt var eftir framleiðendum og söluaðilum hve mikið var auglýst í blöðunum. Á 

alþjóðavísu lagði Singer t.a.m. meiri áherslu á persónulega sölumennsku þar sem gengið var á milli húsa 

og hagkvæmar greiðsluaðferðir heldur en auglýsingar í blöðum líkt og rætt verður um í kafla tvö. Sjá t.d. 

Godley, „Selling the Sewing Machine Around the World,“ 297.  
40 Hér er byggt á upplýsingum sem finna má á vefsíðunni sarpur.is. Vef. Sarpur. Menningarsögulegt 

gagnasafn. 
41 Helgi Skúli Kjartansson og Halldór Bjarnason, „Fríhöndlun og frelsi,“ 33. 
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efni til fatagerðar.42 Batnandi efnahagur fólks í bland við aukna verksmiðjuframleiðslu 

erlendis leiddi til meira úrvals af ódýrari og fjölbreyttari aðföngum en áður hafði þekkst 

og stuðlaði að vaxandi neyslu almennings. Samofin þessari þróun var fjölgun verslana í 

þéttbýli víða um land og tilkoma sérverslana í stærri kaupstöðum sem aðeins versluðu 

með ákveðna og afmarkaða vöruflokka.43 Í kjölfarið urðu til nýir og sértækari markhópar, 

sérstakar „dömubúðir“ voru settar á fót í Reykjavík og víðar sem markaðsettu vörur sínar 

sérstaklega til kvenna og lögðu áherslu á að vöruúrvalið höfðaði til þeirra.44 Þetta voru 

einna helst verslanir sem seldu vefnaðarvöru og annan varning til klæðagerðar, svo sem 

saumavélar.45  

 Sérverslanirnar af þessum toga spruttu upp í verslunarumhverfi sem lengst af 

hafði einkennst af strjálbýli, lítilli verkaskiptingu í samfélaginu og síðbúinni 

markaðsvæðingu á hagkerfinu.46 Fram að seinni hluta 19. aldar voru það helst kaupmenn, 

alla jafna danskir en einnig norskir, sem ráku verslanir hér á landi. Smám saman upp úr 

miðri öldinni fjölgaði Íslendingum í kaupmannastétt og á sama tíma tóku íslenskir bændur 

að stofna verslunarsamtök og kaupfélög víða um land sem veittu erlendu kaupmönnunum 

samkeppni.47 Innflutningur á saumavélum var að mestu í höndum þessara aðila, þ.e. 

verslunarsamtaka á borð við Gránufélagið á Norðurlandi og Verslunarhlutafélag 

Reykjavíkur (eða Veltunnar eins og það var gjarnan kallað), auk íslenskra og erlendra 

kaupmanna. Síðar bættust við sérstakir umboðsaðilar fyrir erlenda 

saumavélaframleiðendur á borð við Singer sem seldu saumavélar að því er virðist 

milliliðalaust til viðskiptavina sinna.48  

 Það verslunarfyrirkomulag sem ríkjandi var í upphafi tímabilsins var 

skuldaverslun þar sem viðskiptavinir gátu tekið vörur út í skuld og greiddu síðar fyrir 

með eigin framleiðslu. Einnig var hægt að greiða með reiðufé fyrir sölu annars staðar frá, 

 
42 Sama heimild, 61. 
43 Gunnar Karlsson, „Atvinnubylting og ríkismyndun 1874–1918,“ 49. 
44 Sjá t.d.: Guðrún Borgfjörð, Endurminningar, 136. 
45 Í endurminningum sínum minnist Guðrún Borgfjörð sérstaklega á dömubúð „gamla Smith“ en skv. 

verslunarskýrslum var M. Smith með þeim fyrstu til þess að flytja inn saumavélar til Reykjavíkur. Hann 

afar umsvifamikill í innflutningnum því að árið 1877 voru 49 af þeim 58 saumavélum sem fluttar voru 

inn til Reykjavíkur á hans vegum. ÞÍ. Skjalasafn landshöfðingja III. Verslunarskýrslur. Aðfluttar vörur 

1877.  
46 Guðmundur Jónsson, Hagvöxtur og iðnvæðing, 109.  
47 Einar Laxness og Pétur Hrafn Árnason, Íslandssaga A–Ö, 434–435. 
48 Þetta fyrirkomulag sést einna helst í auglýsingum í dagblöðum. Sjá t.d. auglýsingar frá hlutafélagi utan 

um einkasölu á Singer saumavélum í Danmörku og á Íslandi. Ísafold, 26. september 1908, 240.  
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en það fór vaxandi eftir því sem leið á tímabilið.49 Sennilega hafa konur nýtt sér þetta 

fyrirkomulag einmitt til þess að kaupa saumavélar og greiða fyrir þær smám saman með 

saumaskapnum en dæmi eru um að konur hafi selt heimasaumaðan fatnað hjá 

kaupmönnum eftir tilkomu saumavélarinnar.50 Versluninni var almennt háttað þannig að 

kaupmenn reyndu að mæta viðskiptaþörfum almennings og búa til nýjar þarfir með 

markaðssetningu. Í samræmi við þær pöntuðu þeir vörur inn til landsins. Ásamt því að 

annast innflutning á þessum tíma var útflutningur í þeirra höndum og útflutningsvörurnar 

iðulega afurðir viðskiptavina þeirra.51 Notkun reiðufjár jókst undir lok 19. aldar í kjölfarið 

á aukinni þéttbýlismyndun og verkaskiptingu þegar fjölgaði í þeim stéttum sem ekki 

framleiddu vörur til að selja kaupmönnum. Árið 1895 var svo í fyrsta sinn stofnuð verslun 

í Reykjavík sem einungis seldi gegn peningum, Edinborgarverslun.52  

Víða um heim, t.d. í Frakklandi, áttuðu saumavélaframleiðendur sig fljótlega á 

því að helsti markhópur saumavéla sem ætlaðar voru til heimilisnota væru konur og það 

að einblína eingöngu á efnameiri heimili var ekki vænlegt til ávinnings. Tekjurnar lágu í 

því að ná til sem flestra og markaðssetja saumavélina til kvenna og karla úr öllum stéttum. 

Því varð nauðsynlegt að finna nýjar leiðir til þess að gera fátæku fólki kleift að fjármagna 

kaup á saumavél og út frá því varð til nýtt greiðslufyrirkomulag, sem var að kaupa 

saumavélar á afborgunum. Í Frakklandi tíðkaðist það einnig að konur keyptu saumavélar 

af saumastofum gegn því að vinna fyrir skuldinni.53 Þessar greiðsluaðferðir gátu orðið til 

þess að fátækar konur festust í vítahring skulda og vinnu sem gat hindrað bætta afkomu 

sem saumavélin gaf fyrirheit um.54 Á Íslandi virðist þetta ekki hafa orðið vandamál, þó 

að konum hafi staðið til boða að kaupa saumavélar á afborgunum eða með tilbúnum 

varningi í tilfelli skuldaverslunar. Guðrún Borgfjörð (1856–1930) keypti sína fyrstu 

saumavél á afborgunum um 1874 án þess að það hafi vegið þungt á henni, hún greiddi 

 
49 Þetta verslunarfyrirkomulag var alls ekki gallalaust, enda var talið að árið 1879 skulduðu landsmenn 

kaupmönnum eina milljón króna. Skuldirnar gátu þrengt að bæði bændum og kaupmönnum. Gunnar 

Karlsson, „Atvinnubylting og ríkismyndun 1874–1918,“ 50–51. 
50 Sjá t.d.: Æsa Sigurjónsdóttir, Til gagns og til fegurðar, 76; Móðir mín. Nýtt safn, 70. 
51 Gunnar Karlsson, „Atvinnubylting og ríkismyndun 1874–1918,“ 49. 
52 Guðmundur Jónsson, Hagvöxtur og iðnvæðing, 109; Gunnar Karlsson, „Atvinnubylting og 

ríkismyndun 1874–1918,“ 52–53.  
53 Coffin, „Credit, Consumption, and Images of Women‘s Desires,“ 752–756. Sjá einnig Coffin, The 

Politics of Women‘s Work, 87.  
54 Coffin, „Credit, Consumption, and Images of Women‘s Desires,“ 756; Abrams, The Making of Modern 

Woman, 189. 
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fyrir hana „eftir ástæðum“.55 Ekki er hægt að fullyrða almennt um greiðslufyrirkomulag 

út frá tilfelli Guðrúnar einu saman. 

 Tilkoma „dömubúða“ á seinni hluta 19. aldar gefur til kynna að konur hafi verið 

álitnar sérstakur markhópur jafnvel þó að fjárráð hafi að mestu verið í höndum karla – 

eiginmanna, feðra og jafnvel bræðra – á þessum tíma. Árið 1861 voru sett lög um 

sjálfræði ógiftra kvenna við 18 ára aldur en „tilsjónarmaður“ átti þó að sjá um fjármál 

þeirra þar til þær urðu 25 ára. Gengju þær í hjónaband misstu konur þessi réttindi en það 

var ekki fyrr en árið 1900 sem giftar konur öðluðust fjárráð yfir eigin tekjum og 

séreignum. Ekkjur réðu sínum fjármálum sjálfar.56 Það hvernig konur urðu að neytendum 

og sérstökum markhópi í ört vaxandi neyslusamfélagi byggðist því á ákveðnu 

valdaójafnvægi, fjárhagslegu og lagalegu. Dömubúðunum fylgdi sýnileiki og 

gerendahæfni kvenna þegar kemur að verslun og neyslu sem stuðlaði að vissu leyti að 

auknum réttindum og möguleikum kvenna síðar meir.57 Þær sýna t.d. að sumar konur 

réðu yfir, eða höfðu svigrúm til þess að ráðstafa, fé. Líklega voru það helst ekkjur og 

konur af svokölluðum betri heimilum sem höfðu gerendahæfni af þessu tagi en einnig 

saumakonur, enda seldu þessar búðir gjarnan vefnaðarvöru.58 

 Þéttbýlismyndun var einn lykilþáttur í mótun íslensks neyslusamfélags á seinni 

hluta 19. aldar. Verslun óx og dafnaði í þéttbýli samhliða því að fleiri fjölskyldur og 

einstaklingar settu upp heimili utan hefðbundins sjálfsþurftarbúskapar. Ljóst er að þáttur 

kvenna við myndun þéttbýlis á Íslandi var stór en sem dæmi þá bjuggu aðeins 860 karlar 

í Reykjavík á móti hverjum 1000 konum árið 1901.59 Ólöf Garðarsdóttir hefur talað um 

að konur, ekki síst ógiftar mæður og ekkjur, hafi haft meiri möguleika til þess að „skapa 

sér sjálfstæða tilveru“ í þéttbýli heldur en í sveitum. Í þéttbýli hafi konur fengið tækifæri 

til þess að stunda launavinnu og sölu á alls kyns þjónustu þar sem launin voru yfirleitt 

hærri en í sveitunum.60 Aukinni þéttbýlismyndun fylgdu nefnilega nýjar samfélagslegar 

 
55 Guðrún Borgfjörð, Endurminningar, 117. 
56 Sigríður Th. Erlendsdóttir, „Reykvískar konur í atvinnulífinu 1880–1914,“ 42. Sjá einnig Ártöl og 

áfangar í sögu kvenna, 142, 144 og 147. 
57 Um konur sem neytendur sjá t.d. Rappaport, „A Husband and his Wife‘s Dresses,“ einkum 163–164, 

174–175 og 180. 
58 Guðrún Borgfjörð, Endurminningar, 136. 
59 Ólöf Garðarsdóttir, „Þáttur kvenna í flutningum til sjávarsíðunnar við upphaf þéttbýlismyndunar á 

Íslandi,“ 246–247. 
60 Sama heimild, 252. 
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þarfir sem kölluðu á fjölbreyttari starfsstéttir og aukinn iðnað. Saumavélin, og áhrif 

hennar á störf saumakvenna sem fjallað verður um í 2. kafla ritgerðarinnar, hefur ef til 

vill skapað leið fyrir konur úr sveit í þéttbýli. Aukin atvinnutækifæri með fjölgun 

saumastofa upp úr aldamótunum 1900 og tækifæri til þess að læra klæðaskurð hjá 

saumakonum og klæðskerum hafa óneitanlega dregið konur að.61 

 

1.2. Innflutningur 

Iðnaður er svo lítill á Íslandi, að hann getur naumlega talizt sem sjerstök 

atvinnugrein fyrir landið í heild sinni; honum hefur og mjög lítið miðað áfram 

næstliðið ár. Tóvinna hefur farið þverrandi. Hannyrðir hafa þar á mót farið í vöxt; 

það má telja framför í þeirri grein, að margar saumavjelar voru fengnar til 

landsins, og var farið að nota þær, en slíkt hefur varla verið teljandi áður.62  

Með þessum hætti var sagt frá innflutningi á saumavélum í Fréttum af Íslandi árið 1871. 

Þetta ár markaði þáttaskil í sögu saumavélarinnar hér á landi, því að innflutningur hófst 

með markvissari hætti en áður svo að fréttnæmt þótti og næstu árin urðu saumavélar 

smám saman á færi almennings. Óljóst er hve margar vélar voru fluttar inn þessi fyrstu 

ár því þó að upphaf innflutnings megi rekja til ársins 1871 hófst skráning þeirra í 

verslunarskýrslur ekki fyrr en árið 1876. Þá voru 54 vélar fluttar til landsins sem er aðeins 

smáræði miðað við þróun næstu ára. Ári seinna hafði þessi tala nær þrefaldast.63 Um 

fyrstu ár saumavélarinnar á Íslandi verður nánar fjallað í 2. kafla. 

 Á þessum fyrstu innflutningsárum vakti saumavélin athygli meðal almennings 

fyrir þá möguleika sem henni virtust fylgja. Í Tímanum vorið 1872 var kallað eftir 

innsendum blaðagreinum um notkun saumavéla „almenningi til leiðbeiningar“, enda 

væru þær „alteins ómissandi, til flýtirs og framfara í verknaði.“64 Tekið var fram að 

saumavélin væri töluvert farin „að tíðkast hjá heldri konum hér í Reykjavík.“ Rúmum 

mánuði síðar var kallinu svarað með stuttri grein sem hófst með eftirfarandi hætti: 

„„Tíminn er peningar“, er almennt viðkvæði á Englandi og í Ameríku, og þess vegna leyfi 

jeg mjer að ónáða yður með fáeinum línum til þess að spara tímann fyrir öðrum.“ 

 
61 Sjá t.d.: Anna Sigurðardóttir, Vinna kvenna í 1100 ár, 309–311. 
62 Valdimar Briem, Fréttir frá Íslandi, 35. 
63 Hagskinna, 545. 
64 Tíminn, 30. maí 1872, 46. 
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Höfundur greinarinnar segir engan vanda að læra að sauma á saumavél, ekki síst þegar 

komi að hinum nýju „hand-maskínum“ sem hægt sé að ferðast með á milli heimila. Fram 

kemur að á þessum tímapunkti hafi vélar af slíkum toga aðeins verið fáanlegar erlendis, 

enda innflutningur til Íslands nýhafinn og úrvalið enn takmarkað. Í greininni er áhersla 

lögð á þann tímasparnað og hagkvæmni saumavélarinnar og voru konur „sem eigi hafa 

næg efni“ sérstaklega hvattar til þess að kaupa sér saumavél nokkrar saman „í félagi“. 

Greinin er vitnisburður um þær vonir sem bundnar voru við þessar tækninýjungar á fyrstu 

árum innflutningsins.65 

Vísbendingar um það hvernig innflutningi var háttað fyrstu árin finnast í ýmsum 

heimildum. Í umfjöllun um aðalfund Verslunarhlutafélags Reykjavíkur (Veltunnar) í 

Þjóðólfi árið 1874 kemur fram að Veltan hafi flutt inn sex saumavélar það ár frá 

Bergmann & Hüttemeier.66 Í skjalasafni Tryggva Gunnarssonar, þá kaupstjóra 

Gránufélagsins, er úrklippa af þremur dönskum auglýsingum um saumavélar frá 1874 og 

einnig leiðbeiningabæklingur um vél Bergmann & Hüttemeier frá 1875.67 Óljóst er 

hvenær Tryggvi varð sér úti um þessar auglýsingar, en hann fluttist til Kaupmannahafnar 

árið 1873 og dvaldist þar í nokkur ár. Verslunarfélög hafa því ýmist þegar hafið 

innflutning eða verið að kynna sér framleiðslu á saumavélum í Danmörku þessi fyrstu ár.  

 Í opinberum verslunarskýrslum eru ítarlegar upplýsingar um innflutning á 

saumavélum. Misjafnt er hvað kemur fram í þessum skýrslum og því eru ákveðnar eyður 

í sögunni. Á árunum 1876 til 1887 má greina fjölda innfluttra saumavéla eftir kauptúnum 

en á árunum 1888 til 1897 voru saumavélarnar ekki skráðar í stykkjatali heldur eftir 

heildarverðmæti í krónum. Árið 1898 var farið að skrá innfluttar vörur eftir kauptúnum 

og upprunalöndum þar sem greint var frá bæði stykkjatali og verði á saumavélum. 

Skráningin hélst nokkuð svipuð til ársins 1914 með þeirri undantekningu að frá 1904 voru 

einungis stærstu verslunarstaðirnir skráðir sérstaklega, þ.e. Reykjavík, Ísafjörður, 

Akureyri og Seyðisfjörður. Að öðru leyti var skráningin flokkuð eftir sýslum. Frá 1914 

til 1920 voru prentaðar sérstakar Verslunarskýrslur á vegum Hagstofu Íslands en þar kom 

 
65 Tíminn, 6. júlí 1872, 61. 
66 Þjóðólfur 31. ágúst 1874, 197. 
67 Á þessum árum dvaldi Tryggvi í Danmörku ásamt mágkonu sinni Valgerði Þorsteinsdóttur, skólastýru 

Kvennaskólans á Laugalandi sem fjallað verður um síðar í ritgerðinni. ÞÍ. Skjalasafn Tryggva 

Gunnarssonar. F/2,40. Auglýsingar fyrir kvenfatnað og saumavélar. Partur af blaðsíðu úr dagblaði 1874; 

ÞÍ. Skjalasafn Tryggva Gunnarssonar. F/2,50. Kynningarbæklingur fyrir saumavélar 1875. 
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einungis fram heildarfjöldi og verð saumavéla eftir upprunalöndum auk þess sem 

sérstaklega voru tilgreindar upplýsingar um innflutning til Reykjavíkur. 

 Í Hagskinnu eru saumavélar skráðar á lista yfir innflutning nokkurra vörutegunda 

til ársins 1914. Tölurnar gefa ákveðna mynd af þróuninni en vandinn er sá að misræmi er 

á milli skráningarinnar í Hagskinnu og þeirra verslunarskýrslna sem umfjöllunin hér mun 

að mestu leyti byggjast á. Þetta misræmi er aðeins til staðar á árunum 1897 til 1905 en á 

því tímabili eru 1000 fleiri saumavélar skráðar í Hagskinnu en í prentuðu 

verslunarskýrslunum. Tölurnar í Hagskinnu fylla aftur á móti upp í þær eyður sem eru í 

prentuðu skýrslunum. Hagskinna er t.d. með upplýsingar um stykkjatal fyrir þau ár sem 

aðeins innkaupsverð saumavélanna var gefið upp í verslunarskýrslunum.68 Vera má að 

þar sé um umreiknun út frá meðalverði að ræða. Á mynd 1 má sjá þróunina eins og hún 

er í Hagskinnu: 

 

Mynd 1. Þróun innflutnings eins og hann birtist í Hagskinnu. Heildarfjöldi: 16.800 

saumavélar. 

 

Heimild: Hagskinna, 545–549. 

 

 
68 Hagskinna, 545–549. 
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Það fyrsta sem hér grípur augað er árið 1903 þegar 1.376 innfluttar vélar voru skráðar, 

samanborið við 498 árið áður. Þessi tala, 1.376, kemur bæði fram í Hagskinnu og í 

prentuðu verslunarskýrslunum og er augljóslega frávik frá þróuninni árin í kring. 

Vafalaust er um reiknivillu að ræða. Meðalverð á hverri vél árin 1902 og 1904 samkvæmt 

prentuðu skýrslunum var u.þ.b. 40 krónur en miðað við þessar tölur þá var það 21 króna 

árið 1903 en þá voru saumavélar fluttar inn fyrir 30.159 krónur í heildina samkvæmt 

verslunarskýrslum. Hafi meðalverð verið það sama og árin í kring, þ.e. 40 krónur á vél, 

þá voru 754 vélar fluttar inn árið 1903, sem hlýtur að teljast nær lagi. Engar vísbendingar 

eru um skyndilega fjölgun á ódýrari saumavélum í dagblöðum, hvorki í fréttum né í 

auglýsingum. Enn fremur hélt þróunin áfram með sama móti eftir 1903 en smám saman 

lækkaði meðalverðið og endaði í 32 krónum á vél árið 1914. Mynd 2 sýnir því með hvaða 

hætti þróunin átti sér stað. Byggt er á tölunum úr verslunarskýrslunum með lagfæringu á 

árinu 1903 en Hagskinna fyllir upp í árin 1888–1897 og 1914. 

 

Heimild: Hagskinna; Stjórnartíðindi C 1882–1898; Landshagsskýrslur fyrir Ísland 1899–1907; Verslunarskýrslur 

Íslands 1908–1914. 

 

Mynd 2. Innflutningur á saumavélum 1876–1914 
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Því má ætla með nokkurri vissu að þróunin hafi u.þ.b. verið með þeim hætti sem birtist á 

mynd 2. Þrátt fyrir lagfæringu á árinu 1903 er ljóst að innflutningurinn jókst gríðarlega 

fyrstu árin eftir aldamótin 1900. Til þess að skýra þróunina frekar má sjá innflutninginn 

á árunum 1876–1914 í töflu 1 þar sem honum er skipt upp í fimm ára tímabil, fyrir utan 

síðasta tímabilið þegar einungis fjögur ár eru undir. 

 

Tafla 1. Innflutningur saumavéla 1876–1914 

Tímabil Fjöldi Meðalfjöldi Meðalverð 

1876–1880 761 152 - 

1881–1885 1.597 319 - 

1886–1890 1.089 218 50 

1891–1895 2.010 402 59 

1896–1900 2.014 403 46 

1901–1905 3.018 604 44 

1906–1910 3.014 603 37 

1911–1914 2.078 693 33 

Samtals: 15.581   

Heimild: Stjórnartíðindi C 1882–1898; Landshagsskýrslur fyrir Ísland 1899–1907; Verslunarskýrslur Íslands 1908–

1914. 

