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Ágrip 
 
Hér verður fjallað um klæðnað íslenskra kvenna í kringum aldamótin 1900. Valin voru 

árin 1900 til 1939 eða um 40 ára tímabil, þá aðallega vegna þess hversu miklar breytingar 

urðu á tísku á þessum árum, frá rasspúðum níunda áratugar 19. aldar til hnésíðra og 

sniðlausra kjóla þriðja áratugar 20. aldar. Skoðað verður hvernig áhrif tískunar frá Evrópu 

birtist í tísku hér á Íslandi.   

Mikið hefur verið fjallað um annan og þriðja áratug 20. aldar og þær breytingar sem 

áttu sér stað á þeim tíma. Hvernig nýir tímar gáfu konunni frelsi til að vera eins og þær 

vildu. ,,Nýja konan“ er gott dæmi um það frelsi, þær konur köstuðu af sér þeim 

samfélagslegu normum sem samfélagið ætlaðist til að þær fylgdu. En hér mun einnig vera 

fjallað um tískuna sem átti sér stað fyrir það tímabil, þegar rassapúðar voru móðins og 

kjólarnir voru skreyttir með allskonar borðum, slaufum og öðru fíneríi.  

Tímabilið sem hér verður rætt um einkennist af sjálfstæðisbaráttu, kvenfrelsi, 

stríðsins mikla og bankahruns vestanhafs. Unnið verður með persónulegar heimildir þá 

aðallega efnaðra efri stéttarkvenna, á borð við reikninga sem varða föt og/eða efniskaup, 

ásamt því verður fjallað um þær verslanir sem seldu föt og/eða efni til fatagerðar. Ásamt 

því verða skoðaðar auglýsingar úr dagblöðum og tímaritum þar sem markhópurinn voru 

helst konur. Í þessari umræðu um klæðnað þá er ekki hægt að skauta framhjá 

efnismenningu og hversu ráðandi hún var hjá efri lögum samfélagsins bæði hér heima og 

úti.  
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Inngangur 
 „Ég var í skautbúningi og tóku allir honum vel, og létu, sem mér findist mikið um hann. 

Ég var fegin að hafa hann, innan um allar þessar afarskrautbúnu konur. En óþægilegt er 

þó, að standa þannig sem sýningarmunur, heilt kvöld, bæði fyrir veislugestum og 

þjónunum, sem glápa á mann.“1 

Þessi orð skrifaði Bríet Bjarnhéðinsdóttir í Kvennablaðið 9. september 1906, þar 

sem hún lýsir Alþjóðakvennafundinum sem átti sér stað í Kaupmannahöfn 7.–11. júlí 

mánaðar það ár. Í textabrotinu segir Bríet að hún sé klædd í hinn íslenska skautbúning á 

meðan aðrar konur klæddust „afarskrautbúnum“ kjólum, þar sem slóðar, rassapúðar og 

brjóstbein (e. pigeon breast) voru allsráðand. Það leiðir okkur að efni þessarar ritgerðar, 

sem er, áhrif erlendrar tísku á íslenska tísku. Því klæðaburður íslenskra kvenna var meira 

en bara íslenski þjóðbúningurinn. 

Tíska, hugtak sem flestir halda að viti hvað þýði en þegar nánar er farið í orðið þá 

vandast málið. Orðið á við meira en bara klæðaburð, líkt og hér verður fjallað um, heldur 

er hægt að nota orðið á marga aðra máta til að mynda; dans, hár, húsgögn og þar fram eftir 

götunum. Hvaða konur gátu klætt sig upp í nýjustu tísku og tengdist það efnahag? 

Tímablið sem hér verður fjallað um er frá 1900 til 1939 og ástæða þess eru þær 

miklu breytingar sem tímabilið hefur á klæðaburð kvenna og þar aðleiðandi á tísku. Hér 

verður fjallað um efristéttarkonur og föt þeirra, það er að segja þær konur sem gátu fylgt 

tískunni. Nokkuð hefur verið skrifað um klæðaburð hér á landi, á borð við bækur Ásdísar 

Jóelsdóttur Saga fatagerðar og fatahönnunar á Íslandi og Tíska aldanna, Til gagns og 

fegurðar eftir Æsu Sigurjónsdóttur. Munu þessi ofan talin rit hjálpa til við að fá inn sýn í 

klæðnað kvenna hér á landi. Einnig verða ævisögur kvenna á borð við Strá í hreiðrið, 

Þóra Biskups og raunir íslenskrar embættismannastéttar, Í aðalhlutverki Inga Laxness 

ásamt öðrum ævisögum skoðaðar. Í flestum af ævisögunum er fjallað eitthvað um 

klæðnað eða hvaðan fötin komu. Einnig verða tímarit og dagblöð skoðuð til að grenslast 

til um þá umræðu sem gæti hafa orðið við þær breytingar klæðnaði kvenna á þessu 40 ára 

tímabili, úr síðkjólum árið 1900 í hina svokölluðu „nýju konu“ þriðja áratugarins, í 

buxnanotknun kvenna á árunum 1930 til 1939.  

Um „nýju konuna,“ hafa verið skrifaðar greinar, bóka kaflar og bækur um hana, 

bæði hér á Íslandi og erlendis. Til dæmis skrifaði Sigríður Matthíasdóttir um hana í 

 
1  Bríet Bjarnhéðisdóttir, ,,Alþjóða-kvennafundurinn í Kaupmannahöfn 7–11 ágúst,” bls. 66. 
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doktorsritgerð sinni Hinn sanni Íslendingur, í þeirri bók fjallar Sigríður um þjóðerni, 

kyngervi og vald á Íslandi á árunum 1900–1930. Þar sem á tímabilinu, sem var valið, eru 

eitt stríð og efnahagskreppa þá mun vera fjallað um þau áhrif sem þau höfðu í för með sér 

á klæðnað þessara kvenna, hvort þær hafi þurft að fórna einhverju til að geta klætt sig upp. 

Og því eru bækur Gunnars Þórs Bjarnasonar, Þegar siðmenningin fór fjandans til og Hinir 

útvöldu góðar til að sjá áhrif stríðsins á verslun hér á landi.   

Til að fá erlent sjónarhorn er til að mynda stuðst við handbókina Fashion, the 

ultimate book of costume and style en hún fjallar um vestrænan klæðaburð bæði karla og 

kvenna. Einnig stendur Fashion Institute of Technology, FIT, í New York borg fyrir 

vefsíðunni Fashion History Timeline þar sem bæði kennarar og nemendur skrifa um 

tímabil, stíl, einstaka flíkur og fylgihluti. Valerie Mendes og Amy de la Haye skrifuðu 

bókina 20th Century Fashion þar sem þær fjalla um, líkt og titill bókarinar gefur til kynna, 

tísku á 20. öld. 

Í þessari ritgerð verður leitast eftir svörum við eftirfarandi spurningum: Að hvaða 

leyti hafði tíska erlendis frá áhrif á tísku hér og hvernig barst hún til landsins? Ritgerðinni 

verður skipt niður í þrjá kafla en í fyrsta kafla verður fjallað um árin frá 1900 til upphafs 

fyrra stríðs 1914. Á þeim árum blómstraði verslunin hér á landi eins og Thomsen Magasín 

með sínar 20 deildir, allt frá klæðnaði í húsgögn. Hvaða konur voru þetta sem gátu verslað 

út fyrir landsteinana? Hvaða konur voru það sem gátu klætt sig upp í nýjustu tísku og 

tengdist það efnahag? 

Annar kafli fjallar um áhrif stríðsins á verslun hér, hvort að kvennhreyfingin hafi haft 

einhver áhrif á hvernig konur klæddu sig. Um 1920 kemur svo á sjónarsviðið hin „nýja 

kona“ sem hafnar þeim samfélagslegu gildum sem eru til staðar, kastar af sér lífstykkinu, 

klippir hárið stutt og klæðist hné síðum formlausum kjólum. Einnig verða stórstjörnur 

Hollywood skoðaðar og áhrif kvikmynda á tísku kvenna. Kaflanum lýkur svo á kreppuni 

miklu og hvernig hún hafð áhrif á klæðnað. 

Þriðji og síðasti kaflin fjallar um kreppuárin hér á landi, eða frá 1930 til 1940, árin 

voru erfið og því einfölduðust föt kvenna á þessum árum til muna. Á þessum árum fór 

kvennleikinn að skipta meira máli á ný. En þrátt fyrir kreppuna þá blómstraði íslensk 

framleiðsla á til dæmis fatnaði.  
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Aðferðir 
Eitthvað hefur verið skrifað um tísku á Íslandi, t.d. Ásdís Jóelsdóttir, Æsa Sigurðardóttir 

og Elsa E. Guðjónsson, en minna hefur verið fjallað um hvort erlend tíska hafi náð að 

smita eða haft áhrif á tísku hérlendis. Svarið liggur kannski í augum uppi en það er það 

sem við ætlum að skoða hér á næstu síðum. En hvað er tíska? Ef litið er til orðabókar þá 

er skilgreining orðsins svo hljóðandi: Siður, venja, breytileg eftir breytilegum smekk, 

ríkjandi um skemmri eða lengri tíma, einkum í klæðaburði og snyrtingu.2  

 Ásdís og Æsa hafa báðar skrifað um tísku hér á landi, til að mynda skrifaði Ásdís 

bókina Saga fatagerðar og fatahönnunar á Íslandi, frá lokum 19. aldar til byrjun 21. 

aldar þar sem hún fjallar um líkt og titillin ber í för með sér sögu fatagerðar og 

fatahönnunar hér á landi. Í bókinni fer hún um víðan völl þar sem hún rannsakar 

framleiðslu fatnaðar á mismunandi tímum hér á landi. Þetta rit hjálpaði mikið við að skilja 

þær breytingar sem áttu sér stað í tísku ásamt því að lýsa ljósi á viðburði sem höfðu áhrif 

á framleiðslu fatnaðar hér á landi. Sömu sögu má segja um bók Æsu Sigurjónsdóttur Til 

gagns og fegurðar þar sem hún fer í klæðaburð íslendinga á árunum 1860 til 1960. Þar 

eru skoðuð ýmis „trend“ eins og buxnanotkun kvenna á fjórða áratugnum. Bókin hennar 

gefur manni góða hugmynd um tíðaranda hverst tíma og hvernig fólk klæddi sig. Elsa E. 

Guðjónsson skoðar í bók sinni, Íslenskir þjóðbúningar kvenna, íslenska þjóðbúninginn 

en aðeins verður minnst á hann í fyrsta kafla þá aðallega til að sjá hverju konur klæddust 

áður en okkar tímabil hefst.  Ævisögur kvenna á þessum tíma eru góðar heimildir fyrir 

því hverju þær klæddust að hverju sinni og hvert þær fóru til að kaupa sín föt, hvort sem 

það var hér eða úti.  

 Bók Valerie Mendes og Amy de la Haye, 20th century fashion, gefur góða innsýn 

inn í hvað er að gerast erlendis. Kaflarnir eru þannig uppbyggðir að þýðingarmilkil 

tímabil fái sitt pláss og þar af leiðandi fáum við innsýn inn í atburði sem voru að gerast á 

sama tíma úti og hér.   

 
2 „Hvað er tíska,“ Vísindavefurinn.   
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1. Ný öld – Nýjar áherslur  
 

Ný öld gekk í garð 1. janúar árið 1900 með flugeldaskotum við Austurvöll og kirkju 

klukknahljóm, ásamt fagnaðar látum Reykvíkinga, ný öld var gengin í garð. 

 

Brjóstbein og rassapúðar 
 

Það sem þótti móðins í Evrópu í upphaf ársins 1900 voru rassapúðar (e. bumpad) og 

brjóstbein. Rassapúðar, eins og nafnið gefur til kynna, var borinn í mitti yfir rassinn til að 

gera hann stærri en púðarnir sjálfir gátu verið eins stórir og sú sem bar þá vildi, ólíkt því 

sem þótti nýtískulegt einhverjum áratugum áður þegar krínólín réðu ríkjum. Brjóstbeinið 

aftur á móti vísar til þess að brjóstið líkist bringu á dúfu, þar sem á ensku heitir fyrirbærið 

„pigeon breast“, sem gerði það að verkum að kona virtist vera barmmeiri en þær í raun 

voru, þá meðal annars með því að notast við lífstykkis ábreiðu (e. corset cover), eða 

blúnduskreyttur kvennundirbolur (e. camisole), sem voru stífð með hvalbeini. Ef þér 

fannst bringan á þér ekki vera nægilega stór, gátu konur borið um brjóstið einskonar 

brjóstpúða sem jók stærð brjóstkassans.  

Einkennisklæðnaður efnameiri kvenna á fyrsta áratug 20. aldar var samsettur 

undirkjóll3 úr hör eða bómul, uppháir sokkar úr silki bómul eða fínofnri ull, sem svo voru 

bundnir undir hné með sokkabandi. Yfir undirkjólinn var lífstykkið sem ýtti brjóstunum 

upp, maganum inn og rassinum út til að fá hið ákjósanlega „S“ lag sem þá þótti afar 

stællegt. Líkt og áður hefur komið fram þá fór yfir lífstykkið undirbolur eða ábreiða, 

tilgangur þess var að verja upphlut kjólsins ásamt því að hylja það svo það væri ekki 

sýnilegt. Svo að undir pilsunum, þau gátu verið tvo eða fleiri, fór allt eftir atvikum, var 

heitt eða kalt úti til dæmis, ef það var heitt nægði að hafa 2 undir pils, eitt fyrir blygð og 

annað til að slætta línur sem gætu myndast. En ef úti var kalt var notast við vatterað pils 

úr ull. Yfir þetta allt saman fór yfir pils og upphlutur og fór það allt eftir veðráttu. Á 

heitum sumardegi klæddust konur því sem kallaðist Lingerie kjólum eða undirfatakjóll, 

þar sem efnavalið var létt og lausofið sem minnti á undirföt þó svo að þetta voru þó ekki 

undirföt. Kjóllinn gat verið skreyttur með allskonar blúnduborðum og fór það eftir 

 
3 E. Pair of combinations, einskonar nærbolur sem voru saumaðar við stuttbuxur en voru opnar í náran til 
að auðvelda það létta á sér. Gat verið saumað saman í eina flík eða í sitthvoru lagi. 
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efnahag hverrar og einnar konu hversu flókin mynstrin voru á upphlutnum. Og því gátu 

allar stéttir kvenna saumað á sig eða látið sauma á sig lingerie kjól. Svo má ekki gleyma 

barð mikla hattnum, oft skreyttum með allskonar fjöðrum, borðum og blómum, hönskum, 

sólhlíf og  í sama lit og kjóllinn. Einnig gátu kjólarnir verið úr silkiþrykktum bómullar 

efnum á daginn en á kvöldin voru dregnir fram silki, satín eða flauel efnum sem voru 

meira skreyttir, með allskonar pífum, útsaum og ennþá meira af blúndu, ásamt því að 

þeim fylgdi gjarnan slóðar.  