En hvað segja þessar tölur um þróun á innflutningi saumavéla og innleiðingu þeirra í 

íslenskt samfélag? Innflutningurinn fór hratt af stað, árið 1876 voru 54 vélar fluttar inn 

en strax árið eftir voru þær 143. Enn fremur sést þetta stökk á töflu 1 þegar meðalfjöldi 

innfluttra saumavéla fór úr því að vera 152 vélar á ári fyrstu árin yfir í 319 næstu fimm 

ár á eftir. Árið 1887 var sérstakt í ljósi þess að þá voru einungis 79 vélar fluttar til landsins 

samanborið við 257 árið áður. Eitt af því sem skýrir þessa lækkun er að árin 1881–1887 

voru mikil harðindi á Íslandi sem leiddi til þess að tímabundið hægðist á verslun sem 
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eðlilega hefur haft áhrif á innflutning á saumavélum.69 Sömuleiðis var um alþjóðleg áhrif 

að ræða, viðskiptakjör versnuðu á árunum 1884–1887 vegna alþjóðlegrar 

efnahagskreppu.70 Kreppan setti mark sitt á framleiðslu og viðskipti með saumavélar því 

að á 9. áratug 19. aldar tók sala á Singer saumavélum dýfu, í Bandaríkjunum og víðar.71 

 Tölurnar gefa einnig vísbendingar um verðþróun. Á sama tíma og verðið lækkaði 

eftir 1894 þá fjölgaði innfluttum vélum, en ákveðnum toppi í verðlagi var náð árið 1894 

þegar hver vél kostaði að meðaltali 69 krónur. Hápunktur innflutningsins varð aftur á 

móti árið 1906 þegar 957 saumavélar voru fluttar inn. Það ár var meðalverðið 40 krónur. 

Árið 1909 var meðalverðið komið niður í 31 krónu og aðeins 343 vélar fluttar inn. Það er 

margt sem skýrir lækkandi verð á saumavélum þegar líður á tímabilið en verðlagið 

stjórnaðist af ýmsum utanaðkomandi þáttum. Undir lok 19. aldar efldist fjöldaframleiðsla 

á saumavélum um allan heim samhliða auknum krafti í markaðssetningu og nýjar gerðir 

flæddu inn á markaðinn, þar á meðal einfaldari og ódýrari vélar. Fleiri framleiðendur 

bættust í hópinn sem reyndu nýjar aðferðir til þess að ná til kaupenda úr lægri stéttum, 

m.a. með fjöldaframleiðslu á ódýrari vélum heldur en þekktist hjá fyrirtækjum á borð við 

Singer.72 Því má segja að framboðið hafi ekki aðeins orðið fjölbreyttara heldur jafnvel 

meira en eftirspurnin.  

 Vísbendingar um framboð og eftirspurn á saumavélum má einnig sjá á opinberum 

uppboðum. Fram til ársins 1885 var sjaldgæft að saumavélar rötuðu á uppboð og ef svo 

gerðist þá seldust þær iðulega nálægt söluverði, eða á um 30–40 krónur. Eftir 1885 

fjölgaði saumavélum á uppboðum og verðið snarlækkaði. Dæmi er um að saumavél úr 

dánarbúi hafi selst á 30 aura það ár.73 Á árunum 1890–1899 fóru 77 vélar á uppboð í 

Reykjavík en af þeim seldust aðeins 53, eða 69%. Verðið sem fékkst fyrir þær var allt frá 

30 aurum upp í 30 krónur.74 Svipaða sögu var að segja víðar um land, þó að fjöldi 

saumavéla á uppboðum hafi verið mestur í Reykjavík. Þetta bendir til þess að saumavélar 

á almennum markaði, þ.e. í verslunum og hjá sölumönnum, hafi bæði verið aðgengilegar 

 
69 Gunnar Karlsson, „Atvinnubylting og ríkismyndun 1874–1918,“ 50. 
70 Guðmundur Jónsson, „Efnahagskreppur á Íslandi 1870–2000,“ 59–60. 
71 Godley, „Selling the Sewing Machine Around the World,“ 275.  
72 Connolly, „The Disappearance of the Domestic Sewing Machine,“ 36. 
73 Sjá skrá um saumavélar á uppboðum í viðauka á bls. 89–97. 
74 Hér eru frátaldar tvær vélar sem seldust á 60 krónur annars vegar og 70 krónur hins vegar en það voru 

iðnaðarvélar í eigu söðlasmiðs og skósmiðs sem voru annars eðlis en heimilisvélarnar sem hér eru til 

umfjöllunar. 
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og framboðið nægilegt. Það styður enn frekar við þá ályktun að um offramboð á 

saumavélum hafi verið að ræða sé tekið mið af fjölda innfluttra saumavéla. Eins og sést 

á töflu 1 þá voru u.þ.b. 400 vélar fluttar inn ár hvert þennan áratug svo það er ekki 

ósennilegt. 

 Fleira en offramboð hefur orðið til þess að verð lækkaði. Um 1890 hafði 

innflutningur á saumavélum til landsins staðið yfir í 18 ár og líklega báru sumar vélanna 

merki um aldur og mikla notkun, sem hefur stuðlað að lægra verðmati. Sömuleiðis sýna 

uppboðin að eftir því sem leið á tímabilið og saumavélum fjölgaði í landinu urðu þær 

almennari, venjulegri og í senn minna virði. Uppboðin gefa með þessum hætti 

vísbendingar um virði og stöðu hluta í samfélaginu með öðrum hætti en hægt er að greina 

út frá innflutningstölum og verðlagi kaupmanna, enda samhengið annað. Þar réðu 

kaupendur ferðinni. Þættir á borð við aðsókn, umhverfi, auglýsingar og stöðu fyrri 

eigenda uppboðshlutanna höfðu vissulega áhrif á útkomu uppboða. Þar gat t.a.m. skipt 

máli hvort uppboðið hafi verið á persónulegum eigum einstaklinga – ýmist sem dánarbú 

eða valkvæð sala – eða uppboð á vörubirgðum kaupmanna. Arjun Appadurai benti einmitt 

á að uppboð varpi annars konar ljósi á stöðu hluta, eða söluvarnings, í samfélaginu því að 

þar eru aðrir hvatar á bak við flæði hlutanna heldur en í formlegra verslunarumhverfi.75 

Þarna skiptir þó einnig máli að margar af þeim vélum sem fóru á uppboð eftir 1890 voru 

eflaust orðnar gamlar og lélegar sem, ásamt góðu framboði í verslunum, rýrði verðmat 

þeirra. Efnahagur fór einnig batnandi eftir kreppu 9. áratugarins.76  

 Önnur hlið innflutningsins er spurningin um upprunalönd saumavélanna. Frá 

hvaða löndum voru saumavélar einna helst fluttar inn til landsins? Líkt og áður hefur 

komið fram þá voru saumavélar ekki framleiddar hér á landi og því eingöngu 

innflutningsvara. Innleiðingin hefst því ekki við framleiðsluferlið, líkt og í mörgum 

öðrum löndum, heldur við innflutninginn. Á tímabilinu 1898–1909 komu fram í 

verslunarskýrslum upplýsingar um upprunalönd sendinganna sem kaupmönnunum 

bárust. Þær gefa vísbendingar um alþjóðlegt samhengi innflutningsins.77  

 
75 Appadurai, „Introduction. Commodities and the Politics of Value,“ 14.  
76 Guðmundur Jónsson, „Efnahagskreppur á Íslandi 1870–2000,“ 60. 
77 Þessar upplýsingar komu einnig fram í verslunarskýrslum í skjalasafni landshöfðingja en þar má finna 

útfylltar skýrslur frá kaupmönnum fyrir hverja skipakomu þar sem m.a. kemur fram nafn kaupmanns og 

skips, hvaðan pöntunin kom og allar vörur sem hún innihélt. Gerðar voru stikkprufur á árunum 1876, 

1880 og 1887 en á þeim árum komu nær allar vélarnar frá Danmörku. Nokkrar pantanir komu frá Noregi 

og ein frá Bretlandi.  
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Tafla 2. Fjöldi innfluttra saumavéla eftir upprunalandi 1898–1909 

Land Fjöldi saumavéla 

Bretland 229 

Danmörk 6.286 

Noregur eða Svíþjóð 77 

Þýskaland 174 

Annað 576 

Samtals 7.342 

Heimild: Landshagsskýrslur fyrir Ísland 1899–1907; Verslunarskýrslur Íslands 1908–1910. 

 

Eins og sést í töflu 2 voru langflestar vélarnar fluttar inn frá Danmörku á þessum tíma 

eða um 86%. Verslun á Íslandi einkenndist af sterkum viðskiptatengslum við Danmörku 

og kemur ekki á óvart að flestar saumavélarnar hafi komið þaðan. Stærstu verslanir 

landsins voru á vegum danskra kaupmanna, að Ásgeirsverslun á Ísafirði (stofnuð 1852) 

og Edinborgarverslun í Reykjavík (stofnuð 1895) undanskildum. Þrátt fyrir að íslenskum 

kaupmönnum hafi jafnt og þétt fjölgað eftir því sem leið á 19. öldina og á fyrstu árum 20. 

aldar þá héldust verslunartengslin við Danmörku.78  

 Ekki er þar með sagt að eingöngu danskar saumavélar hafi komið þaðan, þó að 

vísu megi draga þá ályktun að stór hluti þeirra véla sem fluttar voru inn frá Danmörku 

hafi komið frá dönskum framleiðendum, svo sem Bergmann & Hüttemeier. Í lok 19. aldar 

voru Singer saumavélar orðnar nokkuð áberandi í Skandinavíu. Í Danmörku var stofnað 

sérstakt hlutafélag um sölu þeirra þar og á Íslandi upp úr aldamótunum.79 Því er líklegt 

að margar þeirra Singer véla sem fluttar voru til landsins á þessum tíma hafi komið í 

gegnum Danmörku en líklega einhverjar frá Bretlandi. Ein af fyrstu Singer 

verksmiðjunum sem reist var utan Bandaríkjanna var í Glasgow í Skotlandi árið 1867. Í 

kjölfarið stuðlaði hún að langtíma markaðsyfirráðum Singer í Bretlandi og mörgum af 

þeirra viðskiptalöndum.80  

 
78 Gunnar Karlsson, „Atvinnubylting og ríkismyndun 1874–1918,“ 53–54.  
79 Sjá t.d. auglýsingu fyrir hlutafélagið í Ísafold árið 1908. Um stöðu Singer saumavéla í Skandinavíu sjá 

t.d. töflur A2 og A6 í Godley, „Selling the Sewing Machine Around the World.“  
80 Godley, „Selling the Sewing Machine Around the World,“ 272. 
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 Þar sem ekki var sérstakur flokkur um innflutning frá Bandaríkjunum í 

verslunarskýrslunum flokkast vélarnar þaðan undir „annað“. Því er óljóst hve 

umsvifamikill innflutningurinn var þaðan en miðað við innflutninginn frá Danmörku 

hefur aðeins lítill hluti innfluttra saumavéla á þessum tíma komið þaðan. Það var heldur 

ekki fyrr en árið 1909 sem farið var að skrá Þýskaland sérstaklega, líklega var það flokkað 

undir „annað“ fram að því ásamt Bandaríkjunum. Þjóðverjar voru nokkuð framarlega í 

framleiðslu og dreifingu saumavéla um Evrópu og er nokkuð um að þýskar vélar séu 

varðveittar á söfnum landsins.81 

  

1.3. Útbreiðsla  

Innflutningurinn sem fjallað var um hér að framan gefur til kynna að útbreiðsla saumavéla 

hafi verið hröð og mikil á Íslandi. En hversu útbreidd var saumavélin í raun og veru, t.d. 

í alþjóðlegum samanburði og landfræðilegu samhengi? Hvað stuðlaði helst að 

útbreiðslunni? Í lok tímabilsins, árið 1914, höfðu tæplega 16 þúsund saumavélar verið 

fluttar til landsins í gegnum kaupmenn og verslunarfélög frá árinu 1876. Miðað við 

mannfjöldatölur í byrjun árs 1914 voru það 179 saumavélar á hverja 1000 íbúa landsins 

sem þýðir að til hafi verið ein vél fyrir nánast hvert einasta heimili eins og sést í töflu 3.82 

Hér er vert að hafa það í huga að ólíklegt er að allar þessar 16 þúsund saumavélar hafi 

verið í notkun, liðið höfðu 38 ár frá fyrstu skráðu saumavélunum til þeirra síðustu og 

eflaust hafa einhverjar skemmst, m.a. vegna mikillar notkunar. Aftur á móti voru 

saumavélar á þessum tíma reyndar endingargóðar og því ólíklegt að margar fjölskyldur 

hafi nauðsynlega þurft að fjárfesta í saumavél oftar en einu sinni.83 Eftir því sem tækninni 

fleytti fram má ætla að þær konur sem höfðu efni á því hafi líklega keypt sér betri vélar 

og jafnvel selt hinar eldri. Í töflu 3 má sjá útbreiðsluna í grófum dráttum frá 1880 til 1910 

og hver uppsafnaður heildarfjöldi innfluttra saumavéla var á hver 1000 heimili.  

 

 
81 Singer setti t.a.m. söluskrifstofu upp í Hamborg árið 1864 en þangað voru fyrst og fremst seldar vélar 

úr verksmiðjunni í Glasgow. Godley, „Selling the Sewing Machine Around the World,“ 271–272. 
82 Mannfjöldinn 1. janúar árið 1914 taldi 87.137 manns. „Lykiltölur mannfjöldans 1703–2021.“  
83 Godley, „Selling the Sewing Machine Around the World,“ 276.  
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Tafla 3. Uppsafnaður heildarfjöldi innfluttra saumavéla á hver 1000 heimili. 

Ár 

Fólksfjöldi 

á Íslandi84 

Heildarfjöldi 

innfluttra 

saumavéla 

Fjöldi 

heimila á 

Íslandi  

Fjöldi saumavéla 

per 1000 heimili 

1880 71.981 761 9.796 78 

1890 70.581 3.447 10.144 340 

1901 78.203 7.922 12.679 625 

1910 84.528 13.503 14.081 959 
Heimild: Vef. Hagstofa Íslands. „Lykiltölur mannfjöldans 1703–2021“; Saga og samfélag, 17; Stjórnartíðindi C 

1882–1898; Landshagsskýrslur fyrir Ísland 1899–1907; Verslunarskýrslur Íslands 1908–1911. 

Árið 1910 er ljóst að fjöldi saumavéla hér á landi var nægilegur til þess að ein vél hafi 

verið á hverju einasta heimili. Útbreiðslan hefur því verið gífurleg, ekki síst undir lok 

tímabilsins. Ýmsar frásagnir styðja við þessar tölur. Í svörum við spurningalistum 

Þjóðháttasafns Þjóðminjasafns Íslands minnast nokkrir heimildarmenn þess að upp úr 

aldamótum hafi saumavélar verið „á hverju einasta heimili og þótti sjálfsagt.“85 

Saumavélin hefur því verið orðin nokkuð venjulegt og eiginlega sjálfsagt heimilistæki 

fljótlega eftir aldamót. Við þessar tölur bætast svo vélar sem einstaklingar keyptu sjálfir 

erlendis og fluttu inn á eigin vegum, auk þess innflutnings sem átti sér stað áður en 

saumavélar voru skráðar í verslunarskýrslurnar 1872–1876. Það er því ekki furða að 

ákveðin mettun hafi orðið á markaðnum þegar leið á tímabilið. Mynd 3 sýnir enn fremur 

hve hröð útbreiðslan var hér á landi litið yfir allt tímabilið, þ.e. frá 1876–1914. 

 

 
84 Vef. „Lykiltölur mannfjöldans 1703–2021.“ 
85 Sjá t.d. ÞÞ. A. Efni óháð spurningaskrám. Ágústa Gunnlaugsdóttir. 
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Mynd 3. Útbreiðsla saumavéla m.v. höfðatölu 1876–1914. 

 

Heimild: Hagstofa Íslands; Stjórnartíðindi C 1882–1898; Landshagsskýrslur fyrir Ísland 1899–1907; 

Verslunarskýrslur Íslands 1908–1914. 

 

Árið 1914 höfðu vélar verið fluttar inn fyrir tæplega 18% íbúa landsins. Til samanburðar 

þá höfðu 11% Breta keypt Singer saumavél árið 1914, en talið er að markaðshlutdeild 

Singers hafi almennt verið um 80 til 90% á þessum tíma svo að líklega hefur heildarfjöldi 

saumavéla verið ögn meiri. Í Skandinavíu og annars staðar í Vestur-Evrópu höfðu aðeins 

um 5–7% íbúa eignast Singer saumavél árið 1914, 2–4% íbúa í Rússlandi, á 

Balkanskaganum og innan Ottómanveldisins en í fátækari löndum utan Evrópu, svo sem 

í Indlandi og Japan, voru það færri en 1% íbúa.86 Í ljósi þess að Ísland var fátækt land í 

alþjóðasamanburði er athyglisvert hve mikilli útbreiðslu saumavélin náði á tímabilinu. 

Erfitt er að fullyrða hvort Ísland hafi haft sérstöðu á saumavélamarkaðnum og þá hver 

hún var í ljósi þess að hér eru einungis tölur um útbreiðslu Singer véla lagðar til 

samanburðar. Tölur um heildarútbreiðslu saumavéla í öðrum löndum skortir og því er 

ekki hægt að draga almennar ályktanir út frá þeim. En miðað við markaðshlutdeild 

Singers virðist Ísland ekki hafa verið mikill eftirbátur annarra vestrænna ríkja þegar 

kemur að sölu á saumavélum.87 

 
86 Godley, „Selling the Sewing Machine Around the World,“ 277–279. 
87 Sama heimild, 280. 
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 En hvernig dreifðust saumavélarnar um landið? Á tímabilinu 1876 til 1909 náði 

útbreiðsla saumavélarinnar um allt land en vélar voru fluttar inn til að minnsta kosti 67 

verslunarstaða. Frá 1888 til 1898 voru kauptún ekki sérstaklega skráð í 

verslunarskýrslurnar. Því hefur verið gripið til þess ráðs hér að skipta innflutningnum upp 

í tvö ellefu ára tímabil til samanburðar, annars vegar árin 1876–1887 og hins vegar 1898–

1909. Í töflu 4 sést hvernig saumavélarnar dreifðust á milli landshluta eftir fjölda og 

prósentuhlutfalli á tímabilunum tveimur sem undir eru.88 

 

Tafla 4. Dreifing innfluttra saumavéla á milli landshluta. 

 1876–1887 % 1898–1909 % 

Suðurland 809 28% 3.304 50% 

Vesturland 694 24% 1.287 20% 

Norðurland 737 26% 1.512 23% 

Austurland 617 22% 454 7% 

Samtals 2.857  6557  

Heimild: Stjórnartíðindi C 1882–1898; Landshagsskýrslur fyrir Ísland 1899–1907; Verslunarskýrslur Íslands 1908–

1910. 

Fyrstu ellefu árin voru saumavélar pantaðar til samtals 35 verslunarstaða en á síðara 

tímabilinu voru þeir 57. Saumavélarnar dreifðust því víða um land og nokkuð jafnt á milli 

landshluta þó að misjafnt hafi verið hve margar vélar voru fluttar inn í hvert kauptún.89 

Saumavélar sem söluvara hafa því líklega verið afar sýnilegar og aðgengilegar 

landsmönnum víða um land og fólk hefur alla jafna ekki þurft að leita langt til þess að 

kaupa sér saumavél. Langflestar saumavélar voru fluttar inn til Reykjavíkur, Ísafjarðar, 

Akureyrar og Seyðisfjarðar. Þetta voru einu kauptúnin með kaupstaðarréttindi á 

tímabilinu 1876–1909 og í senn með fjölmennari þéttbýlum landsins. Árin 1876–1887 

 
88 Athugið að hér er miðað við að árið 1903 hafi 754 vélar verið fluttar til landsins en ekki 1.376. Einnig 

er gengið út frá því að villa hafi einungis verið gerð við skráningu á innfluttum saumavélum til 

Reykjavíkur þetta ár því að á öðrum innflutningsstöðum er fjöldi véla í réttu hlutfalli við þróunina árin á 

undan og á eftir.  
89 Að meðaltali voru 77 vélar fluttar inn á hvern stað fyrstu ellefu árin, fæstar voru þær tvær en flestar 

630. 
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voru 50% saumavélanna flutt inn á þessa staði og 1868–1909 voru það 63% en 

dreifinguna á milli kaupstaðanna auk prósentuhækkunar á milli tímabila má sjá í töflu 5.  

 

Tafla 5. Innflutningur saumavéla til stærstu kauptúna landsins 1876–1887 og 1898–1909. 

Kauptún 1876–1887 1898–1909 Prósentuhækkun 

Reykjavík 630 2.436 287% 

Ísafjörður 304 450 48% 

Akureyri 294 716 144% 

Seyðisfjörður 223 321 44% 

Samtals 1.451 3.923  

Heimild: Stjórnartíðindi C 1882–1898; Landshagsskýrslur fyrir Ísland 1899–1907; Verslunarskýrslur Íslands 1908–

1910. 

 

Fjöldi innfluttra saumavéla á þessa staði skýrist fyrst og fremst af því að þetta voru 

kaupstaðir og stærstu verslunarstaðir landsins.90 Á milli tímabilanna jókst innflutningur 

mest í Reykjavík og á Akureyri. Fjölgun sérverslana gæti verið skýring þar á, ekki síst 

þegar kemur að Reykjavík, en þar voru einnig umboðsaðilar stærstu 

saumavélaframleiðandanna staðsettir, svo sem fyrir Singer.91 Dreifing á saumavélum sem 

fóru á uppboð endurspeglar þessa þróun en á árunum 1890 til 1899 fóru flestar saumavélar 

á uppboð í Reykjavík.92 Þó að flestar saumavélar hafi verið fluttar inn til þessara fjögurra 

kaupstaða er ekki þar með sagt að kaupendur þeirra og notendur hafi allir verið búsettir 

innan þeirra marka. Fólk í dreifðari byggðum keypti einnig saumavélarnar í kaupstað og 

flutti með sér heim. Þar að auki má ætla að vélar hafi verið fluttar á milli staða innanlands, 

 
90 Árið 1887 voru 27 fastar verslanir í Reykjavík, sjö á Ísafirði og á Akureyri og níu á Seyðisfirði. 

Stjórnartíðindi 1888, 105. 
91 Um fjölgun sérverslana sjá t.d.: Gunnar Karlsson, „Atvinnubylting og ríkismyndun 1874–1918,“ 49. 
92 Um 74% uppboðinna saumavéla á þeim svæðum sem tekin voru til greina voru boðin upp í Reykjavík. 