 

Íslenskur eða danskur búningur 
Sigurður Guðmundsson, betur þekktur sem Sigurður málari, skrifaði pistilinn „Um 

kvennbúnínga á Íslandi, að fornu og nýju“ í tímaritið Ný félagsrit árið 1857 þar sem hann 

hann skrifar um og segir sína skoðun á búningum kvenna. Í pistlinum fer hann yfir sögu 

búningsins og hvernig hann hefur þróast í gengum aldirnar en bætir við að búningurinn 

hafi breyst til hins verra og að menn þurfi að halda í taumana á þjóðerninu,4 Sigurði finnst 

sem sagt búningurinn vera búinn að taka til sín of mikil erlend, þá aðallega dönsk, áhrif. 

En í þessum pistli kemur hann með drög að nýjum búning, sem svo varð að veruleika í 

kringum 1860, sem varð mjög vinsæll. Hvernig varð hann svona vinsæll, jú hann „fékk 

konur í lið með sér, hjálpaði þeim um snið og munstur á búninginn og sagði fyrr um, 

hvernig hann ætti að vera í öllum smáatriðum.“5 Hann einnig taldi að svartur myndi henta 

öllum íslenskum konum best og því varð svartur litur þjóðbúningsins sem fékk nafnið  

skautbúningur. Ekki voru þó allar konur á því að klæðast búning Sigurðar.  

Ein þeirra var Þóra nokkur Pétursdóttir, dóttur Péturs Péturssonar Biskups Íslands, 

einum ríkasta manni landsins, og Sigríðar Bogadóttur, leikskálds. Hún vildi frekar klæða 

sig á evrópskan máta og gekk það langt að versla ekki sín föt í Thomsen Magasín heldur 

pantaði hún þá frá Kaupmannahöfn,6 Sigurði til mikillar óhamingju, þar sem hann skrifar 

Jóni Sigurðsyni að „...allar yngri stúlkur séu nú hér komnar á íslenskan búning, nema 

dætur biskups og Jónassens7 og fáeinar kaupmannsdrósir.“8 Þóra vildi bara klæðast 

 
4 Sigurður Guðmundsson, „Um búninga á Íslandi,“ 3. 
5 Elsa E. Guðjónsson, Íslenskir þjóðbúningar kvenna, 56. 
6 Sigrún Pálsdóttir, Þóra biskups, 38. 
7 Hér er líklegast átt við dætur embættismannsins Þórðar Jónassen, þær Önnu Guðrúnu, Maríu Kristínu og 
Þórdísi Sigríði. 
8 Sigrún Pálsdóttir, Þóra biskups, 38. 
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nýjustu tísku, vera módern og skera sig úr í Reykjavík og falla í kramið út í Evrópu.9 Fyrir 

Sigurði var skautbúningurinn einskonar uppreisn gegn hinu „danska“ kerfi, að konur 

myndu klæðast íslenskum fötum sem saumuð voru á Íslandi. Það sést vel á ljósmyndum 

frá tímabilinu sem hér ræðir að peysuföt voru orðin vinsæl, mögulega fínasta fötin sem 

þær áttu, og líklegast kostaði ekki mikið að gera þau þar sem lítið er um útsaum sem tók 

langan tíma og fyrir höfn. En það voru konur sem klæddust frekar „dönskum“ fötum og 

geta ástæður verið margar. Til dæmis á fjölskyldumyndum eru húsmóðirinn ofast klædd 

í íslenskan búning á með dætur hennar klæðast „dönskum“ fötum.  

Í Kvennablaðinu birtist greinin „Dálítil athugasemd við þjóðbúning vorn, 

skotthúfuna og sjalið“ eftir svonefnda „norðlenska sveitakonu“ þar sem hún  einfaldlega 

spyr hvort hægt sé að gera umbætur á þjóðbúningnum til að gera búninginn þægilegri 

fyrir konur. Hún segir að margar konur séu hættar að brúka peysufötin og það sé af því 

hve óþægileg fötin séu. En það hafa greinilega margir óttast breytingar á búningnum þar 

sem endurbætur gátu litið út fyrir að vera evrópskar að ætt og því „brot gegn 

þjóðbúningnum.“ En þó svo að hún að hann gagnrýni búninginn þá er það vegna þess að 

henni þykir vænt um hann, en hún vill sjá úrbætur á honum til þess sé þægilegri.10 

 

Íslensk verlsun 
Við upphaf  20. aldar var Ísland fátækt land, miðað við önnur ríki Evrópu, og var það 

fram að síðari heimstyrjöld.11 En þrátt fyrir það þá voru þó reknar verslanir um land allt  

af bæði erlendum sem og íslenskum kaupmönnum. Um árið 1900 voru 217 verslanir  á 

Íslandi og voru 46 þeirra útlendar og 171 þeirra íslenskar.12 Verslun hér á landi 

einkenndist við það að koma til móts við viðskiptavininn, og líklegast var reynt að líkjast 

sem mest stórverslunum meginlandsins, á borð við Magasin du Nord í Kaupmannahöfn, 

Harrods í London eða Galeries Lafayette í París. Með auknum innfluttningi þá jókst 

fjölbreytni af varningi á t.d. vefnaðarvöru, byggingavöru og húsgögnum.13 

 
9 Sigrún Pálsdóttir, Þóra biskups, 40. 
10 „Dálítil athugasemd við þjóðbúningvorn,“ 52. Sjá einnig Saga Íslands X, 127–128.  
11 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld, 198. 
12 Hagskinna, 397–398. 
13 Lýður Björnsson, Saga verslunar á Íslandi, 21. 



 

 11 

„Allt fæst í Thomsens Magasín“ voru kjörorð 

Thomsen-Magasín í Reykjavík sem stóð við 

Hafnarstræti 17–22 og Kolasund 1–2. Þá verslun 

stofnaði Daninn Ditlev Thomsen eldri, hann fæddist í 

Schleswig-Holstein sem þá var hluti af Danmörku eftir 

af hið Heilaga rómverska ríki leystist upp.14 Þar rak 

hann deildaskipta verslun í anda Magasin du Nord í 

Kaupmannahöfn. Eftir árið 1902, voru deildirnar 20 

talsins, sem dæmi var: basardeild, kvenfata- og 

vefnaðarvörudeild, karlmannafatadeild, matvörudeild, 

nýlenduvörudeild, skófatnaðar-deild og vindladeild til 

að nefna nokkrar deildir.15 Verslunin rak einng 

kjólasaumastofu þar sem margar konur fóru í til að 

gera á sig föt, og voru þar frú Petersen og Emilía Indriðadóttir deildarstjórar16 og undir 

þeim unnu um 14 konur. 17 Ditlev Thomsen eldri hóf þó rekstur sinn í Hafnarstræti 22 í 

hinu svokallaða Sívertsenhúsi árið 1837. Hann lét reisa hús við Lækjartorg 1844 sem 

hann svo lét stækka sem síðar varð hótel Hekla18 eftir að verslunin var leyst upp vegna 

tengsla við Þjóðverja í fyrri heimstyrjöld.19 Þegar hér er komið við sögu er Ditlev 

Thomsen yngri tekinn við versluninni af föður sínum Hans Theodor  August Thomsen. Í 

stað þess að hafa allar deildir í einni byggingu eins og tíðkaðist í öðrum stórverslunum 

heldur var þetta eins og lítið þorp þar sem deildirnar dreifðust á milli átta húsa.  

Aðrar verslanir sem konur gátu verslað sér föt eða í föt voru meðal annars verslun 

V. Claessens á Sauðárkróki þar sem meðal annars Elín Briem keypti kjólatau, nálhús og 

silkirúllur, líklegast er átt við rúllu af silki borða, svo eitthvað sé nefnt20  Önnur verslun 

var verzlun J. P. T. Bryde í Reykjavík, þekkt sem Brydebúð, þar sem Ingibjörg H. 