Það voru samtals 77 saumavélar en á öðrum svæðum voru þær aðeins fjórar, fimm eða sjö talsins. Til 

viðbótar má nefna að á Akureyri voru 17 saumavélar settar á uppboð á þessu tímabili. Sjá ÞÍ. 

Sýslumaðurinn í Eyjafjarðarsýslu EC1/4,3-5. Uppboðsbækur 1884–1894 og ÞÍ. Sýslumaðurinn í 

Eyjafjarðarsýslu EC1/5. Uppboðsbækur 1894–1904. 
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enda voru stærri verslanir gjarnan með nokkur útibú og umboðsaðilar Singer vélanna með 

tengiliði víða um land.93 Þegar leið á tímabilið stóð fólki jafnvel til boða að panta 

saumavél með póstkröfu.94 

 

1.4. Saumavélar á uppboðum  

En hvað var það einna helst sem stuðlaði að útbreiðslu saumavéla á Íslandi? Í fyrsta lagi 

var það dreifing kaupmanna um landið en greiðasta leið almennings að saumavélum var 

í gegnum kaupmenn og umboðsaðila erlendra saumavélaframleiðanda. Þeir stjórnuðu 

flæði saumavéla inn í landið í takti við eftirspurn og markaðssettu saumavélar til 

almennings. Með því juku þeir á eftirspurnina. Þetta var alþjóðleg þróun þar sem mikið 

var lagt upp úr því að markaðssetja saumavélar sem nauðsynlegt heimilistæki og gera 

fólki úr öllum stéttum það kleift að kaupa sér vél, þó á misgóðum kjörum.95  

 Í öðru lagi er mikilvægt að líta út fyrir hefðbundinn markað kaupmanna og 

verslana og skoða aðrar hliðar, svo sem opinber uppboð. Uppboð stuðluðu að útbreiðslu 

saumavéla með öðrum hætti en kaupmenn og eru í raun annað stig útbreiðslunnar heldur 

en sala og markaðssetning nýrra véla. Ef litið er á framleiðslu, sölu og nýtingu saumavéla 

sem ákveðið lífshlaup hlutar er uppboðið vendipunktur á þeirri ævi því að hluturinn varð 

að söluvöru á ný og var ætlað að fara frá einum eiganda til annars. Uppboðsbækur veita 

afar athyglisverða mynd af því hvernig saumavélar gengu kaupum og sölum á milli 

einstaklinga. Uppboðin gefa bæði vísbendingar um framboð og eftirspurn, eins og fjallað 

var um hér að framan, og sýna fram á hringrás hluta í samfélaginu. Til þess að draga fram 

mynd af hringrás og útbreiðslu saumavéla á uppboðum þarf að spyrja hvers vegna 

saumavélar voru settar á uppboð, hvaða einstaklingar höfðu verið eigendur vélanna fram 

að því og hverjir voru kaupendurnir. 

 Ýmsar ástæður lágu að baki þess að saumavélar rötuðu á opinber uppboð. 

Uppboðum má skipta í nokkra flokka eftir því hvert tilefni þeirra var. Uppboð á 

 
93 Gunnar Karlsson, „Atvinnubylting og ríkismyndun 1874–1918,“ 52–53. Samkvæmt auglýsingu í 

Þjóðólfi árið 1895 var Sturla Jónsson einkaútsölumaður Singer vélanna á öllu landinu en Magnús 

Árnason kaupmaður tók á móti pöntunum á Ísafirði. Þjóðólfur 10. maí 1895, 88.  
94 Það var ekki fyrr en árið 1919 sem saumavélar gegn póstkröfu voru fyrst auglýstar í blöðum. Sjá 

Skólablaðið, 1. júní 1919, 2.  
95 Sjá t.d. Godley, „Selling the Sewing Machine Around the World,“ 296–298; Coffin, „Credit, 

Consumption, and Images of Women‘s Desires,“ 758–759.  
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persónulegum eigum voru ólík uppboðum á vörubirgðum kaupmanna því að á þeim 

síðarnefndu höfðu hlutirnir sjaldnast verið notaðir áður og því gefa þau annars konar 

mynd af þessari hringrás heldur en þegar einstaklingar voru beggja megin borðs. Rúmlega 

80% af þeim 104 saumavélum sem fóru á uppboðin sem skoðuð eru í þessari rannsókn 

frá árunum 1890–1899 höfðu verið persónulegar eigur einstaklinga. Eigur einstaklinga 

voru gjarnan boðnar upp í kjölfar andláts en uppboð var t.d. haldið á dánarbúum ef búið 

var skuldugt, ef erfingjar voru fjarverandi, ómyndugir eða töldu hentugast að selja arf 

sinn á uppboði.96 Ef ekki var um dánarbú að ræða voru ástæðurnar fyrir uppboðinu oft 

óljósar. Gjaldþrot, flutningar og fjárnám gátu legið þar að baki en í einhverjum tilfellum 

má ætla að ávinningur þess að selja eigur sínar og fá fyrir þær fé hafi verið meiri en 

nytsemi hlutanna sjálfra á þeim tímapunkti sem uppboðið fór fram. Á mynd 4 má sjá 

hvaða tilefni lágu oftast að baki uppboði á saumavélum sem verið höfðu í persónulegri 

eigu karla og kvenna. 

 

Mynd 4. Hlutfall saumavéla á uppboðum á persónulegum eigum einstaklinga eftir 

undirflokkum. Heildarfjöldi: 85. 

 

Heimild: Uppboðsbækur sýslumanna, Þjóðskjalasafn Íslands. 

 

Tilefni flestra uppboðanna var óþekkt, þ.e. ekki var tekið fram í uppboðsbókinni hvort 

uppboðið væri á dánarbúi, vegna skulda eða annars. Í þeim tilfellum kom aðeins fram 

nafn og stundum starfstitill og heimili einstaklingsins hvers eigur voru boðnar upp. Svo 

 
96 Um lagalegar forsendur dánarbúa og skipta sjá: Már Jónsson, „Skiptabækur og dánarbú,“ 87–95. 
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virðist sem það hafi verið nokkuð algengt á árunum 1890–1900 að tilefni uppboðs væri 

ekki getið, sérstaklega í Reykjavík þar sem flestar saumavélar fóru á uppboð. Hugsanlega 

voru það mistök hjá uppboðshaldara að taka ekki fram hvert tilefni uppboðsins var. Þegar 

uppboð voru haldin að beiðni einstaklinganna sjálfra er augljóst að seljandinn var á lífi. 

Margar af þeim saumavélum sem seldar voru á uppboði voru úr fórum einstaklinga sem 

settu einungis nokkra hluti, einn eða fleiri, á uppboð annarra (sjá flokkinn innsett á mynd 

4). Algengt var að fólk sæi sér hag í því að selja hluti á borð við saumavélar með því að 

nýta tilefnið þegar hópur fólks kom saman á auglýstan viðburð í þeim tilgangi að kaupa 

notaða hluti. Þetta hefur alla jafna verið góð leið til þess að selja saumavélar því að 78% 

þeirra sem settar voru inn á uppboð annarra seldust.  

 Eitt dæmi um vél sem var seld með þessum hætti var saumavél Guðrúnar 

Tómasdóttur (1840–1903), forstöðukonu Sjúkrahússins í Reykjavík. Henni var skotið inn 

á uppboð sem fram fór á dánarbúi Kristínar Ólínu Thoroddsen (1833–1879). Uppboðið 

var haldið í „húsum trésmiðs Jakobs Sveinssonar“ 11. maí 1880 og seldust 107 hlutir úr 

dánarbúinu. Á uppboðinu voru alls 145 hlutir því að eigur fimm annarra einstaklinga voru 

einnig boðnar upp. Þeirra á meðal voru tveir hlutir úr fórum Guðrúnar Tómasdóttur, 

„kaffikvörn“ og „saumamaskína“.97 Árið 1880 var Guðrún 40 ára og bjó ásamt systur 

sinni og 18 ára gömlum uppeldissyni sínum á Sjúkrahúsinu. Í manntali það ár er hún skráð 

forstöðukona og húsmóðir en tíu árum áður var hún skráð yfirsetukona, einnig á 

Sjúkrahúsinu.98 Einungis er hægt að velta því fyrir sér, en ekki fullyrða, hvers vegna 

Guðrún ákvað að setja tvo hluti á þetta uppboð. Hugsanlega urðu einhverjar breytingar í 

hennar lífi á þessum tíma sem leiddu til þess eða mögulega sá hún ekki fram á að geta 

eða þurfa að nýta vélina meðfram störfum sínum sem forstöðukona. Einnig getur verið 

að hún hafi þurft á peningnum að halda, jafnvel til þess að kaupa sér nýrri vél, en 

saumavélin seldist á 30 krónur svo að hún hefur verið í góðu ásigkomulagi. Árið 1880 

seldust saumavélar alla jafna á háu verði, enda voru þær sjaldséðar á uppboðum á þessum 

tíma.  

Þó að ástæðurnar fyrir því að saumavélar væru boðnar upp hafi verið ólíkar virðast 

þær ekki hafa haft mikið um það að segja hvort vélarnar seldust eða ekki en í öllum 

 
97 ÞÍ. Bæjarfógetinn í Reykjavík. EC1/8,2. Uppboðsbók 1880–1882, 21–26. 
98 Vef. Manntalsvefur Þjóðskjalasafns Íslands: Gullbringusýsla, Reykjavíkursókn, 1880. 
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flokkum seldust 77% vélanna.99 Með því að skoða eigendur þeirra saumavéla sem fóru á 

uppboð má sjá ákveðið sýnishorn af því hverjir áttu saumavélar á síðasta áratug 19. aldar, 

þegar útbreiðslan var orðin veruleg. Saumakonur og klæðskerar voru þar á meðal, 

prestsekkjur og læknir, húsfreyjur, bændur, vinnukonur, sjúklingur og sveitarómagi 

einnig. Af þeim sem settu saumavélar á uppboð á árunum 1890 til 1899 voru 60% karlar 

og 30% konur.100 Það segir ekki allt um raunverulega notendur saumavélanna. Ef um 

dánarbú var að ræða var það lögbundin skylda yfirvalda að skrifa upp og meta allt búið 

til verðs.101 Því má vera að hlutir hafi ratað á uppboð á dánarbúum úr fórum annarra á 

heimilinu. Hér skiptir máli, eins og áður var nefnt, að karlar fóru með fjármál heimilisins. 

Giftar konur voru í raun ófjárráða. Uppboð sem fram fóru á eigum lifandi einstaklinga 

voru í eðli sínu ólík uppboðum á dánarbúum, ekki síst ef uppboðið var haldið eftir beiðni 

einstaklinganna sjálfra. Í slíkum tilfellum giltu ekki sömu lög og þegar um dánarbú var 

að ræða. Ef uppboð var haldið að beiðni lifandi giftra karla er samt sem áður sennilegt að 

hlutir sem eiginkonur þeirra nýttu sjálfar hafi fylgt þar með þar sem karlar höfðu 

fjárráðin.102 

 Það sama þarf að hafa í huga þegar litið er á kynjahlutfall kaupenda saumavéla á 

uppboðum á sama tímabili en aðeins 7% þeirra voru konur. Enda var líklegra að karlar 

tækju þátt á uppboðum færu þeir með fjárráð heimilisins. Ætla má að í sumum, ef ekki 

flestum tilfellum, hafi karlar fjárfest í saumavélum fyrir heimilið og þar hafi húsfreyjan 

eða aðrar konur á heimilinu notað vélina. Það þekktist jafnvel að unnustar gæfu verðandi 

eiginkonum sínum saumavél við trúlofun eða upphaf hjónabands, enda kom saumavél sér 

„vel fyrir nýgifta konu“.103 Saumavél fyrrnefndar Guðrúnar Tómasdóttur keypti Árni 

Helgason (1851–1934), 29 ára gamall skósmiður í Reykjavík.104 Þegar uppboðið var 

haldið bjó hann á bænum Grjóta í Reykjavík ásamt Þorbjörgu Þorkelsdóttur (1860–1930) 

og nýfæddum syni þeirra.105 Nokkrum mánuðum síðar giftu þau sig svo að vel má vera 

 
99 Þrotabú hér undanskilið þar sem þar var einungis ein vél undir en hún seldist fyrir rúmar 40 krónur.  
100 Restin óþekkt, t.d. ef nafn var óskýrt eða kom ekki fram.  
101 Már Jónsson, „Skiptabækur og dánarbú,“ 90.  
102 Sigríður Th. Erlendsdóttir, „Reykvískar konur í atvinnulífinu 1880–1914,“ 42. Það var ekki fyrr en 

árið 1900 sem giftar konur fengu fjárráð yfir eigin tekjum og séreignum en eiginmenn voru áfram með 

umráð yfir búinu, sjá Ártöl og áfangar í sögu kvenna, 147. 
103 ÞÞ. Trúlofun og gifting 79. Sæmundur Björnsson. Karl fæddur 1912. A-Barð. Sjá einnig ÞÞ. A. Efni 

ógáð spurningaskrám. Ágústa Gunnlaugsdóttir.  
104ÞÍ. Bæjarfógetinn í Reykjavík. EC1/8,2. Uppboðsbók 1880–1882, 21–26. 
105 Vef. Manntalsvefur Þjóðskjalasafns Íslands: Gullbringusýsla, Reykjavíkursókn, 1880.  
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að þar hafi verið um trúlofunargjöf að ræða eða aðeins einföld fjárfesting fyrir heimilið, 

leið fyrir Þorbjörgu til þess að afla tekna.106 

Einnig er athyglisvert að í þeim tilfellum sem konur keyptu saumavélar á 

uppboðum keyptu þær í flestum tilfellum vélar úr búi annarra kvenna.107 Konur eyddu 

sömuleiðis ekki eins miklu í saumavélar á uppboðum og karlar, að meðaltali keyptu þær 

vélar fyrir níu krónur en karlar fyrir 16 krónur. Kaupendahópur saumavéla á uppboðum 

var nokkuð fjölbreyttur. Af körlum þá voru það helst bændur og iðnaðarmenn á borð við 

söðlasmiði, gullsmiði og skósmiði sem keyptu saumavélar á uppboðum. Einstaka prestur 

og lögfræðingur var þeirra á meðal. Þær konur sem keyptu sér saumavélar voru ýmist 

vinnukonur eða húskonur.  

Á uppboðum seldust saumavélar gjarnan á mun lægra verði en hjá kaupmönnum, 

ekki síst þegar leið á tímabilið og markaðurinn mettaðist. Ekki er að sjá að ógiftar konur 

hafi frekar keypt saumavélar á uppboðum heldur en hjá kaupmönnum. Fátækar konur, 

ekki síst í þéttbýli, hafa líklega notið góðs af þessum hliðarmarkaði þó að þær hafi oftar 

en ekki verið giftar þegar kaupin áttu sér stað. Árið 1890 keypti Sigríður Aradóttir, 

húskona í Reykjavík, saumavél þegar dánarbú Kristínar Petersen (1830–1890) 

saumakonu var boðið upp. Sigríður var fædd árið 1830 og var því 60 ára þegar uppboðið 

var haldið, búsett við Vesturgötu 45 ásamt manni sínum sem lifði á fiskveiðum. Hjá þeim 

bjuggu börn þeirra tvö á fullorðinsaldri, Ari Gunnar og Vilborg.108 Saumavélina keypti 

Sigríður á fjórar krónur og 50 aura, sem var talsvert lægra verð en saumavélar fengust á 

hjá kaupmönnum. Ekki er ósennilegt Sigríður hafi keypt saumavélina fyrst og fremst til 

þess að drýgja tekjur heimilisins. Algengt var að eiginkonur tómthúsmanna í Reykjavík 

stunduðu vinnu á borð við sauma, þvotta, fiskvinnu og fleira utan heimilisstarfanna.109 

Þannig hefur saumavél veitt Sigríði möguleika á að selja vinnu sína ásamt því að létta á 

fataframleiðslu heimilisfólksins.  

Þetta tíðkaðist víðar en í Reykjavík. Árið 1897 seldist saumavél úr dánarbúi 

Herdísar Sigurðardóttur frá Ísafirði á uppboði.110 Þegar hún lést var hún 66 ára gömul 

ekkja sem lifði af handavinnu. Hún hafði misst manninn sinn, sem lifði „af sjávarafla“, 

 
106 ÞÍ. Seltjarnarnesþing/Dómkirkjan í Reykjavík. BA/9-1-1. Prestþjónustubók 1861–1880, 290 og 340 
107 Sjá viðauka á bls. 89–97. 
108 Vef. Manntalsvefur Þjóðskjalasafns Íslands: Gullbringusýsla, Reykjavíkursókn 1890. 
109 Sigríður Th. Erlendsdóttir, „Reykvískar konur í atvinnulífinu 1880–1914,“ 43-44. 
110 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Ísafjarðarsýslu EC1/1,4. Uppboðsbók 1897–1904. 
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nokkrum árum fyrr.111 Óljóst er hvort hún hafi eignast saumavélina fyrir andlát 

eiginmannsins og þá hugsanlega til þess að sauma í hjáverkum eða eftir að eiginmaður 

hennar dó og þá í þeim tilgangi að halda sér uppi sem ekkja. Saumavélin hefur líklega 

verið gömul, illa farin eða biluð því að hún seldist á aðeins 25 aura. Uppboðið var haldið 

á þeim tíma sem verðgildi saumavéla, ekki síst notaðra, í samfélaginu hafði lækkað. Þó 

eru 25 aurar með því lægra sem finnst á uppboðum frá tímabilinu 1890–1900, um allt 

land. Sá sem keypti saumavél Herdísar var Guðlaugur Kristjánsson sem ári fyrr hafði gifst 

vinnukonunni Halldóru Þuríði Hallsdóttur.112 Líklegt er að Halldóra hafi verið nýr 

notandi vélarinnar, og hún jafnvel keypt að beiðni hennar. 

 Þegar talað er um uppboð sem vendipunkt á lífsferli eða ævisögu saumavéla þá er 

þar vissulega ekki átt við ævi í sama skilningi og hjá mannfólki og öðrum lífverum sem 

fæðast og deyja. Hlutir á borð við saumavélar eru hins vegar samofnir mannfólki, saga 

þeirra mótast af því samfélagi sem hlutirnir verða til í og samspili þeirra við þá sem 

bjuggu hlutina til, nýttu þá, seldu og að lokum losuðu sig við þá.113 Þegar saumavél var 

sett á uppboð má segja að kaflaskil hafi orðið í ævi hennar, þar sem hún fór frá einum 

eiganda til annars. Saumavélar sem seldar voru á uppboðum þjónuðu enn þeim 

megintilgangi sínum að gera notendum kleift að sauma hraðar en í höndunum og stuðla 

þannig að einfaldari og afkastameiri framleiðslu á fatnaði og öðrum klæðum. Aðstæður 

notkunarinnar og umhverfi gat tekið breytingum eftir því hvaða tilgangi vélarnar þjónuðu 

í lífi eigenda þeirra, þ.e. hvort þeir hafi notað þær sjálfir eða ekki og hvort þær hafi 

einungis verið nýttar í að sauma fyrir heimilisfólkið eða til þess að afla tekna. Nú verður 

vikið að umfjöllun um saumavélina í samhengi við íslenskt samfélag þar sem leitast 

verður við að varpa ljósi á áhrif hennar á konur og gerendahæfni þeirra. Veitti saumavélin 

konum sjálfstæði og hvaða væntingar höfðu þær? Til að byrja með verður þó kannað með 

hvaða hætti saumavélin var markaðssett hér á landi í samanburði við markaðssetningu 

víðar um heim.  

 

 
111 Vef. Manntalsvefur Þjóðskjalasafns Íslands: Ísafjarðarsýsla, Eyrarsókn í Skutulsfirði 1880. 
112 ÞÍ. Kirknasafn. Norður-Ísafjarðarprófastsdæmi BA/3. Prestþjónustubók 1877–1897, 188 
113 Harding, „Introduction. Biography of Things,“ 5–8. 
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2. kafli – Saumavélin í samfélaginu 

2.1. Markaðssetning 

Innleiðing saumavélarinnar í íslenskt samfélag snerist að hluta til um það að skapa 

markað fyrir tækninýjung sem ekki hafði áður þekkst. Nytsemi saumavélarinnar gerði 

hana eftirsóknarverða í sjálfu sér og því var ekki á brattann að sækja hjá kaupmönnunum 

hér á landi sem fluttu þær inn. Markaðssetning og auglýsingar gegndu þó mikilvægu 

hlutverki í að drífa eftirspurn áfram og gera almenning meðvitaðan um kosti og framboð 

vörunnar. Hún var ekki síst mikilvæg fyrir kaupmenn sem voru í samkeppni sín á milli. 

Almennt tekur markaðssetning mið af samfélagi og menningu á hverjum stað og tíma en 

hún getur í senn haft mótandi áhrif á umhverfi sitt og neytendur almennt. Auglýsingar eru 

ein hlið á sambandi fólks og hluta því þó að markmið þeirra sé að selja tiltekna vöru 

verður neytandinn og hugsanleg áhrif vörunnar á hann gjarnan miðpunkturinn.114 Þannig 

geta auglýsingar stuðlað að því að hlutir taki á sig kyn þess markhóps sem ætlunin er að 

ná til. 

 Rannsóknir Judith G. Coffin á markaðssetningu saumavélarinnar í Frakklandi á 

seinni hluta 19. aldar hafa leitt það í ljós að þar birtist hún gjarnan með myndum þar sem 

vélin var staðsett innan heimilisins og í kvennahöndum. Nánar tiltekið í höndum 

„saumavélastúlkunnar“ sem varð að einkenni flestra saumavélaframleiðanda sem 

auglýstu vélar til heimilisnota. Helstu sérkenni „saumavélastúlkunnar“ var heimilislegur 

og borgaralegur blær hennar, hún var fyrirmynd kvenlegra dyggða, snyrtilega klædd og 

með hárið greitt eftir helstu tískustraumum. Raunin væri sú að fæstar konur höfðu kost á 

að nýta saumavél eingöngu til heimilisverka heldur urðu þær að sauma til þess að afla 

tekna.115 

Þegar leið að aldamótunum 1900 má greina ákveðin straumhvörf þegar 

hugmyndir um „nýju konuna“ voru nýttar í Frakklandi til þess að gera saumavélar 

söluvænni. Frelsi, sjálfstjáning í formi tísku og jafnvel erótík tóku að einkenna 

auglýsingar á saumavélum með loforðum um vinnusparnað og allsnægtir. Saumavélin fór 

úr því að birtast í auglýsingum fyrst og fremst sem nauðsynjavara með heimilisstörfin í 

 
114 Appadurai, „Introduction,“ 54–55. 
115 Coffin, „Credit, Consumption, and Images of Women‘s Desires,“ 758–763. 
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forgrunni í að tákna frelsi, hreyfingu og tækni.116 Þessi þróun átti sér ekki aðeins stað í 

Frakklandi, hliðstæður má finna víða um hinn vestræna heim þar sem „nýja konan“ og 

frelsið sem hún boðaði varð sífellt meira áberandi í auglýsingum á saumavélum og öðrum 

hlutum sem sérstaklega áttu að höfða til kvenna. Singer saumavélum fylgdu um aldamótin 

t.a.m. kort með myndum af Annie Smith Peck, bandarískri fjallagöngu- og 

kvenfrelsiskonu sem þekkt var fyrir að ögra ríkjandi gildum um kvenleika með ýmsum 

hætti, t.d. með klæðaburði.117 Markaðsetning saumavéla í Bandaríkjunum setti þær fram 

sem nauðsynjavöru til þess að konur gætu haldið í við kröfur nútímans og á sama tíma 

iðkað kvenlegar dyggðir á borð við „móðurlega ábyrgð, fjárhagslega varkárni, kvenlega 

hylli“ og fleira.118 Þetta átti þó fyrst og fremst við konur úr efri- og millistétt sem höfðu 

rými til þess að sauma á sig sjálfar, fjölskyldu sína og jafnvel til góðgerðarmála. Konur 

úr lægri stéttum voru líklegri til þess að starfa við sauma í verksmiðjum, halda uppi 

saumastofu á eigin heimili eða sauma inni á heimilum annarra.119 Svipaða þróun má sjá 

á Íslandi þó að saumaverksmiðjur hafi að vísu ekki tíðkast hér af sömu stærðargráðu og í 

Bandaríkjunum.  