Bjarnason keytpti 1 ½ al af klæði 7. ágúst 1906.21 Maður veltir fyrir sér hvernig klæði 

 
14 Pétur Pétursson, „Glaðst á góðum degi,“ 31. 
15 „Ævintýraleg verslun“. 
16 Steen Thomsen, „ Thomsens Magasin“. 
17 Lbs-Hbs. Ólafur Haraldsson, „Allt fæst í Thomsens Magasíni,“ 35–36 
18 Pétur Pétursson, „Glaðst á góðum degi,“ 31. 
19 Steen Thomsen, „Thomsens Magasin“.  
20 KSS. Elín Briem, askja 13: A10. reikningar, kvittanir, lán og fleira – Verslun V. Claessens, 
Sauðárskróki. 
21 KSS, Ingibjörg H. Bjarnason, askja 5: A7. Reikningar, kvittanir og pantanir – P.T. Bryde í Reykjavík 
7.08.1906. 

Mynd 1. Auglýsing frá Thomsens 
Magasín vorið 1909.  
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hún hafi verið að kaupa, ætli það hafi verið bómull eða silki til kjóla eða lífstykkisgerðar. 

Með almennum lýsingum á reikningum þá er erfitt að átta sig á því hvaða var í raun verið 

að kaupa. Klæðið sjálft hefur allavega kostað sitt því samkvæmt reikningi kostuðu 1 ½ 

álnir af því 5,85 krónur. Sem dæmi var formaður vefnaðarvörudeildar Thomsen Magasín, 

hann Sigurður Þorsteinsson, með 91,66 krónur í mánaðarlaun.22 Verslunin Gullfoss var 

önnur verslun sem hægt var að versla allt milli himins og jarðar, ilmvötn, borðdúka, 

lífstykki og allt til fatagerðar á borð við silki og flauelsbönd í upphlut og margt margt 

fleira.23  

 

Verslað við útlönd 
Ekki voru það allir sem gátu farið út í hinn stóra heim að versla sér efni til fatagerðar eða 

tilbúin föt. Þeir sem gátu það voru efnaðir embættismenn, stórræktar bændur og 

kaupmenn og fjölskyldur þeirra. Þóra og maður hennar, Þorvaldur Thoroddsen ferðuðust 

víða um Evrópu, Kaupmannahafnar, Edinborgar, Parísar og Berlínar heimsóttu þau og 

vörðu löngum tíma í útlöndum. 1899 er Þóra ein Kaupmannahöfn með einkadóttur sinni 

Sigríði, þar sem hún sendir líklegast bréf til Þorvaldar hvernig fjárhagur þeirra sé. 

„Peningar nógir til“ skrifar Þorvaldur í bréf til hennar þar sem hann biðlar til hennar að 

njóta lífsins og spara ekki við sig.24 Varðveist hefur heimilisbókhald lögfræðingsins og 

athafnamannsins Eggerts Claessens og konu hans Soffíu Classens, í því má sá má sá 

reikninga úr ýmsum áttum, þar á meðal reikningur úr versluninni Au Bon Marché. Á 

reikningnum sést nafn Soffíu eða Madame fru S, Claessen, þar sem hún hefur keypt 

bómullar skyrtur, ullar vesti (þá hugsanlega vesti fyrir jakkaföt, þá handa honum Eggert). 

Einnig má sjá að hún hefur keypt mjúkt silki og ullar efni, en málið með svona reikninga 

er að lýsingar þykja frekar almennar og því getur reynst erfitt að greina hvað var keypt í 

raun og veru.25 

Hinn venjulegi Íslendingur hefur örugglea haldið að Thomsens Magasín væri 

flottasta búð sem til var, í þeirra augum var hún það en hún fölnaði líklegas í samhengi 

við þær stórverslanir sem meginland Evrópu bauð uppá. Þar voru verslanirnar á mörgum 

hæðum þar sem hver hæð sérhæfði sig í hverri grein. Gólf voru ýmist klædd með marmara 

 
22 Ólafur Haraldsson, „allt fæst í Thomsens Magasíni,“ 45. 
23 19. júní, 48. 
24 Sigrún Pálsdóttir, Þóra biskips, 189. 
25 ÞÍ. Einkaskjalasafn Eggerts Claessen, NA/1, örk. 2. Húshaldsreikningar 1926. 
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og engu til sparað við skreytingar innanhúss. Glerborð full af leðurhönskum, sólhlífum, 

blævængjum og mörgu öðru sem efristéttar konur þurftu til að passa inn í samfélagið. Á 

öðrum stað voru heilu hillurnar fullar af efnarúllum, allt frá hör í hin fínustu silki efni, til 

fatagerðar.26   

Magasin du Nord var ein af þeim verslunum sem Thomsens magasín reyndi að 

líkjast sem mest, nema að Magasin du Nord við Kongens Nytorv í Kaupmannahöfnvar á 

5 hæðum ásamt kjallara. Eins og verslun Thomsen þá fékkst allt í Magasin du Nord og 

meira en það.  

Stórverslunin Printemps stendur við Boulevard Haussmann í París og var stofnuð 

1865. Þóra og Þorvaldur gengu þar inn vorið 1909 þar sem Þóra kaupir „ýmislegt 

smávegis“ en á meðan horfir Þorvaldur upp í loft og virðir fyrir sé glerþak verslunarinnar 

„stórkostleg býskúpa.“27 Verslunin var ætluð fólki sem tilheyrði milli- og efri millistétt.  

Selfridges & Co var stofnuð af Bandaríkjamanninum Harry Gordon Selfridge árið 

1908. Verslunin stendur við Oxford stræti í Lundúnum. Markmið Selfridge var að breyta 

ímynd fólks á hvernig verslun ætti að vera, til að mynda gera verslunar umhverfið 

vinalegra og notendavænna með því að betrum bæta aðgengi að söluvarningi svo fólk 

gæti skoðað, komið við og fundið lyktina af þessum varningi.28     

 

Endalok stórverslunarinnar á Íslandi 
Ekki leið þó að löngu að stórverslanirnar fóru að minnka við sig og loka sínum dyrum. Í 

bréfi Bríetar Bjarnhéðinsdóttur, dagsett 16. febrúar 1914, segir:  
„Nú á að leggja Brydebúð hér niður eða leigja hana einhverjum. 
Miljónafélagið29 er að selja út þessa dagana. Þar hefi eg varla komið og ekkert 
keypt. Edinborg er að hætta en Ásgeir Sigurðsson fór með Sterling30 til að 
kaupa verslunina ef samkomulag fæst. Þetta er skaði fyrir bæinn. 3–4 
verslanir, sem borgað hafa til bæjarsjóðs um 200031 hver, leggjast niður. Auk 

 
26 Sjá t.d. sjónvarpsþættina Mr. Selfridges, sem fjallar um stofnun Selfridges & Co (stofnað 1908) sem 
stendur við Oxford stræti í Lundúnum.  
27 Sigrún Pálsdóttir, Þóra biskups, 205. Hér á Sigrún við glerþak Galeries Lafayette en það getur ekki 
staðist þar sem ekki var búið að stofna verlsunina í þeirri mynd sem hún er í dag fyrr en 1912. 
28 „Selfridges“ 
29 Útgerðarfélag sem hét P.J. Thorsteinsson & Co. og gerði út í Viðey, Kallað Milljónafélagið útaf því að 
miljón var sú upphæð sem íslensk fjárlög hljóðuðu upp á. Sjá nánar Lesbók Morgunblaðsins frá 5. febrúar 
1983, 4–6. 
30 Hér er átt við strandferðaskipið Sterling, sem var fyrsta strandferðaskipið sem landsjóður eignaðist, og 
sá Eimskipafélag Íslands um reksturinn. Sjá nánar í Hinir útvöldu á blaðisíðu 137.   
31 Líklega átt við 2000 krónur. 
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þesshafa Edinborg og Thomsen áður verið mínir bestu auglýsendur. Nú er allt 
löngu dautt hjá Thomsen nema vínkjallarinn.“32  