 Sú þróun sem hér hefur verið lýst var um margt ólík því sem átti sér stað á Íslandi. 

Óvíst er hvort þessir straumar hafi borist hingað til lands fyrir 1920 en sennilega hafa kort 

með myndum af frjálsum fjallgöngukonum fylgt Singer saumavélunum sem fluttar voru 

inn. Ákveðinn vendipunktur varð 

í sögu saumavéla á Íslandi þegar 

þær voru í fyrsta sinn auglýstar á 

síðum dagblaða árið 1878. Þá 

birtist í Þjóðólfi auglýsing á 

vegum Thomsensverslunar í 

Reykjavík á saumavélum frá 

danska merkinu C. Konerding.120 

Í auglýsingunni má sjá eitt dæmi 

um „saumavélastúlkuna“ eins og 

 
116 Sama heimild, 766–768. 
117 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, 265. Sjá einnig Brown, Women on High, 143–185. 
118 Gordon, Make it Yourself at Home, 27. Sjá einnig Friedrichs, „Sewing Modernity,“ 64.  
119 Friedrichs, „Sewing Modernity,“ 69. 
120 Þjóðólfur, 18. maí 1878, 68. 

Mynd 5. Fyrsta íslenska auglýsingin á saumavélum. 

Heimild: Þjóðólfur, 18. maí 1878, 68. 
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hún birtist í auglýsingum en um tíma var þessi mynd helsta kennimerki C. Konerding og 

var einnig notuð til þess að auglýsa saumavélarnar þeirra í Danmörku.121 Þó að myndmál 

auglýsingarinnar samræmist þeim kvenleikaáherslum sem birtust í auglýsingum í löndum 

á borð við Frakkland er textinn til þess fallinn að höfða bæði til kvenna og karla, því að 

auglýstar voru handsnúnar vélar til heimilisnota og annars konar vélar til 

„iðnamannabrúkunar“ eins og segir í auglýsingunni. Saumavélin er þar staðsett á mörkum 

hins karllega og kvenlega án þess að henni sé beint að ákveðnu kyni heldur er það sett í 

hendur kaupenda að meta „þá tegund, sem hann óskar.“122 Hvort hér sé almennt verið að 

ávarpa viðskiptavini í karlkyni eða hvort auglýsingunni sé sérstaklega beint til karlkyns 

viðskiptavina, eins og t.d. klæðskera, er óvíst. 

Að vissu leyti sló óræðni þessarar fyrstu auglýsingar tóninn fyrir það sem koma 

skyldi í markaðssetningu saumavéla á Íslandi. Það sem einkenndi auglýsingar á 

saumavélum í íslenskum blöðum á tímabilinu sem hér er til umfjöllunar var í fyrsta lagi 

ákveðinn einfaldleiki og jafnvel hógværð. Ólíkt því sem tíðkaðist t.d. í Frakklandi var 

lítið um myndir og undantekning ef konur voru sérstaklega ávarpaðar í auglýsingatextum. 

Oft og tíðum voru saumavélar einungis settar fram sem ein vara af fjölmörgum sem 

listaðar voru í auglýsingunum í stað þess að vera auglýstar sérstaklega.123 Auglýsingar af 

þessum toga einkenndu íslenska blaðaútgáfu á 19. öld. Þær voru alla jafna einfaldar í 

sniðum, settar upp sem listar eða jafnvel stuttar fréttatilkynningar. Einstaka sinnum 

fylgdu teikningar af söluvörunni og sumar auglýsingar voru settar fram innan skrautlegra 

ramma.124  

 Athyglisvert er að skoða með hvaða hætti hinar bandarísku Eldredge saumavélar 

voru auglýstar í alþjóðlegum samanburði. Í Grikklandi voru þær sérstaklega auglýstar 

sem fjölskylduvænar árið 1908 því að þær væru hljóðlausar og myndu þar af leiðandi 

ekki angra eiginmanninn þegar konan vann við sauma, allra síst á nóttunni þegar hann 

svæfi.125 Ein verslun auglýsti Eldredge saumavélar á Íslandi og var það verslun G. J. 

Johnsen í Vestmannaeyjum árið 1919. Í auglýsingunni kom einungis fram að „hinar 

 
121 ÞÍ. Skjalasafn Tryggva Gunnarssonar. F/2,40. Auglýsingar fyrir kvenfatnað og saumavélar. Partur af 

blaðsíðu úr dagblaði 1874; ÞÍ. Skjalasafn Tryggva Gunnarssonar. F/2,50. Kynningarbæklingur fyrir 

saumavélar 1875. 
122 Þjóðólfur, 18. maí 1878, 68.  
123 Sjá t.d.: Fjallkonan, 9. maí 1893, 76; Þjóðólfur, 12. júní 1896, 116; Skírnir, 1. apríl 1905, 2 og fleiri. 
124 Vilhjálmur Þ. Gíslason, Blöð og blaðamenn, 225. 
125 Papastefanaki, „Sewing at Home in Greece, 1870s–1930s,“ 83. 
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heimsfrægu Eldredge-saumavélar“ fengjust í versluninni. Engar málalengingar eru þar 

um og engar myndir.126 Hljóðlausar vélar voru sérstaklega auglýstar á Íslandi en þar var 

ekki um Eldredge vélar að ræða. Í auglýsingu fyrir Singer saumavélar árið 1892 kemur 

fram að vélarnar saumi „því nær hljóðlaust og mjög fljótt“. Hvergi er þar minnst á hvaða 

áhrif þetta hefði á heimilislífið en þess í stað kemur fram í auglýsingunni að Singer 

saumavélar hafi „ávallt verið í mesta áliti hjá öllum skröddurum“, þ.e. klæðskerum.127 

Þannig er vélin karlgerð, fagmennska karlkyns klæðskera var nýtt til þess að auglýsa gæði 

vélanna. Klæðskerar voru sérstakur markhópur saumavéla og einnig skósmiðir og 

hattagerðarmenn.  

 Aðra sögu er að segja um íslenskar auglýsingar í Vesturheimi en þær voru í takti 

við það sem þekktist í Frakklandi, Grikklandi og víðar.128 Eldredge vélarnar voru t.a.m. 

mikið auglýstar í íslenskum blöðum vestanhafs á borð við Baldur, Heimskringlu og 

Almanaki um/fyrir árið 1900–1905. Í Almanaki um árið 1900 er stærðarinnar auglýsing 

fyrir Eldredge sem beint var sérstaklega beint að konum og kostir vélanna settir í 

samhengi við heilsu þeirra. „Veikluð kona getur snúið Eldredge B. án þess að verða 

þreytt. Það er bara gaman fyrir heilbrigða konu að snúa henni,“ sagði í auglýsingunni til 

þess að ítreka hve handhægar vélarnar voru.129 

 Þarna er vísir að ákveðnu stefi sem einnig má finna í auglýsingum í íslenskum 

blöðum og var gegnumgangandi í markaðssetningu saumavélarinnar erlendis, en það er 

hve einfaldar vélarnar voru í notkun. Þessi áhersla á sér í grunninn rætur í þeirri viðleitni 

að finna vélvæðingunni stað á einkasviðinu, en eins og Leda Papastefanaki hefur bent á 

þá snerist þetta einnig um að sýna fram á að konur réðu yfirhöfuð við vélarnar. Slík nálgun 

sýnir fyrst og fremst hvernig litið var á konur sem notendur tækninýjunga á þessum tíma; 

tæknin varð að vera einföld í sniðum svo að konur, sem ekki höfðu sömu tækifæri og 

karlar til iðnmenntunar og sérhæfingar á þessu sviði, gætu lært á saumavélar og hagnýtt 

þær.130 Í Frakklandi birtu auglýsingar jafnvel teiknaðar myndir af sirkusdýrum að nota 

saumavélar til þess að sýna fram á að vélarnar væru svo einfaldar í notkun að jafnvel fílar 

 
126 Skeggi, 15. október 1919, 3.  
127 Þjóðólfur, 27. maí 1892, 100. 
128 Blöð Vestur-Íslendinga voru um tíma mikið lesin af Íslendingum en fengu misjafnar viðtökur á meðal 

almennings. Vilhjálmur Þ. Gíslason, Blöð og blaðamenn, 237.  
129 Almanak um árið 1900, 5. 
130 Papastefanaki, „Sewing at Home in Greece, 1870s to 1930s,“ 83. 
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og apar gætu ráðið við þær. Þessi nálgun hlaut þó gagnrýni fyrir að gera lítið úr konum 

og hæðast að nútímaneysluháttum.131  

 Á Íslandi var mikil áhersla lögð á að auglýsa gæði og endingu vélanna. Sú nálgun 

virðist hafa verið til þess fallin að skapa ímynd um hagkvæmni þess að eiga saumavélar 

til heimilisnota. Einnig sýnir hún þá samkeppni sem var á milli innflutningsaðila. 

Thomsen Magasín auglýsti sínar vélar sem „alveg óviðjafnanlega góðar“ árið 1905 og 

með auglýsingu Magnúsar Benjamínssonar á Singer saumavélum árið 1898 fylgdi 

umsögn frá járnsmiði þar sem hann vottaði fyrir það að vélarnar væru „gerðar af bezta 

stáli, og eru viðurkenndar að vera hinar beztu saumavélar.“132 Á sömu síðu í sama blaði 

er auglýsing frá Pétri Hjaltested úrsmið í Reykjavík þar sem hann segir að saumavélar 

fáist „hvergi á Íslandi eins ódýrar eftir gæðum“ eins og í hans verslun.133 Auglýsingum 

Péturs Hjaltested fylgdu myndir af saumavélunum sem voru fáanlegar í hans verslun, sem 

ekki var algengt á þessum tíma. Kaupmenn á Íslandi kepptust við að auglýsa lágt verð og 

gæði sem er athyglisvert í ljósi þess að eitt af því sem t.d. einkenndi markaðsstefnu 

Singers alþjóðlega var að meira var lagt upp úr gæðum heldur en lágu verði.134 Hér virðist 

samkeppnin hafa ráðið för. 

 Reykvíski kaupmaðurinn Teitur Th. Ingimundarson, sem flutti Singer vélar til 

landsins, hikaði þó ekki við að auglýsa lágt verð. Hann fór jafnframt nokkuð frumlega 

leið í auglýsingum sínum en í Ísafold birti hann eftirfarandi sögu árið 1891:  

Ókunnug kona hitti 5 börn, er voru að leika sjer á götunni í höfuðstaðnum og spyr: 

„Hvar er úrverzlunin? eða er það ekki þar sem þessar góðu saumavjelar fást 

keyptar? Börnin sem áttu heima sitt í hvoru húsi: „Jú, jú, jú, þarna í nýja húsinu í 

Suðurgötu; hún mamma mín keypti saumavjel þar og mamma mín líka, sögðu öll 

börnin í senn; „þar eru þær ódýrastar og beztar, segja saumakonurnar“. Hafið þökk 

fyrir börnin góð. Konan fór og keypti saumavjel í úrverzlun Reykjavíkur.135 

Hér birtast konur sem helstu notendur saumavélanna þar sem þær eru bæði settar fram 

sem heimilistæki og atvinnutæki saumakvenna. Svona auglýsingar eru undantekningar. 

Það sem einna helst bendir til þess að markaðssetningu saumavéla hafi verið beint til 

 
131 Coffin, „Credit, Consumption, and Images of Women‘s Desires,“ 768–772. 
132 Kvennablaðið, 19. desember 1905, 101 og Kvennablaðið, 1. september 1898, 72.  
133 Kvennablaðið, 1. september 1898, 72.  
134 Godley, „Selling the Sewing Machine Around the World,“ 268.  
135 Ísafold, 1. júlí 1891, 208.  
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kvenna á Íslandi er sú staðreynd að þær voru mikið auglýstar á síðum kvennablaða. Eftir 

stofnun Kvennablaðsins árið 1895 voru saumavélar reglulega auglýstar af helstu 

söluaðilum í Reykjavík. Ímynd og áhrif „nýju konunnar“ sem áberandi voru í 

auglýsingum víða erlendis voru lítt sjáanleg í íslenskum auglýsingum. Þessir straumar 

höfðu enda aðeins borist hingað til lands að takmörkuðu leyti en urðu meira áberandi á 

millistríðsárunum.136 Einstaka dæmi eru um að saumavélinni hafi sérstaklega verið 

fundinn staður innan heimilisins í auglýsingum með því að auglýsa þær sem fagrar 

„mublur“ en slíkar auglýsingar birtust ekki fyrr en eftir aldamótin 1900, þegar saumavélin 

var orðin að nokkuð hefðbundnum heimilishlut á Íslandi. Markmiðið hefur þar því fyrst 

og fremst verið að markaðssetja dýrari gerðir saumavéla til fínni heimila með því ýta 

undir borgaralegt yfirbragð þeirra.137 

Saumavélar voru einnig markaðssettar sérstaklega til saumakvenna. Undir 

yfirskriftinni „Saumakonur“ auglýsti St. Th. Jónsson sínar „nafnkenndu Singers-

saumavélar, sem bestar eru fyrir allan fatasaum, eru rúmgóðar, með háa sveif og hátt 

undir skóinn“ í Kvennablaðinu árið 1897. Hann seldi þar að auki ýmislegt sem „að 

fatasaum lýtur (tilbehör)“ og var það allt saman valið með skraddara og saumakonur í 

huga. 138 Hér er áhersla lögð á saumavélina sem atvinnutæki fremur en heimilisgrip, enda 

hefur hagnýtt gildi vélanna skipt saumakonur meira máli heldur en hve vel þær myndu 

falla að fínni „mublum“ heimilisins. En þá er vert að spyrja að því hvernig saumavélar 

birtust á íslenskum heimilum á þeim tímum þegar aðgengi að þeim var smám saman að 

aukast, þ.e. frá 1865–1900. 

 

2.2. Saumavélar á íslenskum heimilum 

Fyrstu saumavélarnar bárust til landsins eftir 1860, u.þ.b. áratug eftir að Singer byggði 

frumgerð sína af handsnúinni saumavél. Líklega var það í kringum 1865 en heimildum 

ber ekki saman um hvaða saumavél var raunverulega sú fyrsta sem flutt var til Íslands.139 

Áður en saumavélar urðu fáanlegar hjá kaupmönnum á Íslandi var það nær eingöngu á 

færi efnaðra einstaklinga, einna helst úr embættis- eða kaupmannastétt að kaupa saumavél 

 
136 Sigurbjörg Elín Hólmarsdóttir, „Selskapskjólar og teaterslár,“ 85–86. 
137 Sjá t.d. auglýsingu á Windsor saumavélum frá S. B. Jónssyni í Hlín, 15. desember 1905, 131. 
138 Kvennablaðið, 1. júní 1897, 48.  
139 Anna Sigurðardóttir, Vinna kvenna, 308. 
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en þetta voru stéttir sem báðar höfðu sterk tengsl til útlanda. Störf við utanlandsverslun, 

fjölskyldutengsl eða dvöl utan landsteinanna í lengri eða skemmri tíma var meðal þess 

sem gerði fólki kleift að kaupa saumavélar og flytja með sér til landsins. Fyrir fólk sem 

ekki bjó við slíkar aðstæður gat reynst nær ómögulegt að eignast vél í upphafi tímabilsins, 

þegar þær voru enn ófáanlegar hjá íslenskum kaupmönnum, og því var saumavélin um 

tíma ein birtingarmynd stéttarmismunar eða stöðutákn sem stuðlaði að aðgreiningu 

efnameiri heimila frá alþýðuheimilum. Líkt og Íris Ellenberger hefur bent á þá gegndu 

bæði þverþjóðleiki og hreyfanleiki lykilhlutverki í að skapa yfirstéttinni í Reykjavík 

sérstöðu og skerpa skilin á milli hennar og annarra bæjarbúa í lok 19. aldar. Flestar þeirra 

kvenna sem eignuðust saumavélar í upphafi tímabilsins um og upp úr 1865 voru staðsettar 

í því sem kallað hefur verið þverþjóðlegt 

rými. Þar er átt við ákveðið félagslegt rými 

sem mótast m.a. af tengslanetum 

einstaklinga þvert á þjóðir. Vegna 

félagslegra tengsla erlendis hafði íslensk 

yfirstétt með tengingar til Danmerkur 

aðgengi að erlendri neysluvöru sem 

einkenndi efnismenningu yfirstéttarinnar 

og greindi hana frá alþýðufólki.140 

 Ein af fyrstu vélunum sem vitað er 

um hér á landi var í eigu Nicoline Marie 

Elise Weywadt, danskrar kaupmannsdóttur 

á Djúpavogi, síðar ljósmyndara. Til er 

ljósmynd af henni sitjandi við hlið 

saumavélar sinnar sem var handknúin og á 

borði. Myndin var tekin árið 1866 þegar 

Nicoline var 18 ára gömul.141 Á 

ljósmyndinni virðist Nicoline vera stolt af 

vélinni sem birtist sem stöðutákn við hlið 

 
140 Íris Ellenberger, „Að klæða af sér sveitamennskuna,“ 35–36, 41 og 46-47. 
141 Anna Sigurðardóttir, Vinna kvenna, 308; Æsa Sigurjónsdóttir, Til gagns og til fegurðar, 71. 

Mynd 6. Nicoline Weywadt. Mynd: 

Þjóðminjasafn Íslands. 



 

 

52 

hennar. Sjálf er hún þar klædd eftir nýjustu tísku evrópskrar millistéttar, líkt og Æsa 

Sigurjónsdóttir bendir á í bók sinni Til gagns og til fegurðar. Heimili Weywadt-

fjölskyldunnar var nútímalegt og í miklum tengslum við umheiminn, ekki síst í gegnum 

Niels Weywadt, föður Nicoline, og verslunarstörf hans. Í verslun hans á Djúpavogi bárust 

snemma allskyns iðnaðarvörur og nýjungar, þar á meðal saumavélar.142  

En hvernig voru saumavélarnar á þessum tíma? Annars vegar var um litlar 

handsnúnar saumavélar að ræða og hins vegar stærri fótstignar vélar á borði, svipaðar og 

vél Nicoline Weywadt. Þess utan voru stærri iðnaðarsaumavélar einnig framleiddar sem 

m.a. nýttust í skó- og söðlasmíðar. Slíkar vélar eru þó ekki til umfjöllunar hér. Áhersla er 

lögð á heimilissaumavélar, þ.e. vélarnar sem ætlaðar voru til heimilisnota en nýttust 

einnig sem atvinnutæki fyrir saumakonur. Saumavélar voru gjarnan markaðssettar sem 

heimilisprýði og ber útlit þeirra þess merki. Handsnúnu vélarnar voru oftar en ekki 

merktar framleiðanda með gullslegnum stöfum og prýddar ýmsum skreytingum, allt frá 

blómum og fjöðrum til smágerðra mynda af seglskipum. Það var ekki algilt að vélar væru 

skreyttar, sumar þeirra voru látlausari í útliti og án skreytinga eða sérstakra merkinga. 

Vélarnar voru ýmist á málmsteyptum fótum, einföldum eða mótuðum í ákveðin form, en 

aðrar á trépalli.  

Í svörum við spurningalistum Þjóðháttasafns Þjóðminjasafns Íslands er að finna 

ýmsar lýsingar á saumavélum sem viðmælendur mundu eftir úr æsku sinni. Þar kemur 

ítrekað fram að vélarnar hafi verið sterkbyggðar, endingargóðar og nokkuð þungar miðað 

við stærð. Hér er lýsing konu sem fædd var árið 1908 á vél móður hennar:  

Saumavélin hennar mömmu var öll úr járni en það fylgdi henni enginn hlutur, 

ekki einu sinni kassi. Neðan á vélinni voru 4 lappir sem hún stóð á. Og ofan á 

henni tveir standar fyrir tvinnakefli og aftan á hjólinu var lítil löpp eða handfang. 

Platan að ofan var með ámáluðu rósaflúri og eins hringinn í kring. Þessi saumavél 

var sérlega sterk og vönduð og entist bæði vel og lengi.143 

Þessi vél virðist nokkuð hefðbundin miðað við það úrval sem varðveitt er á söfnum 

landsins í dag, t.d. á Árbæjarsafni og Byggðasafni Vestfjarða. Á mynd 7 má sjá saumavél 

sem varðveitt er á því síðarnefnda sem passar að mestu leyti við þessa lýsingu. 

 
142 Æsa Sigurjónsdóttir, Til gagns og til fegurðar, 71. 
143 ÞÞ. Spurningaskrá 74. Fatnaður og saumar. Marta Sigríður Jónsdóttir. Kona fædd 1903. 

Eyjafjallasveit. 
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Mynd 7. Saumavél varðveitt á Byggðasafni Vestfjarða. Mynd: úr einkasafni. 

Engar upplýsingar eru um vélina og gerð hennar en hún virðist merkt Juno. Í samanburði 

við vélina á mynd 8, sem einnig er varðveitt á Byggðasafni Vestfjarða og er af eldri gerð, 

er hún bæði litrík og skrautleg. Vélin á mynd 8 er þó tignarleg járnvél á málmsteyptum 

fótum, einföld og létt í sniðum.  

 

Mynd 8. Saumavél varðveitt á Byggðasafni Vestfjarða. Mynd: úr einkasafni. 
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Við hönnun vélanna var þeim ákvarðaður staður innan heimilisins með því að lágmarka 

þyngd eins og kostur var, hávaða, umfang og jafnvel verð. Stærri vélar voru svo bæði 

framleiddar og markaðssettar eins og hvert annað húsgagn, „mublur“ sem gátu passað við 

önnur húsgögn og jafnvel með möguleika á því að fella vélina sjálfa inn í borðið.144 

Á smærri og fátækari heimilum þar sem heimilisfólkið bjó þröngt hentaði betur 

að vera með litlar handsnúnar vélar sem sömuleiðis voru alla jafna ódýrari en þær 

fótstignu. Þar að auki var mögulegt að ferðast með þær á milli bæja, í þéttbýli og í 

dreifbýli, og sauma fyrir fólk gegn gjaldi. Þeim fylgdi viss hreyfanleiki. Minni gerðin af 

saumavélum tók þó sitt pláss og skar sig úr innan um hefðbundnari heimilishluti. 

Saumavélarnar lifnuðu við í höndum notenda sinna sem sátu jafnvel við öllum stundum, 

þær voru eins og „ein heimilispersóna“.145 Þegar Ingveldur Gísladóttir (1913–1996) lýsti 

æskuheimili sínu, sem var herbergi í Finnbogahúsi í Reykjavík, varð saumavélin að 

miðpunkti. Í skrifunum talar hún til móður sinnar Guðrúnar Þorleifsdóttur (1873–1961):  

Í herberginu okkar var eitt járnrúm, er við sváfum saman í, kommóða með fjórum 

skúffum, fatahengi úr rósóttu sirstaui, borð fremur lítið, tveir rimlastólar og 

saumavélin þín, sem var handsnúin. Hún stóð oftastnær á borðinu, og þú varst 

flestar stundir að sauma á hana, er þú varst ekki að heiman við að sauma eða aðra 

vinnu.146 

Guðrún sá fyrir þeim mæðgum með saumaskap sínum svo að saumavélin hefur verið 

mikilvægur og mikið notaður hlutur á þeirra heimili. Síðar varð Guðrún að selja 

saumavélina til þess að eiga fyrir lyfja- og sjúkrahúskostnaði þegar Ingveldur veiktist sjö 

ára gömul. Áður en hún gat keypt sér saumavél á ný, mörgum árum síðar, ferðaðist hún 

á milli heimila og saumaði fyrir fólk.147 Á sumum sveitaheimilum voru saumavélar 

geymdar á „svokölluðum skansi [geymsluskoti] yfir dyrunum þar sem gengið var uppá 

baðstofuloftið“ á milli þess sem hún var „staðsett á venjulegu borði þegar hún var í 

notkun.“148 Saumaskapurinn fór alla jafna fram í baðstofunni, hvort sem um var að ræða 

heimilisfólkið eða saumakonur sem fóru á milli heimila. Þar gat tíminn þó verið „ódrjúgur 

 
144 Putnam, „The Sewing-Machine Comes Home,“ 280 og Connolly, „The Disappearance of the 

Domestic Sewing Machine 1890–1925,“ 34–35. 
145 ÞÞ. Spurningaskrá 74. Fatnaður og saumar. Oddný Kristjánsdóttir. Kona fædd 1911. Árnessýsla.  
146 Ingveldur Gísladóttir, Myndir og minningabrot, 34. 
147 Sama heimild, 36–37. 
148 ÞÞ. Spurningaskrá 74. Fatnaður og saumar. Þórarinn K. Magnússon. Karl fæddur 1912. V-

Skaftafellssýsla. 
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þegar sitja þurfti við eldinn og eldiviðurinn lélegur þá reyndi á þolinmæðina eins og oftar 

hjá þessu blessaða fólki sem segja mátti að ekki hefði neitt til neins“ eins og segir í svari 

úr Eyjafjallasveit við spurningalistum Þjóðháttasafns.149  

Á heimilum saumakvenna sem störfuðu heima var saumavélin gjarnan umkringd 

tilbúnum og hálfkláruðum fatnaði auk ýmissa annarra verkfæra sem notuð voru við 

fatagerð. Árið 1890 var eitt slíkt heimili við Vesturgötu 40 í Reykjavík. Þar bjó 

saumakonan Kristín Petersen (1830–1890) sem lést sama ár, 60 ára gömul, ógift og 

barnlaus. Hlutirnir sem finna má í dánarbúi Kristínar eru vitnisburður um saumastörf 

hennar. Sá klæðnaður, efni og verkfæri sem þar voru skráð benda til þess að hún hafi 

einna helst saumað kvenfatnað og þá sérstaklega peysuföt sem voru tískufatnaður þess 

tíma.150 Þar voru m.a. skráðar þrjár húfur með skúf og skúfhólki, tíu brjóst í kvenbúning, 

sjal og þrjár svuntur, auk skauttreyju. Einnig voru í dánarbúinu sjö pils af ýmsum gerðum, 

vatterað millipils, reiðpils og léreftspils. Ýmis verkfæri voru þarna sem hafa gagnast við 

saumastörfin, þar á meðal skæri, saumagrind, rokkur, kassi með sniðum og bótum – og 

saumavél. Á uppboði seldist saumavélin fyrir 4 krónur og 50 aura.151 Vélina keypti 

Sigríður Aradóttir, húskona í Reykjavík, sem fjallað var um í 1. kafla. Á heimili Kristínar 

var saumavélin því atvinnutæki, umvafin öðrum saumaverkfærum og afurðum 

framleiðslunnar.  

 Saumavélar birtast með öðrum hætti í dánarbúum efnafólks enda höfðu þær öðru 

hlutverki að gegna. Þar má nefna dánarbú Soffíu Dorotheu Jónassen, ekkju Þórðar 

Jónassen háyfirdómara og alþingismanns, sem lést haustið 1890. Þar var saumavél á 

meðal alls kyns munaðarvarnings, fínni húsgagna, tækja og tóla sem spanna fjölda 

blaðsíðna. Á uppboði seldist vélin á átta krónur, í samanburði við fjórar krónur og 50 aura 

í tilfelli Kristínar Petersen.152 Líklega hafa báðar vélarnar verið gamlar og mikið notaðar 

árið 1890. Ljóst er að staða saumavélarinnar var önnur inni á efnaheimilum heldur en á 

fátækari heimilum. Hjá efnafólki birtust þær innan um alls kyns „mublur“ en annars staðar 

skáru þær sig út á meðal látlausra búsmuna. Á heimilum saumakvenna var saumavélin 

 
149 ÞÞ. Spurningaskrá 74. Fatnaður og saumar. Marta Sigríður Jónsdóttir. Kona fædd 1903. 

Eyjafjallasveit. 
150 Æsa Sigurjónsdóttir, Til gagns og til fegurðar, 57–67. 
151 ÞÍ. Bæjarfógetinn í Reykjavík. ED1/6-2. Uppskriftarbók og ÞÍ. Bæjarfógetinn í Reykjavík. EC1/11-1. 

Uppboðsbók. 
152 ÞÍ. Bæjarfógetinn í Reykjavík. EC1/11-1. Uppboðsbók 1886–1892. 
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atvinnutæki, hluti af stærra neti saumaverkfæra sem saman mynduðu grunninn að 

lífsviðurværi þeirra. Í dánarbúum þeirra einstaklinga sem voru hvorki úr yfirstétt né stétt 

saumakvenna birtist saumavélin með fjölbreyttum hætti innan um alls kyns búsmuni sem 

einkenndu íslensk heimili undir lok 19. aldar.153  

 

2.3. Nútíminn og ný tækifæri 

Gera má ráð fyrir að fyrstu kynni íslenskra kvenna af saumavélinni hafi verið í ferðum til 

Kaupmannahafnar. Dvöl á menningarheimilum ytra leiddu gjarnan af sér tækifæri til þess 

að læra á og jafnvel eignast saumavél. Þar má nefna Þuríði Hallgrímsdóttur (1844–1932) 

frá Hólmum í Reyðarfirði. Hún kom heim frá Kaupmannahöfn vorið 1867 með saumavél 

í farteskinu eftir að hafa dvalið þar hjá móðursystur sinni Hildi Johnsen (1807–1891). Það 

voru tíðindi að hún lærði á saumavél eins og sjá má í bréfum annarra kvenna í 

fjölskyldunni. Föðursystir hennar Jakobína Jónsdóttir (1835–1919), þá stödd í Reykjavík, 

skrifar Solveigu systur sinni að Þuríður hafi lært „að sauma á maskínu og pabbi hennar 

keypti hana.“154 Amma Þuríðar og alnafna Þuríður Hallgrímsdóttir (1789–1867) skrifar 

einnig um það í bréfi til Solveigar og segir að sér þyki „þarflegt“ að læra á maskínu.155 

Og þegar Þuríður yngri var komin aftur heim sagði amma hennar hana sauma „í ákefð á 

maskínu sína.“156  

Árið 1870 segir Guðrún Borgfjörð að ekki hafi verið nema þrjár saumavélar í 

Reykjavík, allar fótstignar.157 Tveimur árum síðar urðu vatnaskil þegar innflutningur 

hófst og saumavélar urðu fáanlegar í verslunum á Íslandi – eins og þegar hefur verið rætt. 

Þar með jókst aðgengi almennings að þeim smám saman á sama tíma og úrvalið varð 

fjölbreyttara. Litlar handsnúnar vélar, ódýrari en þær fótstignu, gerðu konum utan 

embættis- og kaupmannastétta kleift að eignast saumavélar á þessum tíma. Árið 1872 

 
153 Um íslensk heimili í kringum aldamótin sjá t.d. Arndísi S. Árnadóttur, Nútímaheimilið í mótun. Sjá 

einnig: Finnur Jónasson, Sólveig Ólafsdóttir og Sigurður Gylfi Magnússon, Híbýli fátæktar. 
154 Lbs. Lbs 2748 4to. Jakobína Jónsdóttir til Solveigar Jónsdóttur, 24. mars 1867. Faðir Þuríðar, séra 

Hallgrímur Jónsson á Hólmum, var einnig í Kaupmannahöfn þennan vetur. 
155 Lbs. Lbs 2748 4to. Þuríður Hallgrímsdóttir til Solveigar Jónsdóttur, 7. apríl 1867. 
156 Lbs. Lbs 3180 4to. Þuríður Hallgrímsdóttir til Jakobínu Jónsdóttur, 6. júní 1867. Sjá einnig: Erla Hulda 

Halldórsdóttir, Nútímans konur, 264–265.  
157 Guðrún Borgfjörð, Endurminningar, 76.  
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lýsti Soffía Einarsdóttir (f. 1841) því í bréfi til Sigríðar Magnússon (1831–1915) systur 

sinnar hvernig Fischer kaupmaður útvegaði henni saumavél:  

Þakka þér ástsamlega fyrir sendinguna en veistu hvað ég gjörði við hana? Ég hafði 

það uppí handsaumamaskínu sem að Fischer keypti fyrir mig eins og þessar sem 

að ég lýsti fyrir þér í haust að Guðrún Zoega hefði fengið þær eru hreint ágætar 

fyrir svo lítið verð ég ætla nú að fara að sauma serkina mína á hana þegar að skipið 

er farið.158 

Að mati Soffíu var saumavélin ekki dýr, að minnsta kosti ekki miðað við gæði. Verðið 

kom heldur ekki í veg fyrir að saumavélar flygju út, eins og Guðrún Borgfjörð lýsti í 

endurminningum sínum. Hún segir ódýrustu vélarnar hafa kostað minnst „26 dali“ eða 

um 52 krónur.159 

Til að byrja með voru saumavélar einna helst á efnaheimilum, þó að 

undantekningar hafi verið þar á. Húsfreyjum sem snemma eignuðust saumavélar er lýst 

sem nýjungagjörnum í æviþáttum, þær fylgdust með nýjustu tækni og hikuðu ekki við að 

„færa sér þær í nyt“ væru þær gagnlegar.160 Í ferðadagbók Bandaríkjamannsins S.S. 

Howland frá Íslandsferð hans árið 1873 segir hann frá því þegar hann heimsótti Þórð 

Jónassen háyfirdómara og dætur hans. Í dagbókina skrifaði hann: „Þær voru mjög stoltar 

af saumavélinni sem þær áttu af Wheeler & Wilsongerð og röktu fyrir okkur ævisögu 

hverrar einustu maskínu í plássinu.“161  

Saumavélin vakti spennu og jafnvel vonir um ný tækifæri á meðal kvenna líkt og 

sést í bréfaskrifum Stefaníu Siggeirsdóttur (1842–1904), prestsfrúar í Hraungerði. Árið 

1874 sagði hún frá því þegar maður hennar færði henni saumavél „að sunnan“ sem kostaði 

37 ríkisdali. Henni þótti fljótt vænt um hana „því hún er ágæta góð og mér gengur vel að 

sauma á hana og gekk það strax vel.“ Skrif Stefaníu sýna hvernig konur notuðu vélarnar 

og hve vel þær virkuðu. Það var einnig til þess að kveikja væntingar en í bréfinu lýsir hún 

„loftkastalabyggingu“ hjá sér „út af þessari saumavél“ en henni hafði dottið í hug að 

 
158 Lbs. Lbs 2193 a 4to. Soffía Einarsdóttir til Sigríðar Einarsdóttur, Reykjavík 19. mars 1872.  
159 Guðrún Borgfjörð, Endurminningar, 117. 
160 Sjá t.d. Móðir mín. Nýtt safn, 28 og 100.  
161 Karl Aspelund, „Ferðadagbók S.S. Howlands frá Íslandi 1873,“ 138. Hér er rétt að rifja það upp að 

saumavél úr dánarbúi móður þessara stúlkna, Soffíu Dórótheu Jónassen, seldist á uppboði árið 1890 fyrir 

aðeins 8 krónur eins og fram kom fyrr í kaflanum. Ekki er útilokað að þar hafi verið um sömu vél að 

ræða, þá orðin u.þ.b. 20 ára gömul.  
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sauma fyrir fólk og safna þannig fyrir eldavél. Karlar áttu það þó til að gera lítið úr slíkum 

áformum, „að þessu hlægið þér nú víst, eins og maðurinn minn“ skrifaði hún í kjölfarið.162  

En hvernig var saumavélinni tekið af íslenskum almenningi? Miðað við hraðan 

vöxt í innflutningi saumavéla þegar leið á 19. öldina má fyrir það fyrsta ætla að 

eftirspurnin hafi verið mikil. Þó skrifar listfræðingurinn Æsa Sigurjónsdóttir í bók sinni 

Til gagns og til fegurðar að til að byrja með hafi saumavélar mætt tortryggni í 

samfélaginu og að talið hafi verið að saumavélin ætti lítið í mannshöndina í því samhengi. 

Kennsla í saumaskap hafi jafnvel lengi ekki verið „tekin alvarlega nema allt væri gert í 

höndum.“163 Hér vísar hún til frásagnar Ingibjargar Lárusdóttur í endurminningum sínum 

Úr síðustu leit þar sem Ingibjörg sagði m.a. frá veru sinni í Kvennaskóla Húnvetninga 

1879–1880. Þar kemur fram að flestar stúlkurnar hafi saumað „hvert spor í höndum“ þar 

sem aðeins ein saumavél var á staðnum og hún var í eigu einnar námsmeyjarinnar. 

Ingibjörg var þar látin sauma fimm karlmannaskyrtur í höndum sem þótti „ekkert 

áhlaupaverk“.164 Vafalaust hefur krafan um að sauma allt í höndum stafað af því að á 

þessum tíma voru saumavélar enn tiltölulega fáar á landinu og ekki eins sjálfsagður 

heimilisgripur og þær urðu rúmum áratug síðar. Kvennaskóli Húnvetninga var þar að auki 

lítill og vanbúinn en kom síðar til með að sameinast Kvennaskólanum á Ytri-Ey.165 Út frá 

frásögn Ingibjargar er því vafasamt að draga þá ályktun að saumaskapur með saumavél 

hafi mætt andstöðu á Íslandi.  

Fátt bendir í raun til þess að tortryggni hafi almennt verið ríkjandi sjónarmið 

gagnvart saumavélinni á Íslandi, og síst í kennslu. Heimildir benda mun fremur til þess 

að á heildina litið hafi saumavélin verið óumdeild á meðal íslensks almennings. 

Saumavélar voru eftirsóttar og vinnusparnaðurinn sem þeim fylgdi var greinilega 

kærkominn.166 Aðeins örfáir klæðskerar og saumakonur störfuðu á Íslandi og stéttirnar 

voru ekki jafn rótgrónar og t.d. í Frakklandi þar sem saumavélin mætti mótstöðu 

klæðskera sem óttuðust um störf sín vegna þessarar vélavæðingar.167 Í samtímaumfjöllun 

á síðum dagblaða og tímarita má mun fremur greina framfaraþorsta og áhuga heldur en 

 
162 Lbs. Lbs 2414 a 4to. Stefanía Siggeirsdóttir til Páls Pálssonar, Hraungerði 30. september 1874.  
163 Æsa Sigurjónsdóttir, Til gagns og til fegurðar, 76. 
164 Ingibjörg Lárusdóttir, Úr síðustu leit, 66 og 71. 
165 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, 168–170. 
166 Sjá t.d.: Kristín Bragadóttir, Bakkadrottningin Eugenía Nielsen, 317; Ragnhildur Vigfúsdóttir, 

Saumakonur í Reykjavík 1900–1940, 19. 
167 Lbs-Hbs. Ragnhildur Vigfúsdóttir, Saumakonur í Reykjavík 1900–1940, 19. 
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tortryggni í umfjöllun um saumavélar. Í Norðanfara árið 1875 kemur t.a.m. fram að telja 

mætti til „framfara í handiðnum vorum, að víða eru nú saumavjelar komnar bæði í 

sveitum, kaupstöðum og verzlunarstöðum“.168 Því var almennt fagnað hve greiðlega 

klæðagerð gekk vegna saumavélarinnar og hvernig gæði fatnaðar jukust.169  

Áfram var margt sem enn var nauðsynlegt að sauma í höndum, ekki síst á meðan 

tæknin var skammt á veg komin. Saumavélar urðu þó snemma hluti af skipulögðu starfi 

kvennaskóla landsins. Tóninn sló Valgerður Þorsteinsdóttir (1836–1917), skólastýra 

Kvennaskólans á Laugalandi í Eyjafirði sem stofnaður var haustið 1877. Í febrúar 1877 

sendi Valgerður bréf til allra kvenna í Ljósavatnssókn með ósk um fjárstyrk svo stofnun 

skólans gæti orðið að veruleika. Þar kemur fram að í skólanum muni stúlkur fá tilsögn í 

„tóskap með vanalegum verkfærum, og einkum á tóvélar, fatasnið og saum bæði með nál, 

og þó einkum á saumavél.“170 Áhersla var lögð á að kynna nemendum skólans fyrir helstu 

tækninýjungum á sviði heimilisiðnaðar. Sennilega hefur aðgangur að og kennsla á 

saumavélar verið aðdráttarafl fyrir námsstúlkur jafnt sem stuðningsaðila skólans. 

Stúlkur fengu tilsögn í notkun saumavéla í íslenskum kvennaskólum. Í auglýsingu 

fyrir Kvennaskólann á Ytri-Ey í Austur-Húnavatnssýslu frá árinu 1889 voru þær stúlkur 

sem áttu saumavélar hvattar til þess að taka þær með sér í skólann. Tveimur árum síðar, 

í svipaðri auglýsingu, var það orðið að kröfu: „Þær stúlkur, sem sérstaklega ætla að leggja 

stund á fatasaum, þurfa nauðsynlega að hafa með sér góða saumavél.“171 Þessi áhersla 

kvennaskólanna og þeirra áhrifakvenna sem þeim stjórnuðu, þ.e. Valgerðar 

Þorsteinsdóttur á Laugalandi og Elínar Briem (1856–1937) á Ytri-Ey, á notkun saumavéla 

átti þátt í að auka færni kvenna í notkun saumavéla. Valgerður lagði áherslu á að stúlkur 

yrðu kynntar fyrir saumavélum og að þær gætu tileinkað sér þessa tækni. 

Hér er vert að rifja það upp að Tryggvi Gunnarsson (1835–1917), kaupstjóri 

Gránufélagsins, var mágur Valgerðar. Hann hafði þegar hafið innflutning á saumavélum 

til landsins á þessum tíma en ekki er ósennilegt að Valgerður hafi hvatt hann til þess. Árið 

1878 var hún við nám við kvennaskóla Natalie Zhale í Kaupmannahöfn þar sem hún 

hreifst af framkvæmdagleðinni.172 Þuríður Jónsdóttir (1865–1925) frænka Valgerðar frá 

 
168 „Vinnuvjelar,“ Norðanfari, 31. desember 1875, 112. 
169 Sjá t.d. Norðanfara, 18. apríl 1882, 35; Fjallkonan, 21. mars 1885, 24.  
170Valgerður til allra kvenna í Ljósavatnssókn, Halldórsstöðum, 25. febrúar 1877. 
171 Þjóðólfur, 31. maí 1889, 94. Þjóðólfur, 5. maí 1891, 106. 
172 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, 212. 
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Gautlöndum dvaldi með henni í Kaupmannahöfn, þá 15 ára gömul. Þuríður var þar til 

þess að leita lækninga en sat ekki aðgerðarlaus þess á milli. Í bréfi heim sagði hún 

Valgerði ætla „að kenna mér að sauma á maskínu og svo er hún nú að segja að ég þyrfti 

sjálf að eignast maskínu.“ Þuríði langaði „líka undur mikið til þess“ og bað föður sinn um 

peninga til þess að „kaupa saumamaskínu fyrir“.173 Ekki er ósennilegt að það hafi gengið 

eftir og að Þuríður hafi siglt með saumavél heim til Íslands. 