Var vínkjallarinn síðasta verslun Thomsens Magasín til að loka, þá þegar búið var að selja 

allar birgðir af víni þar sem áfengisbann var samþykkt á Alþingi í upphafi árs 191533. En 

hvers vegna hnignuðu þessar verslanir og það á svipuðum tíma? Ólafur Haraldsson skrifar 

í BA ritgerð sinni um Thomsen Magasín að nokkrar líklegar ástæður séu fyrir þeim 

samdrætti sem varð árið 1906. En þeirra ástæðna sé að: 
„þjóðernisvitund fór vaxandi og ugglaust hefur mörgum Íslendingum fundist 
að tími danskrar verslunar á Íslandi ætti að vera liðinn. Þrátt fyrir að mikið 
erlent fjármagn hafi komið inn í landið með stofnun Íslandsbanka árið 1904, 
var erfiðara fyrir Ditlef Thomsen að slá lán. Einnig er líklegt að hin 
metnaðarfulla uppbygging síðustu ára hafi reynst honum ofviða. Reksturinn 
var orðinn of kostnaðarsamur. Eigandinn var meiri framkvæmdamaður en 
rekstrarmaður.34  
 

Líkt og Ólafur segir þá var líklegast andúð Íslendinga á Dönum sem varð til þess að 

verslanir á borð við Thomsen Magasín og annara verlsana í eigu Dana, en tengsl Ditlev 

til Þýskalands, þar sem hann var ræðismaður Þýskalands á Íslandi, hafi í raun orðið 

verslun hans að falli,35 og enginn viljað versla við „óvininn.“  

 
32 Bríet Héðinsdóttir, Strá í hreiðrið, 258. 
33 Gunnar Karlsson, Þóra Kristjánsdóttir og Þórir Óskarsson, Saga Íslands X, 131. 
34 Lbs-Hbs. Ólafur Haraldsson, „Allt fæst í Thomsens Magasíni,“ 51. 
35 Gunnar Þór Bjarnason, Þegar siðmenninginn fór fjandans til, 36. 
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2. Stríð og glys 
Þegar hér er komið við sögu logar Evrópa í ófriði, Franz Ferdinand erkihertogi og 

ríkiserfngi Austurríkis og Ungverjalands var ráðinn af dögum ásamt konu sinni Sofiu á 

götum Sarajevó í Bosníu. Stríð braust út mánuði síðar. Stríð af þessari stærðargráðu hafði 

gríðarleg áhrif á alla íbúa Evrópu sem og víðar, sem reiddi sig á hina ýmsu vörur og 

þjónustu sem þau þurftu.     

 

Áhrif stríðsins á klæðnað 
Þó svo að Ísland væri ekki nálægt stríðsátökunum þá hafði það þó nokkur áhrif á verslun 

og viðskipti hér á landi. Nauðsynjavörur var erfitt að fá þar sem útfluttningur ófriðarlanda 

var háður leyfum og eftirliti. Innfluttningsverð hækkaði ásam því að fluttningskostnaður 

hækkaði þar sem fá skip voru á ferðinni, þar sem flest skip fóru til herþjónustu.36 Mikil 

eftirspurn var á klæði í Evrópu til að klæða þá hermenn sem börðust á stríðsvöllum víða 

um álfuna, og það sást hér á landi að mikil vöntun var á efnum til fatagerðar, fór þá 

almenningur að versla í meira mæli og styðja íslenska framleiðslu á dúkaefnum. Einnig 

var mikill samdráttur í innflutningi á erlendum klæðum sem gerði það að verkum að 

landsmenn hættu að senda út ull.37  

Nokkrar breytingar urðu á klæðnaði kvenna á stríðstímum, til að mynda fór 

kjólafaldurinn að rísa nokkuð frá jörðu ásamt því að föt þeirra fór að líkjast 

einkennisfötum hermannanna, þá aðallega vegna þess að þær þurftu nú að ganga í störf 

karla í verksmiðjunum og hjálpa til með stríðsreksturinn, búa til sprengjur, byssukúlur og 

margt annað sem til þurfti til að styðja strákana sína. Klæddust þær helst samfestingum 

eða buxum, því það þótti ópraktískt að klæðast pilsum við verksmiðjustörf. Margar efri 

stéttar konur, eða dætur þeirra, urðu hjúkrunarkonur heiman fyrir að hjúkra særðum 

hermönnum, og mikil vöntun var á húsnæði til að hýsa þá særðu, að mörg sveitasetur 

titlaðra fjölskyldna var notaðar sem spítalar.38  

Föt kvenna í fyrri heimstyrjöld einkenndust af gagnsemishyggju.39 Meira að segja 

tískublöð á borð við Les Modes höfðuðu tískunni fyrir stríð og töldu þau að tíska ætti að 

 
36 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld, 54.  
37 Ásdís Jóelsdóttir, Saga fatagerðar, 52. 
38 Sjá til dæmis sjónvarps þættina Downton Abbey. 
39 E. Utilitarianism                                                                                                                    
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vera vitsmunaleg, praktísk og einföld.40 Í einu tölublaði Les Modes, dagsett 1. janúar 1917 

er heil grein, sem heitir „Konur í stríðinu: skotfærin okkar“41 um konur í sem unnu við 

stríðsreksturinn í Frakklandi, og þeim hampað fyrir störf sín í verksmiðjunum.42 Bríet 

Bjarnhérðinsdóttir var eljusöm að birta í Kvennablaðinu frásagnir af kjörum kvenna utan 

úr Evrópu43: 
Það er ekki nóg að þær verða að sjá á bak ástvinum sínum, án þess að eiga von 
á að sjá þá aftur, eða að þær lesi daglega langa lista umfallna, særða, hertekna 
og týnda menn, sem þeim eru meira eða minna nátengdir, heldur verða þær að 
vinna baki brotnu heima fyrir, eins og ekkert hafi ískorist. Og þær verað ekki 
einungis að halda heimilum sínum uppi meðan þær geta dregið andan, heldur 
verða þær einnig að taka að sér, landbúnaðinn, iðnaðinn, verzlunina og hin 
opinberu störf, sýslanir og embætti, að meira og minna leyti. Og mörgum af 
þessum störfum og embættumm eru einmitt samskonar störf, og kvenréttinda 
konur hafa áratugum saman í ræðum, ritum og áskorunum barist fyrir að þeim 
yrði leyft með lögum að tala að sér og gegna.44   
 

Konur  í stríðinu höfðu margt á sinni könnu á þessum árum, hugsa til manns síns, frændur 

og syni sinna sem úti börðust gegn sínum óvinum, heldur þurftur þær líka að hugsa um 

heimilið og börnin og svo vinna í verksmiðjunum, þannig að það er enginn furða á því að 

þessi stríðs ár hafi ekki orðið neinar framfarir í tísku. Flest þau sem hönnuðu og saumuðu 

föt héldu þeim einföldum, einskonar eitt snið fyrir alla. Þó svo að stöðnun væri í fatnaði 

þá voru nokkur tísku hús eins og Worth í París sem héldu áfram að búa til sína kjóla úr 

silki sem voru með allskonar borðum, blúndum, gull og silfur skeytingum ásamt 

gimsteinum. Þykir þetta frekar ónærgætið en efnafólki í París, London og öðrum 

stórborgum, þurfti að sefa og því gefa þeim ríkulega kvöldkjóla svo þau gætu skemmt sér 

á meðan hinar vinnandi stéttir unnu hörðum höndum á vígvellinum sem og í 

verksmiðjunum dag sem og nótt.   