Kvennaskólar voru rými þar sem „konur gátu í senn samsamað sig ríkjandi 

hugmyndum um samfélagslegt hlutverk kvenna og andæft þeim,“ skrifar Erla Hulda 

Halldórsdóttir í bókinni Nútímans konur.174 Sem efnislegur hlutur má segja að saumavélin 

hafi haft sambærileg áhrif. Hún vakti hugmyndir um nýja möguleika, opnaði á tækifæri 

sem konur sáu og nýttu sér. Smám saman fylgdu henni aðrar breytingar á störfum kvenna 

innan og utan heimilisins. Fram að seinni hluta 19. aldar var nær allur fatnaður á Íslandi 

framleiddur inni á heimilum. Almennt var það hlutverk kvenna, húsfreyja, dætra og 

vinnukvenna, að klæða heimilisfólkið. Konur sáu að mestu um tóvinnuna, þær prjónuðu 

og saumuðu lengst af allt í höndum.175 Það breyttist ekki við tilkomu saumavélarinnar en 

vinnusparnaðinum var fagnað og gerði saumavélina að eftirsóttu heimilistæki. „Það er 

seinlegt að sauma í höndum“ skrifaði Kristrún Sigurgeirsdóttir (f. 1856) til systur sinnar 

árið 1881. Hún hafði vonast til þess að fá aðra systur sína í heimsókn því að hún „átti 

maskínu“ sem Kristrún fékk að nota.176 Ekki er þó þar með sagt að verkefnum kvenna 

innan heimilisins hafi fækkað eða álagið minnkað. Þau einfaldlega breyttust og urðu 

fjölbreyttari. Iðnvæðingunni fylgdu auknar kröfur um afköst og efnisleg gæði sem tæki á 

borð við saumavélar gerðu mögulegt að sinna.177 

Ingibjörg Jónsdóttir (1848–1929) frá Djúpadal lýsti því í endurminningum sínum 

um lífið í Breiðafjarðareyjum um 1860–1870 hvernig hún tók snið af fötum kunningja 

sinna sem komu úr kaupstað „til þess að geta ofurlítið fylgst með“, sem hún saumaði svo 

fatnað eftir í höndum. Þegar saumavél kom á bæinn sparaði hún Ingibjörgu „að mestu 

leyti vinnukonu“ þó að hún hafi þá bætt í saumaskapinn og farið að sauma fleira en 

 
173 Lbs. Lbs 4955 4to. Þuríður Jónsdóttir til Jóns Sigurðssonar, 6. nóvember 1878. 
174 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, 228.  
175 Anna Sigurðardóttir, Vinna kvenna, 306–307. 
176 Lbs. Lbs 3179 4to. Kristrún Sigurgeirsdóttir til Jakobínu Hólmfríðar Sigurgeirsdóttur. Kvíabekkur í 

Siglufirði 7. september 1881.  
177 Sjá t.d.: Æsa Sigurjónsdóttir, Til gagns og til fegurðar, 70–71. 
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vanalega. Í tilfelli Ingibjargar varð saumavélin til þess að auka við verkefnin því að 

saumavélin gerði henni nú kleift að sauma „seglin á bátana og skinnfötin á piltana“ sem 

ekki hafði fallið í hennar verkahring áður.178 Verkefnin urðu fleiri eftir því sem 

vinnusparnaðurinn jókst. Þær konur sem áttu og/eða kunnu á saumavélar fengu gjarnan 

það hlutverk að sitja við heilu veturna og „sauma upp á allt heimilisfólkið“, eitthvað sem 

án saumavéla hafði verið „ókleift“ í höndum einnar manneskju.179 

Flestar konur, óháð stétt og stöðu, höfðu það hlutverk að sauma fyrir sjálfar sig 

og aðra. Sú var raunin jafnvel eftir að fjölga tók í hópi saumakvenna og klæðskera þegar 

leið á 19. öldina, en sum heimili höfðu þó kost á því að fá saumakonur til aðstoðar.180 

Eins og fram hefur komið var fatasaumur frá upphafi hluti af námsefni kvennaskólanna 

svo að allar þær húsmæður sem hlutu menntun á því sviði á Íslandi kynntust saumaskap 

með einum eða öðrum hætti. Í Kvennafræðaranum eftir Elínu Briem, sem kom út árið 

1888 og í annarri útgáfu 1891, er ítarlegur kafli um fatasaum. Þar eru upplýsingar um það 

hvernig sníða megi hinar ýmsu flíkur, svo sem pils, jakka, buxur, vesti og jafnvel 

regnkápu, auk ítarlegra leiðbeininga um handtökin.181  

Saumaskapur og hannyrðir töldust til kvenlegra dyggða, verkkunnátta sem 

almennt þótti vera við hæfi kvenna úr öllum stigum þjóðfélagsins. Því var eftirsóknarvert 

fyrir húsmæður að öðlast færni á þessu sviði á sama tíma og konur fengu rými til þess að 

gera fatasaum að atvinnu sinni. Í endurminningum og æviþáttum kvenna frá seinni hluta 

19. aldar og upphafi 20. aldar er færni í saumaskap mikils metinn eiginleiki sem birtist 

sem einkenni fyrirmyndarhúsmæðra sem í senn voru sparsamar og nýttu vel allan þann 

efnivið sem í boði var.182 Þeim færustu var gjarnan lýst sem svo að allt léki í hendi þeirra. 

Guðrún Bergsdóttir (1867–1956) frá Ytri-Hofdölum í Skagafirði er dæmi um slíka 

húsmóður. Hún hlaut litla fræðslu í æsku en sótti þekkingu í saumaskap, og þá sérstaklega 

karlmannafatasaum, til vinkonu sinnar sem átti saumavél „er þá voru óðum að ryðja sér 

til rúms.“ Í kjölfarið saumaði hún fyrir eiginmann sinn og heimilið, samkvæmt 

minningargrein sem skrifuð var eftir andlát hennar:  

 
178 Ingibjörg Jónsdóttir, „Í Breiðafjarðareyjum fyrir 50–60 árum,” 63. 
179 Móðir mín. Nýtt safn, 110. Sjá einnig Móðir mín. Nýtt safn, 98 og Móðir mín húsfreyjan I, 120.  
180 Sjá t.d. Móðir mín. Nýtt safn, 98.  
181 Elín Briem, Kvennafræðarinn, 306–323. 
182 Sjá t.d. Móðir mín. Nýtt safn, 24, 98 og 110. Sjá einnig Móðir mín húsfreyjan I, 120.  
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Er fötin á mann hennar voru tilbúin, sem hún hafði að öllu unnið sjálf, nema tölum 

og tvinna (fóðrið var heimaunninn tvistdúkur), var hún hamingjusöm. – Þetta jók 

henni áræði. – Við fyrsta tækifæri fékk hún sér saumavél, og saumaði sjálf það 

sem heimili hennar þarfnaðist. – Fékk sér snið og annað þar að lútandi, eftir 

kröfum tímans, var ætíð dáðst að handbragði hennar, enda var hún góð fyrirmynd 

dætra sinna, sem ungar komu í lið með henni.183  

„Kröfur tímans“ voru síbreytilegar og höfðu áhrif á hlutverk kvenna innan heimilisins. 

Vélmenningin setti „kröfuna um afköst í öndvegi“ líkt og Ólafur Ásgeirsson segir í 

Iðnbyltingu hugarfarsins.184 Með saumavélinni fjölgaði ekki aðeins verkefnunum heldur 

opnaði hún á möguleika til að fylgja evrópskum tískustraumum. Tískan barst til landsins 

m.a. með erlendum kvenna- og hannyrðablöðum og Íslendingum sem dvöldu ytra og 

fengu innblástur frá menningunni sem fyrir augu bar. Með tíðari skipaferðum urðu 

erlendar tískuhugmyndir því sýnilegri á Íslandi. Fatasnið urðu á sama tíma aðgengilegri, 

markaður fyrir stöðluð snið myndaðist vegna tilkomu saumavélarinnar. Sníðaarkir fylgdu 

einnig tískublöðum á borð við hið danska Nordisk Mønster Tidene. Journal for Dame-

Haandarbejde sem var vinsælt hér á landi í lok 19. aldar og lengur.185 Sumar konur sniðu 

sjálfar og sums staðar var sniðið eftir tilbúnum fötum, þeim jafnvel sprett upp í þeim 

tilgangi. Snið gengu bæja á milli, hvort sem þau voru keypt eða heimatilbúin.186  

Saumavélin gerði konum því kleift að sauma flóknari fatnað en áður hafði 

þekkst.187 Það var þá ekki aðeins vegna vélarinnar sjálfrar heldur einnig vegna alls þess 

sem henni fylgdi, svo sem sniða, hannyrðatímarita, leiðbeiningabóka og tilbúins tvinna. 

Á sama tíma jókst aðgengi kvenna að menntun í saumaskap og stétt saumakvenna óx 

fiskur um hrygg.188 Samhliða því að framboð jókst varð algengara að hægt væri að kaupa 

tilbúin efni hjá kaupmönnum og í verslunum. Breytingarnar sem fylgdu saumavélinni 

voru vissulega verklegar en þær voru einnig hugarfarslegar og áttu sér ekki stað í 

 
183 Margrét Símonardóttir, „Guðrún Bergsdóttir. Minningarorð,“ 21. 
184 Ólafur Ásgeirsson, Iðnbylting hugarfarsins, 7. 
185 Æsa Sigurjónsdóttir, Til gagns og til fegurðar, 70. Nordisk Mønstertidene kom fyrst út árið 1875. 
186 ÞÞ. Spurningaskrá 74. Fatnaður og saumar. Marta Sigríður Jónsdóttir. Kona fædd 1903. 

Eyjafjallasveit. Sjá einnig ÞÞ. Spurningaskrá 74. Fatnaður og saumar. Steinunn Sveinbjörnsdóttir. Kona 

fædd 1917. Dalvík. Og ÞÞ. Spurningaskrá 74. Fatnaður og saumar. Magna Sæmundsdóttir. Kona fædd 

1911. Skagafjarðarsýsla.  
187 Æsa Sigurjónsdóttir, Til gagns og til fegurðar, 70. 
188 Sjá Lbs-Hbs. Ragnhildur Vigfúsdóttir, Saumakonur í Reykjavík 1900–1940. 
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tómarúmi. Saumavélinni fylgdu hraði og hreyfanleiki sem t.d. birtist í breytingum á tísku 

og klæðaburði. Á Íslandi blönduðust þessar breytingar við framfara- og þjóðernishugsun. 

Margrét Guðmundsdóttir hefur bent á það hvernig klæðnaður kvenna fékk pólitískt 

hlutverk í takt við vaxandi þjóðfrelsishreyfingar víða á 19. öld. Á Íslandi vann Sigurður 

Guðmundsson (1833–1874) málari markvisst að útbreiðslu íslenska kvenbúningsins til 

þess að vekja „föðurlandstilfinningar“ kvenna og „hagnýta meint séreinkenni“ þeirra í 

frelsisbaráttunni gegn Dönum.189 Á sama tíma voru konur úr efri stéttum farnar að klæðast 

dönskum búningi eða jafnvel eftir „Lundúnatískunni“, enda höfðu íslenskar konur aðgang 

að tískufyrirmyndum erlendis.190 Meðfram þessu ýtti saumavélin undir „nútímalegri“ og 

skapandi nálgun kvenna á eigin klæðaburði. Með nýrri tækni, verkkunnáttu og efnisúrvali 

gátu konur haft meiri stjórn á því hvernig þær vörpuðu sjálfsmynd sinni fram í þessu 

samhengi. Á tímum vaxandi einstaklingshyggju var aukin áhersla lögð á mikilvægi þess 

að tjá sjálfsmynd sína og samfélagsstöðu í gegnum klæðaburð.191 Æsa Sigurjónsdóttir 

segir að klæðnaður hafi verið  

ein leið til að byggja upp hin sýnilegu og ósýnlegu landamæri stétta og 

þjóðfélagshópa og skapa sér sérstöðu. Það eitt að klæðast kjólum úr innfluttum 

erlendum efnum, saumuðum samkvæmt útlendum sniðum, var leið til að skera sig 

úr í hinu fábrotna samfélagi, sýna að maður væri efnum búinn og fylgdist með í 

heiminum.192 

Konur úr efri- og millistétt höfðu mesta svigrúmið til þess að tjá klæðaburð sinn með 

þessum hætti, ýmist með því að sauma sjálfar eða með því að ráða til sín saumakonur og 

setja saumastörf í hendur vinnukvenna á heimilinu.193 Með vaxandi stétt saumakvenna, 

sem nánar verður fjallað um í næsta kafla, sem og auknum innflutningi á klæðnaði úr 

erlendum verksmiðjum jókst aðgengi almennings að tilbúnum fötum. Þessi atriði tengjast 

þeirri nútíma- og framfarahugsun sem einkenndi að vissu leyti samfélagslega umræðu á 

seinni hluta 19. aldar. Þessu fylgdi einnig aukin sókn í menntun, þar á meðal menntun 

kvenna.194 Fleira en tískustraumar bárust nefnilega hingað til lands á seinni hluta 19. 

 
189 Margrét Guðmundsdóttir, „Pólitísk fatahönnun,“ 32–34.  
190 Æsa Sigurjónsdóttir, Til gagns og til fegurðar, 70–71. 
191 Friedrichs, „Sewing Modernity,“ 69–70.  
192 Æsa Sigurjónsdóttir, Til gagns og til fegurðar, 69.  
193 Svipuð þróun átti sér stað í Bandaríkjunum, sjá: Friedrichs, „Sewing Modernity,“ 69–71. 
194 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, 125–130. 
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aldar. Árið 1896 skrifaði Bríet Bjarnhéðinsdóttir (1856–1940) grein í Kvennablaðið sem 

fjallaði um þann nútímahugsunarhátt sem lét á sér kræla á meðal íslenskra stúlkna, þ.e. 

löngunina til þess að mennta sig, víkka sjóndeildarhringinn, krefjast réttinda og öðlast 

reynslu sem gæti gagnast þeim í lífi og starfi. Hún skrifar: 

Ofurlitlar kvíslar af mennta- og framfarastraumum stórþjóðanna hafa borist 

hingað og dreifst út um landið. Þær hafa komið dálitlu fjöri og hreyfing í okkar 

sannkölluðu heimasætur, svo þær hefir farið að langa til að fara líka að vera dálítið 

með, til að sjá sig um í heiminum, þó ekki væri nema í næstu sveitum eða sýslum. 

Í ræðum og ritum hafa þær nú um nokkrun tíma verið óaflátanlega hvattar til að 

láta sér „fara fram“ og „mennta sig“. 

Vandamálið sagði Bríet einna helst vera hve einhæft námsvalið væri. Flestar lærðu þær 

„að kenna börnum eða sauma föt“, vegna þessa væru „allir kvennaskólar, skraddarastofur 

og saumastofur“ troðfullar af námsstúlkum.195 Í greininni hvetur hún stúlkur til þess að 

sérhæfa sig í fjölbreyttari greinum. Það sem hér er þó einkar athyglisvert er hvernig Bríet 

tengir saman framfara- og menntunarþörf kvenna við vaxandi eftirspurn eftir því að læra 

að sauma. „Með vaxandi menntun glæðist fegurðartilfinningin“ skrifaði Bríet ári síðar 

um konur sem lærðu að sauma hjá saumakonum og klæðskerum og bætti við: „menn una 

því ekki lengur, að fötin lafi einhvernveginn utan á sér. Enda má jafnan marka menntun 

og fegurðartilfinningu þjóðarinnar af klæðaburði hennar.“196  

Þó að Bríet hafi gagnrýnt það einhæfa val sem konur höfðu til menntunar þá sá 

hún hve gagnlegt það var að hafa þennan möguleika á að sérhæfa sig á ákveðnu sviði og 

nýta það til þess að styrkja stöðu sína. Með því að skrifa um fegurðartilfinningu 

þjóðarinnar í þessu samhengi ítrekar hún hve miklu máli kvennastörf skiptu fólkið í 

landinu og ímynd þjóðarinnar. Bríet áttaði sig á því að konur höfðu áhuga á saumaskap. 

Til þess að stækka áskriftarhóp Kvennablaðsins átti hún það til að láta „uppdráttablöð“ 

fylgja annað slagið sem ýmist gátu verið snið eða útsaumsmynstur.197  

 

 
195 Bríet Bjarnhéðinsdóttir, „Nám og fyrirhyggja,“ 73. 
196 Bríet Bjarnhéðinsdóttir, „Viðgerðir á fötum,“ 42. 
197 Sjá t.d. „Kvennablaðið,“ Kvennablaðið, 1. október 1897, 80. 
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2.4. Að verða sjálfrar sín 

Eitt fyrsta skrefið í þróun sérhæfingar í saumaskap á Íslandi var koma norskra klæðskera 

til landsins sem kenndu konum og körlum að sauma föt. Fyrstu klæðskerarnir komu til 

Íslands um miðja 19. öld og svo í auknum mæli eftir 1880 þegar saumavélin var komin 

til sögunnar. Þar með gafst kostur á að læra karlmannafatasaum hér á landi og nýttu bæði 

konur og karlar sér þann möguleika.198 Dæmi eru um að konur hafi haldið sér uppi í 

þéttbýli og greitt útsvar með því að starfa sem saumakonur eftir slíka menntun. Ein þeirra 

var Soffía Magnúsdóttir (1811–1885). Hún var húskona sem bjó á Akureyri og vann fyrir 

sér með saumum en eignaðist aldrei saumavél. Vegna veikinda á geði lenti hún á sveitinni 

árið 1863 og missti nánast allt sitt, bæði veraldlega hluti og sjálft lífsviðurværið, þegar 

framfærsla hennar var boðin niður og eigur hennar boðnar upp. Fram að því hafði hún 

greitt útsvar og verið sjálfrar sín sem saumakona.199 

Með tilkomu saumavélarinnar fjölgaði þeim konum sem sáu fyrir sér með 

saumum. Þegar Soffía Magnúsdóttir tók saumaskapinn upp í kringum 1850 voru ellefu 

konur skráðar sem saumakonur eða saumastúlkur í manntali.200 Árið 1890 var 31 

saumakona skráð en rúmum áratug síðar voru þær orðnar 350 og árið 1910 voru þær 

535.201 Þessi gríðarlega aukning í skráningu stafar einna helst af því að árið 1901 var farið 

að takmarka skráningu hjúa í manntöl við þá einstaklinga sem unnu við heimilisstörf 

innanhúss, en áður hafði skilgreining hjúa miðað við öll þau sem beinlínis unnu „við iðju 

húsbóndans“.202 Rýmkun vistarbandsins árið 1893 hefur einnig haft áhrif á skráninguna. 

Upp frá því gátu öll 30 ára og eldri fengið ókeypis leyfisbréf til lausamennsku og önnur 

gegn vægu gjaldi.203 Því ætti að birtast réttari mynd af fjölda starfandi saumakvenna í 

manntölum frá 1901 heldur en áratugina áður. 

 
198 Sjá: Ragnhildur Vigfúsdóttir og Símon Jón Jóhannsson, Íslandsdætur, 137. 
199 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Eyjafjarðarsýslu. B/46,2. Bréf 1856–1857; HskjAk. Hrafnagilshreppur. H-10/5. 

Hreppsbók 1863–1886, 15 og 47. 
200 Miðað er við leit á manntal.is. Konurnar voru ýmist skráðar sem saumakonur, saumastúlkur eða 

húskonur sem lifðu á saumum. Hafa ber í huga að þessar tölur gefa ekki raunsanna mynd af heildarfjölda 

starfandi saumakvenna á þessum tíma, misræmi var oft í skráningu starfstitla bæði á milli sýslna og ára. 

Vef. Manntalsvefur Þjóðskjalasafns Íslands, 1850. 
201 Vef. Manntalsvefur Þjóðskjalasafns Íslands, 1890. Hagskinna, 362–363. 
202 Hagskinna, 360.  
203 Einar Laxness og Pétur Hrafn Árnason, Íslandssaga A–Ö, 557. 
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Þó að vinnukonur hafi ekki beinlínis haft atvinnu af saumaskap var algengt að 

klæðagerð hafi verið hluti af þeirra störfum á bæjunum. Vistráðning á svokölluð betri 

heimili var þá eina leiðin fyrir konur úr lægri stéttum til þess að komast í snertingu við 

saumavélar og læra handtökin um tíma, ekki síst áður en ódýrari gerðirnar komu á 

markað. Að læra á saumavél inni á heimilum, t.d. sem vinnukona, var undirbúningur fyrir 

konur til þess að starfa við sauma síðar meir. Með þessum hætti tengir saumavélin saman 

almanna- og einkasviðið, því konur gátu tileinkað sér hæfni í saumaskap út frá 

hefðbundnum kvennastörfum inni á heimilunum og hagnýtt hana á opinberum 

vettvangi.204 Að læra á saumavél í vist gat því skipt sköpum fyrir konur sem síðar nýttu 

sér þekkinguna, ekki síst til þess að afla tekna en einnig innan eigin heimilis.205 

Saumakunnátta og þekking á saumavélar sem konur gátu tileinkað sér með 

þessum hætti leiddi jafnvel til þess að þær gátu fengið borgaraleg réttindi á þeim tíma 

sem þau voru afar takmörkuð. Saga Andreu Friðriku Guðmundsdóttur (1845–1911), 

saumakonu á Ísafirði, er mikilvæg í því samhengi. Eftir að heimili foreldra hennar, 

tómthúsfólks í Keflavík, hafði verið leyst upp eftir andlát móður hennar árið 1852 fluttist 

hún á heimili handverksfólks í Reykjavík. Húsfreyjan þar, Margrét Jónsdóttir Helgesen, 

hafði „lifibrauð af fatasaumi“, svo líklega hefur hún lagt grunninn að saumastarfi 

Andreu.206 Árið 1869 gerðist Andrea vinnukona í Norska húsinu í Stykkishólmi hjá 

sýslumannsekkjunni Jósefínu Thorarensen (1835–1901). Jósefína er talin vera á meðal 

þeirra fyrstu til þess að eignast saumavél á Íslandi, í kringum 1865. Líkt og Guðfinna 

Hreiðarsdóttir hefur bent á er líklegt að saumavélin hafi verið helsta ástæða þess að 

Andrea réði sig til Jósefínu og þar hafi hún fengið „tækifæri til að læra á saumavél og 

auka við kunnáttu sína í fatasaumi.“207 Ólíklegt er að hún hafi lært á saumavél í Reykjavík 

þar sem þær voru enn fágætar árið 1869 þegar Andrea fluttist þaðan fyrst. 

Andrea var í Reykjavík í nokkur ár eftir að vistinni í Stykkishólmi lauk en fluttist 

svo til Ísafjarðar árið 1881. Þar gerðist hún hús- og saumakona ásamt því að kenna 

stúlkum fatasaum. Á Ísafirði varð hún fyrsta íslenska konan sem vitað er til þess að hafa 

nýtt nýtilkominn kosningarétt kvenna í bæjarstjórnarkosningum árið 1884. Tveimur árum 

 
204 Þetta átti við víðar en á Íslandi, t.d. í Bandaríkjunum. Sjá t.d. Friedrichs, „Sewing Modernity,“ 69. 
205 Sjá t.d. Móðir mín húsfreyjan I, 188. 
206 Guðfinna Hreiðarsdóttir, „„Heiður þeim, sem heiður ber“,“ 14–15.  
207 Sama heimild, 16.  
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fyrr var það samþykkt á Alþingi að „ekkjur og aðrar ógiftar konur, sem standa fyrir búi 

eða á einhvern hátt eiga með sig sjálfar, skulu hafa kosningarrétt, þegar kjósa á í 

hreppsnefnd, sýslunefnd, bæjarstjórn og á safnaðarfundum.“208 Vegna starfa sinna sem 

saumakona átti Andrea „með sig sjálfa“ og öðlaðist þar með stöðu og réttindi í 

samfélaginu, eins langt og það náði í tilfelli kvenna á þessum tíma. Með kennslu í 

saumum gat Andrea miðlað þekkingu sinni og í senn haft áhrif á atvinnumöguleika 

annarra kvenna á sama tíma og saumavélum fjölgaði ört í samfélaginu.209 Saga Andreu 

er dæmi um að gerendahæfni gat fylgt því að læra á saumavél og hagnýta þá kunnáttu. 