 

Reykjavíkurstúlkan 
Margt hefur verið skrifað um hina svokölluðu „Reykjavíkurstúlku“ hafa all nokkrir 

skrifað um í gegnum tíðina, einna þekktust hlítur að vera grein Halldórs Laxness, 

„Drengjakollurinn og íslenska konan“ sem birtist í Morgunblaðinu 9. ágúst 1925. Þar 

talar hann um hina stutt klipptu konu sem sem og furðar sig á því. „Næsta kynlega kom 

 
40 Champsaur, „French fashion during the first world war,“ 2. 
41 F. Les femmes pendant la guerre: nos munitionnettes. 
42 „Les femmes pendant la gureer, nous. Munitionnettes,“ Les Mode, 2–5.  
43 Gunnar Þór Bjarnason, Þegar siðmenningin fór fjandans til, 222 
44 „Tvær skáldkonur og stríðið.“ 
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mjer fyrir sjónir, að sjá frá því sagt , í, Vossiche Zeitung45 á dögunum, að ungfrú Inga 

Lára Lárusdóttir hefði skýrt frá því í Washington, á þvennaþingi nokkru, að íslenskar 

konur hefði stuttklipt hár, reyktu vindlinga og klæddust stuttkjólum. Ungfrúin sagði þetta 

til merkis um „den fortgeschrittenen Geist ihrer Landsmanninnen,“ segir blaðið.“46 

En í hverju klæddist hún? Jú hún klæddist því sem tíðkaðist úti í Evrópu, klæddust 

kjólum þar sem faldurinn náði rétt undir hné,47 mittis saumurinn hefur færst rétt yfir 

mjaðmir og voru kjólarnir heldur lausir við form þar sem þar sem þeir voru heldur beinir 

niður og fylgdu ekki líkamanum, líkt og tíðkaðist 10 árum áður. Þar sem línur líkamans 

sást ekki var því nær tilgangslaust að klæðast lífstykki heldur var nóg að bera undirkjól, 

það voru þó til lífstykki en þú voru frekar í ætt við magabelti og voru notuð til að fela 

magann, beinar línur og allt það. En á þessum tíma voru lítil brjóst í tísku, og tóku barm 

meiri konur á það ráð að binda brjóst sín niður til fá hið langþráða útlit, hið drenglega 

útlit var það sem flestar ef ekki allar ungar konur sóttust eftir, það að vera androgynous 

eða kynlaus. Þær létu einnig klippa sig stutt, eða eins og Nóbelsskáldið kallaði það, 

drengjakoll.  

Ein skrítla birtist í Morgunblaðinu 17. janúar 1926, þar sem gert er grín af 

„Reykjavíkurstúlkunni.“ 
Hún var eitt af þeim. 

Reykjavíkurstúlka (við bónda í sveitinni): – Jeg skil ekki, hvernig í 
ósköpunum þjer getið unað við að sitja hjer sí og æ í sveitinni! Hafið þjer 
aldrei komið til Reykjavíkur og sjeð alt það merkilega og öll þau undur, sem 
þar má sjá? 
Bóndinn: – Nei! Það er hreinn óþarfi, því undrin koma hingað til okkar, til 
þess að horfa á okkur.48 

 
En hún er enginn sveitastelpa, það er víst, heldur vill hún ganga um götur höfuð-

borgarinnar, skoða búðarglugga til að sjá hvort eitthvað fangi athygli hennar, horfa á eftir 

strákum og flissa og slúðra með vinkonum sínum yfir kaffibolla á meðan þær reykja 

sígarettur. Guðmundur Kamban skrifar merkilega grein um „Reykjavíkurstúlkuna“ sem 

er einskonar andsvar við grein Halldórs, þar sem hann tekur upp hanskan fyrir þeim. Þó 

þær klæði sig ekki í íslenskan búning, lesi ekki gullaldarbókmenntir okkar Íslendinga og 

 
45 Þýskt dagblað sem gefið var út á árunum 1721–1934, þar sem lesendahópurinn var frjálslynd millistétt. 
46 Halldór Laxness, „Drengjakollurinn og íslenska konan,“ 5. 
47 Þegar hér er komið við sögu hafa pils aldrei verið svona stutt og verður ekki styttra fyrr en á sjöunda 
áratugnum eða um 40 árum síðar. 
48 „Skrítlur,“ 6. 
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eru hrifnari af erlendum mönnum frekar en þeim íslensku, þá þykir henni vænt um land 

sitt og menningu.49 Guðmundur lagði fram spurningu fyrir fjórar ungar stúlkur:  
„En áður en við grípum til vopna, væri ráðlagt að vér spyrjum oss sjálfa, af 
hvaða ástæðum Reykjavíkurstúlkan er gjörn á að hænast meira að 
útlendingum en oss.50 Og ef vér skiljum það ekki, þá að spyrja hana sjálfa. Ég 
lagði þessa spurningu fyrir fjórar ungar stúlkur. 
Sú fyrsta svaraði: Af því að þeir eru kurteisari. 
Önnur svaraði: Af því að þeir eru kurteisari. 
Þriðja svaraði: Af því að þeir eru kurteisari. 
Og sú fjórða sagði bálvond: Af því að ungu herrarnir í Reykjavík taka í 
nefið!“51 

 

Greinilegt er út frá svörum stúlknanna að íslenskir karlmenn væru miklir sveitungar, sem 

tóku í nefið, voru ekki snyrtilegir til fara og komu fram við stúlkur, segi nú ekki af 

ókurteisi, heldur vildu þær að íslenskir karlar kæmu fram við þær líkt og útlendingarnir 

gerðu. Þó svo að Guðmundur hæli þessu stúlkum þá er hann ósammála þeim ósið sem 

þær tóku upp, og það var að sminka sig og púðra. Þar segir hann að „andlitslitur íslenzkra 

stúlkna er að breytast til hins verra... Á síðustu árum hafa sem sé sumar íslenzku 

stúlkurnar tekið upp útlendan ósið, að lita andlit sitt, varir kinnar og augabrýr.“52 Þenna 

svokallaða ósið lærðu þessar stúlkur úr kvikmyndunum sem þær iðulega horfðu á ásamt 

því að hafa lesið það í einu af móðsblöðunum.  

 Eitt af helstu dálætum þessara stúlkna var að þegar tískutímaritin, eða móðsblöð, 

komu með skipunum sem höfðu viðkomu í Reykjavík. Þau sem komu hingað voru til að 

mynda: Nordisk Mönstertidende, Jardin de Mode, Pariser Chic og Butterickstil að nefna 

nokkur blöð. Ástæðan var sú að sýna þurfti hvernig konur á meginlandi Evrópu klæddu 

sig, svo þær íslensku gætu hermt eftir þeim. Einnig voru gefin út íslensk tímarit sem fengu 

að blómstra á innflutningshöftunum á þriðja áratugnum.53 Annað dálæti þessara stúlkna 

voru kvikmyndirnar, sem var helsti gluggi þeirra út í heim, til Evrópu og Ameríku. En að 

því komum við síðar.  

Við komum að því í að tískublöð hafi verið í miklu uppáhaldi hjá ungum konum og 

þar er minnst á blómsturs tímabil íslenskra tískutímarita, eða móðsblaða, þá vegna 

haftaskeiðsins, og voru þau flest ætluð konum. Flest af þeim voru hannyrðablöð ásamt 

því að fjallað var um tísku, önnur málefni og svo gátu verið bókakaflar úr ástarsögum. 

 
49 Guðmundur Kamban, „Reykjavíkurstúlkan,“ 217-218. 
50 Þ.e.a.s. íslenskir karlmenn. 
51 Guðmundur Kamban, „Reykavíkurstúlkan,“ 219. 
52 Guðmundur Kamban, „Reykjavíkurstúlkan,“ 101. 
53 Ásdís Jóelsdóttir, Saga fatagerðar, 72. 
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Ársritið Hlín sem kom út á árunum 1917–1967 og var gefið út af Sambandi Norðlenskra 

kvenna, og var ritstjóri Halldórs Bjarnadóttir, innihélt greinar eftir konur um hin ýmsu 

málefni; heilbrigðismál, heimilisiðnað, garðyrkju og minningargreinar kvenna sem létust 

það ár, til að nefna nokkra hluti. En þó svo að Hlín hafi verið kvennarit þá telst það seint 

til tískublað en það fjallaði þó einstaka sinnum um vefnað, jurtalitun og um notkun 

hringprjónavéla, svo eitthvað sé nefnt. Bríet Bjarnhéðinsdóttir gaf stundum út með 

Kvennablaðinu svokölluð móðblöð þar sem mátti finna snið til fatagerðar. Bríet var mikill 

unnandi tísku og skrifaði þar að leiðandi mikið um tísku í sínum pistlum í Kvennablaðið. 

Lilja Björg Magnúsdóttir segir í BA ritgerð sinni Móðskraf að umfjöllun tísku í 

blöðum og tímaritum hafi verið mjög mótsagnarkenndar, því annars vegar er verið að 

fjalla um komandi tísku á meginlandinu og þær breytingar sem eiga sér stað þar. En 

hinsvegar er líka rætt að erlendir tísku straumar séu slæmir fyrir íslenskt samfélag þar 

sem það gæti skaðað íslenska fatahefðir og menningu, ásamt því að hinn íslenski búningur 

„sýndir það kvenlega í fari kvenna auk þess sem þau héldu á lofti ákveðnum þjóðlegum 

einkennum.“54   

 

 

 
  

 
54 Lilja Björg Magnúsdóttir, „Móðskraf,“ 38. 
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3. Úr töfraljóma í nytsemi 
Þjóðin er að sygla inn í krepputímam en þó svo að hér væri kreppa þá blómstraði íslensk 

framleiðsla vegna innflutnings hafta á erlend föt og efni. 

 

Kreppan mikla 
Kreppan mikla 1929 beit marga og urðu þúsundir ef ekki milljónir manns atvinnulaust og 

á sama tíma gjaldþrota. Ástæða þessa hruns var vegna hlutabréfa bólu sem sprakk ásamt 

offramleiðslu vestanhafs, og hér er um algjöra ofur einföldun að ræða. Við Íslendingar 

fórum að finna fyrir áhrifum heimskreppunar um 1930 eða ári seinna þegar vöruverð féll 

á íslenskum útfluttningsvörum.55 Í Evrópu og Bandaríkjunum hrynja spilaborgir 

auðmanna sem áður bjuggu í nýjum „höllum“ sínum en þurftu að flytja úr þeim vegna 

gjaldþrots eða þar sem hús að þessari stærð voru orðin svo dýr í rekstri. Í kreppunni miklu 

sá fólk að hið mikla glys þriðja áratugarins væri ekki við hæfi þar sem margir hafi komið 

illa úr kreppunni og að margir ættu ekki nóg til að brauðfæða sínar fjölskyldur. Og því 

var pallíettukjólunum skipt út fyrir föt sem voru einfaldari í sníðum gerðar, ásamt því að 

efnavalið varð einfaldara. Miðstöð hátísku í heiminum var í París en kreppuárunum þurftu 

frönsku tískuhúsin að draga úr framleiðslu á tímafrekum skrautsaumuðum flíkum og 

framleiða í þess í stað ódýrari og tilbúnar flíkur (e. ready-to-wear eða fr. prêt-à-porter) 

Æsa Sigurjónsdóttir fjallar stuttlega í bók sinni Til gagns og fegurðar um þegar 

mikill samdráttur var í efnahagslífinu á Íslandi og þegar íslensk stjórnvöld tóku á það ráð 

að til spara gjaldeyri að gefa út reglugerð þar sem megin áherslan var að draga úr eða 

banna innflutning á fjölda vörutegundum sem hægt væri að framleiða á Íslandi. Eins og 

kom fram í inngangi þá blómstraði íslensk framleiðsla á þessum tíma. Haldnar voru 

iðnsýningar til að sýna Íslendingum ágæti íslenskrar framleiðslu. „Þrátt fyrir erfðileika, 

fátækt, vöruskort, skömmtunarseðla og atvinnuleysi var kreppuáratugurinn ekki 

samdráttarskeið í efnahagslífi landsins.“56 Á þessum árum var komið á fót hrað- 

saumastofum sem áttu að koma til móts við breytta tíma og stækkun þéttbýla. Það sem 

þessar stofur höfðu fram yfir t.d. klæðskera var að þessi þjónusta var ódýrari og, eins og 

nafnið ber til kynna, hraðari. Æsa talar um að þessi þjónusta hafi stuðlað að lýðræðislegri 

dreifingu tísku og því minnkaði munurinn á þéttbýli og dreifbýli til muna. Og allt var 

 
55 Ásdís Jóelsdóttir, Saga fotagerðar, 55. 
56 Æsa Sigurjónsdóttir, Til gagns og fegurðar, 139. 
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þetta gert eftir Bandarískum fyrirmynd og voru nýjustu aðferðir notaðar til sníðagerðar.57 

Í auglýsingu frá Álafoss sem kom í tímaritinum Perlan 1931 geta t.d. karlar mælt sig 

sjálfir, ásamt því að sýna vöxt sinn (sjá mynd 2) og sent sín mál á skrifstofu Álafoss. Allt 

var þetta gert til að „efla íslenskan iðnað.“ 
Til þess að hindra innfluttning á tilbúnum fatnaði og til þess að hérlendir menn 
og konur fái atvinnu við að sauma fatnað á Íslendinga, og til þess að gefa 
mönnum tækifæri að fá ódýr föt, fljótt og vel tilbúin, þá hefur Afgreiðsla 
Álafoss sett upp saumastofu með nýjum vélum og fengið fagmann, sem kann 
vel sitt verk, til þess að standa fyrir saumastofunni. Fötin verða saumuð með 
sams konar handtökum og gerist í Ameríku og verða fötin því ódýrari en 
annars staðar hér á landi.58  

 
Á kreppu árunum breyttist tískan á ný, mittið færðist upp á ný og 

fóru fötin að faðma lögun líkamans á ný, þar sem nokkrum árum 

fyrr rann beint niður frá handakrika niður að mjöðmum. Á sama 

tíma fór faldurinn að lengjast á ný þar sem hann staðnæmdist um 

sköflunginn miðjan. Á þessum tíma fóru konur einnig að klæðast 

kjólum sem voru úr skákornum eða „bias-cut“ efnum, og með þeim 

var hægt að sveipa efninu þannig að það faðmaði líkaman. En hvað er þetta skáskorna 

efni? Efnin geta verið allskonar nema þau þurfa að vera ofin. Í staðin fyrir að klippa efnið 

 
57 Æsa Sigurjónsdóttir, Til gagns og fegurðar, 143. 
58 Perlur, 166. 