Hún gat séð fyrir sér sjálfri, greitt til samfélagsins og haft áhrif á nærumhverfi sitt með 

atkvæði sínu og kennslu. Þar sem hún giftist aldrei átti hún alla tíð með sig sjálfa og réð 

yfir þeim fjármunum sem hún vann sér inn með saumunum.  

Hagnýting saumavéla snerist á þessum tíma fremur um að geta séð sér og sínum 

farborða heldur en að öðlast kosningarétt. Kvenréttindabarátta var enn skammt á veg 

komin og lögin frá 1882 voru aðeins fyrsti áfanginn í baráttunni fyrir kosningarétti 

kvenna. Saumakonan Guðrún Borgfjörð sem, líkt og Andrea, veitti stúlkum tilsögn í 

fatasaumi meðfram saumastarfinu gat keypt sér „falleg og góð föt“ fyrir kaupið auk þess 

sem „mikið gekk inn í heimilið“. Það sem skipti hana mestu máli var að geta gætt þess 

að móður hennar skorti ekki neitt, „sú meðvitund að hafa getað stutt að því, að hún gat 

lifað áhyggjuminna lífi síðari árin, gleður mig svo ósegjanlega“ skrifaði hún.210 Menntun 

kvenna á þessu sviði fór iðulega fram með nokkuð óformlegum hætti, þær lærðu af hvor 

annarri inni á heimilum, í kvennaskólum, á námskeiðum á vegum kvenfélaga, á 

saumastofum hérlendis eða í Kaupmannahöfn. Þegar leið á 19. öld fór það að tíðkast að 

alþýðukonur lærðu til sauma á saumastofum erlendis. Kosturinn við það var að þar gátu 

þær unnið fyrir sér í bland við að læra handtökin sem sérstaklega kom sér vel þegar 

baklandið var lítið eða dvölin lengdist af einhverjum orsökum.211 Þar að auki komu 

 
208 Ártöl og áfangar í sögu íslenskra kvenna, 146. 
209 Guðfinna Hreiðarsdóttir, „„Heiður þeim, sem heiður ber“,“ 11–13 og 18–19. 
210 Guðrún Borgfjörð, Endurminningar, 146. Sjálf bjó Guðrún við ákveðið öryggi sem stafaði af því að 

hún bjó alla tíð með fjölskyldu sinni, fyrst foreldrum og síðar bræðrum. Karlarnir í fjölskyldu hennar voru 

flestir embættismenn. 
211 Þorbjörg Magnúsdóttir var ein af þeim sem fór til Danmerkur til þess að læra að sauma og „kom sér 

fyrir á saumastofu í þeim tilgangi.“ Hún fór þangað árið 1881, þá 30 ára gömul, eftir að hafa þráð það að 

mennta sig allt sitt líf. Um Þorbjörgu sjá: Móðir mín. Nýtt safn, 108–115. 

Sjá t.d. Móðir mín. Nýtt safn. 
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tungumálaörðugleikar ekki að sök í slíku starfi, þær þurftu aðeins að læra vinnubrögðin 

með hraði eða að kunna þau fyrir.212 

Hreyfanleiki nútímans hafði víðtæk áhrif í þessu samhengi, þráin til þess að 

ferðast til útlanda og mennta sig jókst eftir því sem heimurinn opnaðist meira með bættum 

samgöngum. Möguleikarnir um nýtt og betra líf vestanhafs heilluðu konur einnig og 

lögðu vesturfarar-agentar mikið upp úr því að selja einstæðum konum slíkar hugmyndir. 

Dæmi eru um að erfitt hafi verið að halda í vinnukonur vegna þessa. Það hafi jafnvel verið 

brugðið til þess ráðs að kenna vinnukonum að sauma á vél til þess að halda í þær og 

jafnvel leysa þær út með saumavél að vist lokinni.213 Ragnheiður Daníelsdóttir (1859–

1894) var ein þeirra sem leiddist þessi vinnukonuskipti sem vesturfarirnar orsökuðu að 

hennar sögn en fram kemur í bréfi árið 1893 að hún vonaðist til þess að stúlkurnar væru 

ekki óánægðar hjá henni. Hún lagði mikið upp úr því að „gjöra þær ánægðar“, nokkrar 

þeirra höfðu fengið „saumamaskínur og hef ég hjálpað þeim ögn við að sníða og nota 

þær.“214 

Sú menntun sem konum stóð til boða á saumastofum og hjá klæðskerum stóð 

yfirleitt ekki í nema örfá misseri. Almennt höfðu konur hvorki tíma né efni á því að verða 

fullnuma í iðngreinum. Allra síst konur sem urðu að vinna sér inn kaup, líkt og Bríet 

Bjarnhéðinsdóttir benti á í Kvennablaðinu árið 1910. Karlar höfðu hins vegar kost á því 

að gerast ólaunaðir lærisveinar í sjö ár, sem var það sem þurfti til þess að verða 

klæðskerar. Konur höfðu hvorki aðgang að „fjárhirslu landsins né heimilisins“. Bríet 

sagði karla ganga harkalega á hlut kvenna í þessu samhengi, ekki síst þegar kæmi að 

karlmannafatasaum. Að á „meðan konurnar höfðu þá atvinnu var hún miklu ver borguð, 

sem kom af því hvorutveggja að þá var allur heimilisiðnaður í lágu verði og að konurnar 

höfðu ekki næga kunnáttu í þeirri grein til þess að setja mönnum stólinn fyrir dyrnar.“215 

Í greininni lýsir hún þeirri þróun sem átti sér stað víða um heim á tímum aukinnar 

iðnvæðingar, þegar störf sem almennt höfðu verið í höndum kvenna innan heimilisins 

urðu smám saman karlgerð um leið og þau vélvæddust. Með sérhæfingunni gátu þeir 

 
212 Ragnhildur Vigfúsdóttir og Símon Jón Jóhannsson, Íslandsdætur, 165. 
213 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, 265. Móðir mín húsfreyjan I, 43–44. 
214 Lbs. Lbs 3523 4to. Ragnheiður Daníelsdóttir til Daníels Halldórssonar. Skeggjastaðir í Bakkafirði 19. 

mars 1893. Sjá einnig: Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, 265. 
215 Bríet Bjarnhéðinsdóttir, „Iðnaðurinn og konurnar,“ 25–26. 
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krafist hærra kaups og gripið tækifæri sem konum stóð ekki til boða.216 Á sama tíma 

festust hugmyndir um karlmenn sem fyrirvinnur heimilisins sig í sessi í vestrænum 

samfélögum sem um leið voru notaðar til þess að réttlæta þessa misskiptingu.217 

Saumakonur fengu ekki iðnréttindi fyrr en árið 1944.218 

 Þetta kom þó ekki í veg fyrir það að konur lærðu karlmannafatasaum. Þvert á móti 

sáu konur mikil tækifæri í þeirri grein. Í því að sauma föt á karlmenn fólst mikill lærdómur 

og til þess þurfti sérstaka þjálfun. „Þær sem lærðu karlmannafatasaum telja sig hafa verið 

færar í flestan sjó eftir það,“ skrifar Ragnhildur Vigfúsdóttir í BA-ritgerð sinni um 

saumakonur í Reykjavík.219 Þar kemur einnig fram að konur sem þráðu menntun voru 

gjarnan hvattar af bræðrum sínum og feðrum til þess að læra karlmannafatasaum frekar 

en að fara í kvennaskóla, það væri „miklu hagkvæmara“.220 Þar sem konur höfðu ekki 

kost á sömu menntun og karlar gátu þær þó ekki selt þjónustu sína fyrir sama verð. Í 

Ísafold árið 1891 birtist eftirfarandi tilkynning frá Hans Andersen (1856–1905) klæðskera 

í Reykjavík: 

Heiðraðan almenning bið ég veita því athygli, að mér hefir nú hugkvæmst, að hafa 

tvennskonar verð á því sem ég gjöri, vegna þess, að ég hefi heyrt á mörgum hér, 

sem vilja láta sauma á sig hjá skröddurum, en hefir þótt saumakaupið of hátt og 

að hann neyddist því til að fara til saumakvenna með það sem hann þyrfti að láta 

gjöra. Til þess að ráða bót á þessu, hef ég látið stækka vinnustofu mína og útvegað 

mér meiri og ódýrari vinnukraft. Þess vegna get ég nú héðan af búið til 

karlmannsbúninga, með hvaða „móð“ sem er, eins ódýrt eins og hver skraddari 

eða karlmanna-saumakona hér.221 

Áfram bauð hann þó „vandaðri (fínni) vinnu“ fyrir sama verð og áður. Þessi tilvitnun 

sýnir bæði ákveðið gildismat og verðmat á störfum saumkvenna í samfélaginu og 

staðfestir orð Bríetar um ójöfnuð á milli þessara stétta. Einnig stendur eftir spurningin um 

hver þessi „ódýrari vinnukraftur“ var nákvæmlega sem Andersen réði á saumastofuna 

sína. Voru þetta lærisveinar eða jafnvel saumastúlkur? Erfitt er að segja til um það en ári 

 
216 Sjá t.d. Coffin, The Politics of Women’s Work, 8. 
217 Sjá t.d. Pincbeck, Women Workers, 4 og 308–309 og Coffin, The Politics of Women’s Work, 7–8. 
218 Anna Sigurðardóttir, Vinna kvenna í 1100 ár, 311.  
219 Lbs-Hbs. Ragnhildur Vigfúsdóttir, Saumakonur í Reykjavík 1900–1940, 27.  
220 Sama heimild, 52. 
221 Ísafold, 9. september 1891, 288.  
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áður en Andersen fann sig knúinn til þess að hagræða í rekstrinum var hann með tvo 

skraddara í vinnu og einn lærisvein.222  

 Draga má þá ályktun að Andersen hafi ekki þótt mikið til starfa saumakvenna 

koma þegar hann segir fólk hafa „neyðst“ til þess að kaupa þjónustu af þeim. Þó að konur 

hafi haft kost á því að læra hjá klæðskerum virðast þeir, í sumum tilfellum, hafa óttast 

samkeppnina. Á námskeiðum hjá klæðskerum lærðu konur t.a.m. yfirleitt ekki að sníða, 

aðeins að sauma, sem gerði það að verkum að námið nýttist aðeins til þess að fá störf á 

stofu hjá aðilum sem gátu útbúið snið eftir óskum viðskiptavinanna. Sama átti við um 

námskeið hjá saumakonum. Dæmi eru um að klæðskerar og saumakonur hafi neitað að 

kenna saumastúlkum að taka mál og sníða gagngert til þess að forðast samkeppnina.223  

Þrátt fyrir vissar hindranir og lægra kaup sáu konur mikil tækifæri í 

saumakonustarfinu. Saumakonur gátu forðast það að lenda á sveitinni með saumastörfum 

sínum, en eins og sést á tilfelli fyrrnefndrar Soffíu Magnúsdóttur þá hafði það alvarlegar 

afleiðingar að missa getuna til þess að sauma vegna veikinda. Fyrir mæður var hættan 

einnig sú að missa frá sér börnin gætu þær ekki séð fyrir sér og fjölskyldu sinni. Í þéttbýli 

fremur en sveitum voru konur, ekki síst ógiftar mæður ungra barna og ekkjur, líklegri til 

þess að verða sjálfstæðar vegna þess að þar voru atvinnumöguleikarnir fleiri. Þar voru 

mæður líklegri til þess að geta haft börnin sín hjá sér. Það var samt ekkert sældarlíf sem 

tók við „á mölinni“, kaupið var alla jafna lágt og vinnuaðstæður slæmar.224 Í því samhengi 

var saumastarfið góður kostur í hugum margra kvenna umfram aðra kvennavinnu sem 

þeim stóð til boða. Með því að hafa sauma að atvinnu gafst konum kostur á bæði styttri 

vinnutíma og meira frelsi en almennt fylgdi því að vera vistráðin á sveitabæjum eða 

efnaheimilum í þéttbýli auk þess sem saumakonustarfið var þrifalegra en t.d. fiskvinna.225 

Að fjárfesta í saumavél gat því verið skref í átt að auknu fjárhagslegu sjálfstæði 

en í senn fylgdi því áhætta, ekki síst fyrir konur sem höfðu lítið á milli handanna. Sumar 

höfðu einfaldlega ekki efni á því að kaupa sér saumavél, enda voru þær dýrar framan 

af.226 Árið 1870 voru árslaun vinnukvenna 24 krónur á ári og árið 1890 voru þau komin 

 
222 Vef. Manntalsvefur Þjóðskjalasafns Íslands: Gullbringusýsla, Reykjavíkursókn, 1890. 
223 Sjá t.d. Lbs-Hbs. Ragnhildur Vigfúsdóttir, Saumakonur í Reykjavík 1900–1940, 28–29.  
224 Ólöf Garðarsdóttir, „Þáttur kvenna í flutningum til sjávarsíðunnar,“ 248–249. 
225 Ragnhildur Vigfúsdóttir og Símon Jón Jóhannsson, Íslandsdætur, 140. 
226 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, 265–266. 
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upp í 40 krónur.227 Venjuleg saumavél kostaði á bilinu 15–50 krónur á þessu tímabili en 

voru ódýrari á uppboðum og því opnuðu þau á möguleika fyrir tekjulægra fólk til þess að 

eignast saumavélar. Þegar leið á tímabilið varð úrvalið fjölbreyttara og ódýrari 

saumavélar komu á markað líkt og fjallað var um í 1. kafla.228 Konur gátu lent í því að 

neyðast til þess að selja saumavélarnar sínar, t.d. upp í lækniskostnað. Dæmi um það er 

fyrrnefnd Guðrún Þorleifsdóttir sem varð að selja sína vél upp í lækniskostnað fyrir dóttur 

sína. Með því missti hún sitt mikilvægasta atvinnutæki sem erfitt var að endurheimta 

vegna kostnaðar.229 

Til eru frásagnir af konum sem spöruðu kaupið sitt til þess að kaupa saumavélar. 

Í spurningalistum Þjóðháttasafns Þjóðminjasafns Íslands má t.d. finna frásögn af konu 

sem fór 16 ára í vinnumennsku árið 1873, „fékk 16 kr. í árskaup og keypti fyrir það 

saumavél á 16 kr. sem hún átti alla ævi.“230 Einnig eru dæmi um að fjársterkari 

einstaklingar hafi komið sér saman um að útvega fátækum konum saumavélar sem hluta 

af góðgerðarstarfsemi. Helga Jónsdóttir frá Reykjavík skrifaði þakkarbréf í Ísafold árið 

1882 þar sem hún lét „opinberlega í ljós hjartans þakklæti mitt til heiðursmanna þeirra, 

er sýnt hafa góðgirni sína og mannkærleika með því að kaupa saumavjel fyrir samskotafje 

sitt og gefa mjer hana.“231  

Það þekktist einnig að konur tækju sig saman um að gefa konum sem áttu erfitt 

uppdráttar saumavélar. Kristjönu Gunnlaugsdóttur (f. 1855) frá Litlu-Tjörnum í 

Ljósavatnsskarði var færð saumavél nokkru eftir að hún veiktist á unglingsaldri og missti 

annan fótinn. Nokkrar konur í sveitinni stóðu að þeirri gjöf sem hafði mikil áhrif á líf 

Kristjönu. Í minningarorðum um hana segir að mestum hluta ævinnar hafi hún eytt við 

saumavélina, „sjálfri sér til sæmdar og efnalegs sjálfstæðis og öðrum til hjálpar og heilla.“ 

Þó var hún „alla ævi fátæk að fé“ en „auðug í fátæktinni, fjölhæf í takmörkuninni, styrk í 

veikleikanum, þegar litið er á listgáfu hennar, trúfesti og hugarfar“ eins og fram kemur í 

minningarorðunum. Þar er einnig fjallað um hve vinsæl saumakona hún var því hún 

saumaði af mikilli „smekkvísi og vandvirkni“ á karla og konur. Hún vann mikið og launin 

 
227 Hagskinna, 607. 
228 Hér er miðað við verð eins og það birtist í innflutningsskýrslum, auglýsingum og í síðari tíma 

frásögnum.  
229 Ingveldur Gísladóttir, Myndir og minningabrot, 36–37. 
230 Sjá ÞÞ. Spurningaskrá 74. Fatnaður og saumar. Guðmundur Friðfinnsson.  
231 Ísafold, 19. apríl 1882, 28. 
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voru lág en saumavélin gerði henni kleift að hafa saumaskap að atvinnu.232 Þetta framtak, 

að gefa konum saumavélar, má rekja til aukinnar áherslu á líknarstarfsemi kvenna og 

kvenfélaga sem á síðari hluta 19. aldar varð æ algengari. Með því að taka sig saman með 

þessum hætti, í krafti bæði samfélagslegrar stöðu og sterks fjárhags, var markmiðið í raun 

ekki að auðvelda konum að komast upp um stétt. Mun fremur var tilgangurinn að gera 

þær hæfari í hlutverki húsmóður og að auðvelda þeim verk sem þegar voru í þeirra 

höndum.233  

Mikilvægt var að eiga saumavél til þess að sækja menntun í fatasaum, bæði í 

kvennaskólum, eins og áður var vikið að, og á sérstökum saumanámskeiðum var ætlast 

til þess að konur væru með sína eigin vél. Án þess að eiga saumavél gátu konur „ekki 

saumað á sig og sína og það sem skipti meira máli, þá gátu þær ekki tekið saum heim 

fyrir aðra“ eins og Ragnhildur Vigfúsdóttir hefur bent á.234 Störf saumakvenna fóru 

gjarnan fram inni á heimilunum, bæði þeirra eigin og annarra. Þar sem handsaumavélar 

voru fyrirferðarlitlar gátu saumakonur farið á milli bæja í dreifbýli og í Reykjavík. Sumar 

konur höfðu atvinnu af því að sauma á heimilum fólks „úti í bæ“. Þær notuðu þá ýmist 

saumavélarnar sem voru til á heimilunum eða voru með sína eigin vél í farteskinu.235 

Aðrar settu upp saumastofur heima hjá sér þar sem kennsla fór gjarnan fram líka, líkt og 

í tilfelli Guðrúnar Borgfjörð. Konur gátu einnig sett upp saumastofur í samstarfi við 

kaupmenn. Vilborg Vilhjálmsdóttir (1888–1923) var ein þeirra. Árið 1915 tók hún að sér 

stjórn saumastofu Egils Jacobsen, kaupmanns í Reykjavík, þar sem hún hélt einnig 

saumanámskeið. Í auglýsingu frá Agli í Vísi sama ár kemur fram að Vilborg hafi verið 

„fullnuma frá einhverri bestu og fínustu kvenfata-saumastofu í Kaupmannahöfn.“236 

Vilborg var yfir saumastofunni þar til hún gifti sig árið 1919.237 Því er ljóst að saumavélin 

hafði mikil áhrif á möguleika kvenna til þess að sérhæfa sig í saumum og hagnýta þá 

 
232 Jórunn Ólafsdóttir, „Kristjana Gunnlaugsdóttir. Minning,“ 49–51. 
233 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, 176; Abrams, The Making of Modern Woman, 142–147. 
234 Lbs-Hbs. Ragnhildur Vigfúsdóttir, Saumakonur í Reykjavík 1900–1940, 21. 
235 Guðrún Borgfjörð, Endurminningar, 148. Guðrún Þorleifsdóttir, sem fjallað var um í 1. kafla, fór með 

sína vél á milli heimila áður en hún neyddist til þess að selja hana. Þá gat hún farið inn á heimili til þess 

að sauma. Sjá: Ingveldur Gísladóttir, Myndir og minningabrot, 37. 
236 Vísir, 8. maí 1915, 1. Ásamt því að sauma „samkvæmiskjóla, hversdagskjóla, „dragtir“, barnakjóla“ og 

fleira bauð Vilborg upp á námsskeið fyrir stúlkur í kjólasaum. 
237 ÞÍ. Reykjavíkurprófastsdæmi – Seltjarnarnesþing. BA/13-2-1. Prestþjónustubók 1918–1923, 515. 
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þekkingu með fjölbreyttum hætti. Saumavélin veitti konum grundvöll til þess að hasla sér 

völl á þessu sviði og verða sjálfstæðar, ekki síst í þéttbýli en einnig í dreifbýli.  

Löngun og möguleikarnir til þess að verða sjálfstæð með því að vinna fyrir sér var 

líklega einn helsti hvati þess að eignast saumavél og gerast saumakona undir lok 19. aldar. 

Á þeim tíma þegar hömlur samfélagsins voru að losna og endurskilgreining á hlutverki 

kvenna átti sér stað var það kostur að geta menntað sig í ákveðinni grein, með formlegum 

eða óformlegum hætti, og hagnýta þá þekkingu til þess að afla tekna. Saumavélin opnaði 

á þessa möguleika fyrir konur einmitt í ljósi þess að hún var staðsett innan kvenlegra 

marka, sem hún þó bæði staðfesti og víkkaði út.238  

 

   

 
238 Friedrichs, „Sewing Modernity,“ 52.  
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Niðurlag 

Í upphafi ritgerðarinnar var spurt að því hvort það sé í raun hægt að setja saumavélina 

fram sem táknmynd nútíma og frelsis hér á landi. Sömuleiðis var spurt um útbreiðslu 

saumavéla út frá spurningunni hvort breytingin hafi verið jafn afgerandi í lífi kvenna og 

haldið hefur verið fram. Óhætt er að svara þessum spurningum játandi. Í ritgerðinni hefur 

það jafnframt verið undirstrikað hve hröð þessi þróun var, ekki síst í ljósi þess hve mikill 

innflutningurinn var á síðustu áratugum 19. aldar. 

Eftir að innflutningur á saumavélum hófst árið 1872 fjölgaði þeim ört hér á landi. 

Fram að því höfðu saumavélar fyrst og fremst verið í eigu efnameiri einstaklinga en með 

auknum innflutningi og dreifingu til allra kaupstaða landsins jókst aðgengi að þeim til 

muna, og það nokkuð hratt. Þróunin náði hámarki árið 1906 þegar 957 saumavélar voru 

fluttar inn á einu ári og svo aftur árið 1910 þegar heildarfjöldi innfluttra saumavéla til 

landsins var slíkur að saumavél hefði getað verið á hverju einasta heimili. Útbreiðslan var 

því orðin gríðarleg strax í upphafi 20. aldar. Þróunin eins og hún birtist í 

innflutningsskýrslum sýnir hve almenn saumavélin var orðin undir lok tímabilsins. 

 Svipaða þróun má einnig sjá á uppboðum því að á 10. áratug 19. aldar rötuðu 

saumavélar reglulega á uppboð og seldust á mun lægra verði en hjá kaupmönnum, jafnvel 

á aðeins nokkra aura, ólíkt því sem áður var þegar saumavélar töldust til munaðarvöru. 

Þær saumavélar sem seldust á svo lágu verði á þessum tíma hafa enda eflaust verið mikið 

notaðar og gamlar. Kynjahlutfall kaupenda og seljenda á uppboðum segir ekki allt um 

hverjir notendur vélanna voru í ljósi þess að konur sáu yfirleitt ekki um fjármál 

heimilisins, enda voru þær ekki fjárráða. Saumavélar þeirra gátu því oft ratað á uppboð 

undir nöfnum eiginmanna þeirra og sömuleiðis voru það helst karlar sem sóttu uppboð. 

Með því að skoða fjölskylduhagi og stöðu þeirra einstaklinga sem sjást í heimildunum 

má þó draga fram aðra og athyglisverða mynd af eigendum saumavéla líkt og hér hefur 

verið gert.  

Kaupmenn sem fluttu saumavélar inn markaðssettu þær og seldu neytendum í 

verslunum sínum á ákveðnum kjörum. Konur hagnýttu þær í samhengi við menningu og 

þarfir samfélagsins. Á tímabilinu sem um ræðir fóru saumavélar úr því að vera 

munaðarvara í höndum fárra kvenna yfir í að vera þarfaþing, hefðbundin og útbreidd 
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söluvara sem að lokum fannst á nær hverju heimili. Á Íslandi fór markaðssetning 

saumavéla fram með öðrum hætti en víða annars staðar. Í stað þess að einblína á kynjaðar 

staðalímyndir lögðu íslenskir kaupmenn áherslu á gæði og nýtingu vélanna auk þess ýta 

undir sérstöðu og ágæti eigin verslunar á tímum mikillar samkeppni. Saumavélarnar voru 

stundum markaðssettar til heimilisnota, til saumakvenna og/eða klæðskera en yfirleitt 

voru þær aðeins listaðar upp ásamt öllu því sem í boði var.  

Áhrif saumavélarinnar á íslenskt samfélag voru margþætt og mikil en það má með 

sanni segja að saumavélin hafi verið hreyfiafl þegar kemur að sögu kvenna og fatagerð á 

Íslandi. Fyrir konur úr yfirstétt virðist saumavélaeign í upphafi fyrst og fremst hafa snúist 

um aukin þægindi, nýjungagirni og erlenda tískustrauma sem höfðu mótandi áhrif á stétt 

sem staðsett var í þverþjóðlegu rými. Fljótlega eignuðust konur úr öðrum stéttum 

saumavél. Upp úr aldamótunum 1900 komu fram kynslóðir kvenna sem aldrei höfðu 

þekkt annað en að saumavélar væru hluti af daglegu lífi og jafnvel staðlaður 

heimilisbúnaður. Heimildir á borð við sendibréf varpa ljósi á það að konum þótti 

saumavélin spennandi, þær sáu að hagnýtingu hennar fylgdu ný tækifæri til tekjuöflunar 

og sérhæfingar í vaxandi iðnsamfélagi. Þetta sést einnig í góðgerðarstarfsemi kvenna úr 

efri stéttum sem snerist m.a. um að gefa alþýðukonum saumavélar. 

Saumaskapur gjörbreyttist bæði innan og utan heimilisins með tilkomu 

saumavélarinnar og öllu sem henni fylgdi. Þar má helst nefna aukið aðgengi að sniðum 

og vefnaðarvöru. Saumavélinni fylgdu einnig nútímahugsunarhættir sem voru undir 

áhrifum borgaralegra tískustrauma erlendis frá í bland við þjóðernislegar hugmyndir 

heima fyrir. Þessu fylgdu auknar kröfur og ný verkefni sem konur urðu að sinna og því 

er ósennilegt að vinnusparnaðurinn hafi verið með þeim hætti sem vonir voru um. 

Vélvæðing heimilisins hófst vissulega með tilkomu saumavélarinnar en þó 

tímasparnaðurinn hafi verið mikill þá urðu verkefnin flóknari og kröfurnar meiri. Aftur á 

móti óx saumakonustéttinni fiskur um hrygg með tilkomu saumavélarinnar og því hafði 

fólk fleiri kosti en áður til þess að útvega sér fatnað þó að áfram hafi mikið verið saumað 

heima fyrir.  

Þegar leið á 19. öld fjölgaði þeim tækifærum sem konur og stúlkur höfðu til þess 

að læra að sauma á saumavél. Þannig gátu þær öðlast sérhæfingu á þessu sviði til 

hagnýtingar. Með því að beita þekkingu sinni opnuðust möguleikarnir á að afla 

sjálfstæðra tekna, verða sjálfrar sín. Saumavélinni fylgdi einnig hreyfanleiki því stærð 
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handsnúnu vélanna bauð upp á þann möguleika að ferðast á milli bæja og heimila með 

saumaskapinn. Þannig stækkaði stétt saumakvenna þrátt fyrir að þær hefðu ekki kost á 

sömu iðnmenntun og karlar. Sumar konur, líkt og Andrea Guðmundsdóttir frá Ísafirði, 

öðluðust borgararéttindi vegna saumastarfa sinna. Með því að eiga og kunna á saumavél 

öðluðust konur ákveðin völd og gerendahæfni bæði í eigin lífi og í samfélaginu. Þær 

höfðu nefnilega áhrif á klæðaburð landsmanna en eins og Bríet Bjarnhéðinsdóttir hélt 

fram þá markaðist „fegurðartilfinning þjóðarinnar af klæðaburði hennar.“239 Þar skipti 

saumavélin höfuðmáli og birtist okkur sem táknmynd bæði nútíma og frelsis.  

 

 
239 Bríet Bjarnhéðinsdóttir, „Viðgerðir á fötum,“ 42. 
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Viðauki 

Viðauki þessi er skrá yfir saumavélar á uppboðum sem lagðar voru fyrir í tölfræðilegri umfjöllun í 2. kafla ritgerðarinnar (sjá bls. 39–45). 

Hér birtast saumavélar sem settar voru á uppboð í Norður-Múlasýslu, Rangárvallasýslu, Skagafjarðarsýslu, Snæfellsnessýslu og Strandasýslu 

auk Reykjavíkurkaupstaðar á árunum 1880, 1885 og 1890–1899.  
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23 Rvk. 1891 24.1.1891 Sig. Guðbr. Jóhann Sigurðsson 
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Persónulegar 
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1:361 

25 Rvk. 1891 17.2.1891 B. sálari Guðm. Hallsson 
snikkari 

Persónulegar 
eigur 

Innskot 4.0 Já EC1/11,
1:366 

26 Rvk. 1891 18.2.1891 Þorkell Þórð. Nesi Björn Þórðarson Persónulegar 
eigur 

Innskot 2.75 Já EC1/11,
1:386 

27 Rvk. 1891 18.2.1891 Stefán Pálsson Sigurður Grímsson 
prentari 

Persónulegar 
eigur 

Innskot 1.25 Já EC1/11,
1:387 

28 Rvk. 1891 18.9.1891 Ekkjufrú M. Helgesen Seldist ekki Persónulegar 
eigur 

Óþekkt - Nei EC1/11,
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29 Rvk. 1891 23.9.1891 O. J. Ryden klæðskeri Borgað Persónulegar 
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Innsett 15.1 Já EC1/11,
1:477 
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Miðseli 

Gengur inn Persónulegar 
eigur 
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35 Snæf. 1891 3.7.1891 Elisa (strandað skip) Guðm. Skúlason Strandagóss Strandagóss 25.10 Já EC1/3,4:
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36 Skag.  1891 11.5.1891 Eggert Ólafsson 
Búum 

Pálmi Sk.stöðum Persónulegar 
eigur 
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025r 

37 Rvk. 1892 13.2.1892 Jón Helgastöðum Kristján á Fúlutjörn Persónulegar 
eigur 

Óþekkt 0.15 Já EC1/11,
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38 Rvk. 1892 5.3.1892 Þorl. O. Johnsen 
kaupm. 

Gengur inn Varningur Varningur - Nei EC1/11,
1:534 

39 Rvk. 1892 16.5.1892 Anna Þorsteinsdóttir Sigríður Þorláksdóttir Persónulegar 
eigur 
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1:551 

40 Strand
. 

1892 10.6.1892 Sra. Ísleifur Einarsson Brynjólfur 
Kleppustöðum 

Persónulegar 
eigur 

Beiðni 28.00 Já EC1/1,5:
067 

41 Rvk. 1893 14.4.1893 J. PT. Bryde kaupm. 
og fleiri 
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42 Rvk. 1893 5.5.1893 Steinunn 
Thorarensen 

Gísli Þorbjarnarson 
(búfr.) 

Persónulegar 
eigur 
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2:183 

43 N-
Múl. 

1893 13.2.1893 H.G. (G.O) Sveinn Brynjólfsson 
Vestdal 

Persónulegar 
eigur 
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ekkja 

Runólfur Rauðalæk Persónulegar 
eigur 
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014 

45 Rang. 1893 1.6.1893 Anna 
Guðmundsdóttir 
ekkja 

Magnús Árnason 
Kirkjulækjarholti 

Persónulegar 
eigur 

Óþekkt 13.30 Já EC1/3,2:
021 

46 Rvk. 1894 28.8.1894 Frú Oddný Smith Þorsteinn Helgason 
Bakkabúð 

Persónulegar 
eigur 

Óþekkt 10.60 Já EC1/11,
2:225 

47 Rvk. 1894 17.3.1894 N. Zimsen konsúll Ekkert boð Persónulegar 
eigur 

Dánarbú - Nei EC1/11,
2:287 

48 Rvk. 1894 17.3.1894 N. Zimsen konsúll Nicolai Bjarnason Persónulegar 
eigur 

Dánarbú 8.00 Já EC1/11,
2:291 

49 Rvk. 1894 17.3.1894 N. Zimsen konsúll Guðm. Guðmundsson 
Skálholti 

Persónulegar 
eigur 

Dánarbú 28.50 Já EC1/11,
2:292 

50 Rvk. 1894 17.3.1894 N. Zimsen konsúll Ekki seld Persónulegar 
eigur 

Dánarbú - Nei EC1/11,
2:292 

51 Rvk. 1894 16.5.1894 María Þorláksd. Ari Einarsson Tóptum Persónulegar 
eigur 

Óþekkt 27.50 Já EC1/11,
2:319 
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52 Rvk. 1894 16.5.1894 Jón Þórðars. Og Krist. 
Ól. 

Magnús Benjamínsson 
úrsmiður 

Persónulegar 
eigur 

Óþekkt 30.00 Já EC1/11,
2:319 

53 Rvk. 1894 29.5.1894 E. Briem sýslumaður Benóní Benónísson 
skóari 

Persónulegar 
eigur 

Dánarbú 1.10 Já EC1/11,
2:331 

54 Rvk. 1894 29.5.1894 E. Briem sýslumaður Ekkert boð Persónulegar 
eigur 

Dánarbú - Nei EC1/11,
2:336 

55 Rvk. 1894 14.11.1894 Kr. Ó. Þorgrímsson Gestur Guðmundsson 
Seljatunga 

Varningur Varningur 8.00 Já EC1/12,
1:051 

56 Rang. 1894 19.5.1894 Ingvar Jónsson - Persónulegar 
eigur 

Óþekkt - Nei EC1/3,2:
047 

57 Rang. 1894 22.5.1894 H.E. Johnson sýslum. 
fyrrv. 

Séra Eggert Persónulegar 
eigur 

Dánarbú 10.00 Já EC1/3,2:
061 

58 Rang. 1894 22.5.1894 Séra Eggert Séra Eggert Persónulegar 
eigur 

Innsett 3.00 Já EC1/3,2:
062 

59 Rvk. 1895 30.4.1895 Egilsen Árni Helgason skóari Persónulegar 
eigur 

Innsett 0.30 Já EC1/12,
1:177 

60 Rvk. 1895 28.9.1895 Þórhildur 
Tómasdóttir ekkjufrú 

Finnur Finnsson 
kaupm. 

Persónulegar 
eigur 

Beiðni 4.00 Já EC1/12,
1:286 

61 Rvk. 1895 18.10.1895 Guðni Símonarson 
gullsmiður 

Stefán Valdason 
Álftatungu 

Persónulegar 
eigur 

Beiðni 16.40 Já EC1/12,
1:293 

62 Rvk. 1895 13.11.1895 Chr. Zimsen 
kaupmaður 

Gengur inn Varningur Varningur - Nei EC1/12,
1:302 

63 Snæf. 1895 19.4.1895 Skip (óskýrt) frú P. F. Einarsd. 
Stykkishólmi 

Strandagóss Strandagóss 10.00 Já EC1/3,5: 
079 

64 Strand
. 

1895 6.6.1895 Konráð Fr. 
Jóhannesson 
timburmaður 

R. P. Riis Persónulegar 
eigur 

Óþekkt 18.00 Já EC1/1,5:
106 

65 Rvk. 1896 15.1.1896 Halldór Þórðarson Gengur inn Persónulegar 
eigur 

Innsett - Nei EC1/12,
1:308 



 

 

94 

66 Rvk. 1896 29.2.1896 Kr. Jónsdóttir Bakka Samúel Guðmundsson 
smiður 

Persónulegar 
eigur 

Innsett 2.10 Já EC1/12,
1:329 

67 Rvk. 1896 29.2.1896 Þorst. Tómasson Guðni Símonarson 
gullsmiður 

Persónulegar 
eigur 

Innsett 6.30 Já EC1/12,
1:331 

68 Rvk. 1896 21.9.1896 Ingiríður Miðhúsum Ólafur Þórðarson, Vg. 
27 

Persónulegar 
eigur 

Innsett 5.50 Já EC1/12,
1:414 

69 Rvk. 1896 21.9.1896 Eiríkur Hjaltested Gengur inn Persónulegar 
eigur 

Innsett - Nei EC1/12,
1:415 

70 Rvk. 1896 4.11.1896 Guðm. Jónsson Sveinbjörn 
Þorsteinsson Seli 

Persónulegar 
eigur 

Innsett 9.50 Já EC1/12,
1:518 

71 Rvk. 1896 11.12.1896 E. Finnsson Jón Þorsteinsson Persónulegar 
eigur 

Innsett 17.00 Já EC1/12,
1:565 

72 Strand
. 

1896 2.11.1896 R. P. Riis - Persónulegar 
eigur 

Óþekkt - Nei EC1/1,5:
154 

73 Strand
. 

1896 2.11.1896 R. P. Riis Ásmundur í Brekkulæk Persónulegar 
eigur 

Óþekkt 20.65 Já EC1/1,5:
157 

74 Skag.  1896 25.4.1896 Margrét sál. frá 
Hlíðarenda 

Halldór Einarsson Persónulegar 
eigur 

Innsett 8.05 Já EC1/4,1:
092v 

75 Skag.  1896 11.5.1896 Jón Jakobsson alþm. 
(P. Grund) 

Gengur inn Persónulegar 
eigur 

Innsett - Nei EC1/4,1:
111v 

76 Rang. 1896 20.5.1896 Guðmundur Oddsson  Sigríður í Krossi Persónulegar 
eigur 

Dánarbú 14.00 Já EC!/3,2:
091 

77 Rvk. 1897 15.3.1897 Alb. Þorvaldsson Gengur inn Persónulegar 
eigur 

Innsett - Nei EC1/13,
1:033 

78 Rvk. 1897 12.4.1897 Erlendur Magnússon 
gullsmiður 

Markús Þorsteinsson, 
söðlasmiður 

Persónulegar 
eigur 

Beiðni 3.30 Já EC1/13,
1:042 

79 Rvk. 1897 18.6.1897 Jónassen ekkjufrú Magnús Hannesson, 
gullsmiður 

Persónulegar 
eigur 

Beiðni 8.10 Já EC1/13,
1:100 
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80 Rvk. 1897 21.9.1897 Herdís Benediktsen 
ekkjufrú 

Þorsteinn Gunnarsson, 
pólití 

Persónulegar 
eigur 

Dánarbú 14.00 Já EC1/13,
1:141 

81 Rvk. 1897 21.9.1897 Ástríður í Nesi Gísli Þorbjarnarson 
(búfr.) 

Persónulegar 
eigur 

Innsett 21.50 Já EC1/13,
1:143 

82 Rvk. 1897 14.12.1897 Samúel Ólafsson 
söðlasmiður 

- Persónulegar 
eigur 

Óþekkt - Nei EC1/13,
1:229 

83 Rvk.  1897 26.10.1897 Guðni Símonarson Gengur inn Persónulegar 
eigur 

Óþekkt - Nei EC1/13,
2:012 

84 Snæf. 1897 24.4.1897 Fröken Anna sál. 
Thorarensen 

Jón Magnússon Elliðey Persónulegar 
eigur 

Dánarbú 15.75 Já EC1/3,5:
152 

85 Skag.  1897 13.5.1897 Ragnhildur Briem 
prestsekkja 

Guðmundur í Ási Persónulegar 
eigur 

Óþekkt 11.55 Já EC1/4,1:
131r 

86 N-
Múl. 

1897 17.6.1897 Árni Jónsson læknir 
sst. 

Anna Jónasdóttir 
Ásbr.st. 

Persónulegar 
eigur 

Dánarbú 5.0 Já EC1/2,3:
147 

87 N-
Múl. 

1897 14.7.1897 Scheving Jón Benediktsson Persónulegar 
eigur 

Innsett 15.50 Já EC1/2,3:
159 

88 Rvk. 1898 14.10.1898 Þor. J.P.T. 
Brydesverslunar 

Gengur inn Varningur Beiðni 10.10 Já EC1/13,
1:392 

89 Rvk. 1898 14.10.1898 Þor. J.P.T. 
Brydesverslunar 

Gengur inn Varningur Beiðni - Nei EC1/13,
1:408 

90 Rvk. 1898 14.10.1898 Þor. J.P.T. 
Brydesverslun 

Ólafur Eiríksson, 
söðlasmiður 

Varningur Beiðni 12.60 Já EC1/13,
1:408 

91 Rvk. 1898 14.10.1898 Þor. J.P.T. 
Brydesverslun 

Markús Þorsteinsson, 
söðlasmiður 

Varningur Beiðni 4.00 Já EC1/13,
1:408 

92 Rvk. 1898 30.11.1898 Magnús Hannesson Bjarni Guðmundsson 
snikkari, Skálholtskoti 

Persónulegar 
eigur 

Innskot 6.00 Já EC1/13,
2:198 

93 Rvk. 1898 30.11.1898 Guðjón Jónsson Gengur inn Persónulegar 
eigur 

Innskot - Nei EC1/13,
2:199 
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94 Snæf. 1898 26.8.1898 Phills kaupmaður  Gengur inn Varningur Varningur - Nei EC1/3,5:
180 

95 N-
Múl. 

1898 24.9.1898 Aðalbjörg 
Sigurðardóttir 

Lárus Tómasson Persónulegar 
eigur 

Dánarbú 37.80 Já EC1/2,3:
186 

96 Rvk. 1899 10.5.1899 Jón Guðjónsson 
söðlasmiður 

Benedikt Stefánsson 
skóari 

Persónulegar 
eigur 

Óþekkt 71.00 Já EC1/13,
1:453 

97 Rvk. 1899 10.5.1899 Jón Guðjónsson 
söðlasmiður 

Þórður Guðmundsson, 
Hól 

Persónulegar 
eigur 

Óþekkt 24.50 Já EC1/13,
1:460 

98 Rvk. 1899 10.5.1899 Samúel Ólafsson Borgað Persónulegar 
eigur 

Innskot 1.10 Já EC1/13,
1:463 

99 Rvk. 1899 10.5.1899 Rafn Sigurðsson Gengur inn Persónulegar 
eigur 

Innskot 0.30 Já EC1/13,
1:468 

100 Rvk.  1899 19.8.1899 J. Jacobsen 
skósmiður 

Selst ekki Persónulegar 
eigur 

Beiðni - Nei EC1/13,
1:497 

101 Rvk. 1899 20.1.1899 Jón Þórðarson 
kaupmaður 

Þórður Magnússon, 
Brekkuholti 

Varningur Varningur 6.60 Já EC1/13,
2:214 

102 Rvk. 1899 20.1.1899 Jón Þórðarson 
kaupmaður 

Gengur inn Varningur Varningur - Nei EC1/13,
2:214 

103 Rvk. 1899 20.1.1899 Jón Þórðarson 
kaupmaður 

Helgi Sigurðsson, 
Kópavogi 

Varningur Varningur 13.00 Já EC1/13,
2:222 

104 Rvk. 1899 2.3.1899 Jón Guðjónsson 
skósmiður 

Jón Brynjólfsson, 
skóari 

Persónulegar 
eigur 

Beiðni 59.50 Já EC/13,2:
225 

105 Rvk. 1899 2.3.1899 Jón Guðjónsson 
skósmiður 

Gengur inn Persónulegar 
eigur 

Beiðni - Nei EC1/13,
2:225 

106 Rvk. 1899 21.4.1899 Laura Hansen 
ekkjufrú 

Gengur inn Persónulegar 
eigur 

Óþekkt - Nei EC1/13,
2:238 

107 Rvk. 1899 27.4.1899 J. Bjarnason wrd. Gengur inn Persónulegar 
eigur 

Innskot - Nei EC1/13,
2:292 
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108 Rvk. 1899 27.4.1899 Eyþór Felixson 
kaupmaður 

Kristinn Guðmundsson 
búfr. 

Varningur Varningur 8.50 Já EC1/13,
2:344 

109 Rvk. 1899 22.11.1899 Jón Þórðarson 
kaupmaður 

Gengur inn Varningur Varningur - Nei EC1/15,
1:074 

110 Skag.  1899 10.5.1899 Jósep Jónsson Pálmi á Borg Persónulegar 
eigur 

Þrotabú 40.7 Já EC1/4,1:
166r 

111 N-
Múl. 

1899 24.6.1899 Einar Hinriksson 
veitingamaður 

Einar Gunnsteinsson Persónulegar 
eigur 

Óþekkt 1.00 Já EC1/2,3:
210 

112 N-
Múl. 

1899 30.10.1899 Á. Jóh. J. Rasmussen Persónulegar 
eigur 

Innsett 18.00 Já EC1/2,3:
218 

 