Mynd 2: „Ef þér getið ekki komið til okkar, þá biðjið um nýjustu sýnishorn af fataefnum ásamt verði. 
Takið síðan sjálfir mál af yður, eins og sýnt er hér á fyrri myndinni (skrifiði málið í centimetrum fyrir 
neðan hverja teikningu). Athugið síðari myndina og setjið kross fyrir neðan þær teikningar, sem sýna 
vöxt yðar. Sendið okkur svo auglýsinguna og við munum sjá um að þér fáið fötin fljótt og að þau fari 
vel. Verð á tilbúnum fatnaið er frá krónum 75.00.“ Auglýsing frá Afgreiðslu Álafoss frá 1931. 

Mynd 3: Skáskorið 
ofið efni 
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beint þá er efnið klippt á ská, eða um 45 gráður (sjá mynd 3), og úr því verður gott efni 

sem fellur fallega að líkamanum og lítur fallega út. Það var fatahönnuðurinn Madelenine 

Vionnet sem byrjaði að nota þessa aðferð til kjólagerðar á þriðja áratugnum, en varð þó 

vinsæl aðferð í byrjun þess fjórða, þar sem, eins og minnst hefur verið á, það klæddi konur 

svo vel. Þá sérstaklega kvöldkjólarnir sem gerðir voru úr satíni eða silki, og voru sniðnir 

mjög lágir að aftan að bakið sást vel.59 Og úr þessu varð hinn nýji kvenleiki, sem var 

akkúrat andstæðan við það sem átti sér stað áratugnum á undan þar sem drenglegt útlit 

réði ríkjum.    
 

 
„Pyjamas-farsóttin er eiginlega sérstök veiki“ 

Í janúarblaði Fálkans frá 1931 kemur fram í pistlunum „Fyrir kvenfólkið“ sérkennileg 

grein um tískuvitleysu nokkra sem gekk yfir Frakkland á þessum tíma. „Sýkill þessi er 

náttúrulega kominn frá Ameríku, Frakkarnir hafa gleypt við honum...“60 En hvaða sýki er 

þetta sem pistlahöfundur talar svo um, jú það eru hinar svokölluðu pyjama buxur. 

Höfundur heldur áfram og segir að „Pyjamas-farsóttin er eiginlega sérstök veiki, sem var 

mjög áberandi við baðstaðina í sumar, sem leið.“61 Erfitt er að átta sig á hvað 

pistlahöfundur á við þegar hann kallar þetta fyrirbæri sérstaka veiki. Er það fastheldni 

höfundar á að kona eigi alltaf að vera í pilsi eða kjól, en hann rökstyður ekki hvað við 

pyjama-buxurnar sé svona mikil veiki, ætli að með þessari veiki sé átt við enska orðið 

trend sem gæti þýðst sem orðið tíska eða tískusveifla og með því er hann einfaldlega að 

benda á hversu útbreitt þessi tíska var og því einskonar veiki. Æsa Sigurjónsdóttir minnist 

á að íslenskar konur voru fljótar að tileinka sér tísku Evrópu og Bandaríkjana. Einkum 

voru það vel stæðar reykvískar konur sem létu sauma á sig þessar buxur til að taka með 

sér á aðal baðstað efnaðara Reykvíkinga, Laugarvatn, sem var einskonar Côte d‘Azur eða 

franska rivíeran okkar Íslendinga þess tíma.62 Elsta heimild um buxnanotkun kvenna hér 

á Íslandi birtist fyrst í frétt dagblaðinu Vísir þann 8. Júlí 1915, þar sem konur á Eyrarbakka 

væri farnar að ganga í síðbuxum:63 „Ekkert að frétta af Eyrarbakka, nema að kvennfólkið 

er farið að ganga í buxum.“64 Ekki fylgir sögunni hvernig buxur þetta voru en þar sem 

 
59 Reddy, „1930–1939“ 
60 „Frá París“, 10. 
61 „Frá París“, 10. 
62 Æsa Sigurjónsdóttir, Til gagns og feguðar, 123. 
63 Æsa Sigurjónsdóttir, Til gagns og fegurðar, 119. 
64 „Utan af landi“ Vísir, 8. júlí 1915. 
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Eyrarbakki er lítið sjávar þorp þá er líklegast að hér sé verið að tala um vinnukonur sem 

unnu við verkun á fisk, og klæddust þær buxum sennilegast vegna þess að það þótti 

þægilegra að vinna íbuxum heldur en í síðu pilsi. Til eru dæmi um það að vinnukonur á 

meginlandinu hafi unnið í buxum heldur en í pilsum, þá sérstaklega í kolanámunum eða 

öðrum krefjandi störfum þar sem pilsin gátu hreinlega verið fyrir.  

Þó svo að konur gengu um í buxum á ströndinni og snekkjum, bæði hér á landi og 

út í heimi, þá þýddi það ekki að þær gátu gengið í þeim á götum úti, því í Fálkanum frá 

16. júli 1932, eða ári seinna, birtist dálkur þar sem það stóð: „kvennfólkið í London fann 

upp á því um daginn, er hitinn var sem mestur, að ganga um úti á strætum í náttfötum 

(pyjamas). En lögreglunni líkaði ekki þetta og ljet 2 lögregluþjóna standa á fjölförnu horni 

í miðri borginni og taka allar konur, sem sáust svona klæddar.“65 Greinilegt er að buxna 

notkun kvenna hafi ekki fallið vel í kramið hjá lögreglu yfirvöldum, sem greinilega höfðu 

vald til að „taka allar konur“ sem voru í buxum og sekta. Æsa bendir á að hér á landi hafi 

aldrei verið nein hörð andspyrna gegn buxnanotkun kvenna en að aukin notkun þeirra 

hafi „komið að sjálfu sér með breyttum lifnaðarháttum þegar konur fóru að ríða á hnakk, 

ferðas og stunda útilegur, og margir töldu það framför.“66 

 Rithöfundurinn Rannveig Schmidt heimsótti eina af okkar bestu högglistakonum 

fyrr og síðar, hana Nínu Sæmundsson, þar sem hún bjó í Hollywood. Hún ákveður að 

hringja í Nínu og spyrjast til um hvort hún megi koma í heimsókn. „Þú mátt til að koma, 

ég er heima í eftirmiðdag.“ Rannveig bankar og Nína kemur sjálf til dyra í hvít gulum 

kashemir-pyjamas eftir síðustu Hollywood tísku, hárið snöggklippt og greitt á 

karlmannavísu og vissi hún ekki betur héldi hún að Nína væri um tvítugt.67 Leikkonan 

Katharine Hepburn var með þeim fyrstu konum til að klæðast buxum á almannafæri, hvort 

sem það var við tökur á kvikmynd eða við formlegri tilefni. Með því að klæðast buxum 

þá opnaði hún umræðuna fyrir aðrar konur að gera slíkt hið saman. 

 

Stórstjörnur Hollywood sem mótunarafl 
Með auknu áhorfi fólks á kvikmyndum, þá jókst áhugi fólks á leikurunum í myndunum 

sem gerðu þau að ákveðnum fyrirmyndum. Leikkonurnar urðu strax fyrirmyndir ungra 

kvenna  vegna útlits og stíls. Þau sem fóru í bíó fóru ekki bara til að skemmta sér og hitta 

 
65 Fálkinn, 15. 
66 Æsa Sigurjónsdóttir,Til gagns og fegurðar, 119. 
67 Rannveig Schmidt, „Nína Sæmundsson í Hollywood“, 6. 
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vini, heldur fóu þau í bíó til að sjá heiminn, tísku nútímans, læra tilsvör, göngulag og 

fas.68 Þekktrar stjörnur sem ungar konur litu upp til voru þær, Greta Garbo, Gloria 

Swanson, Joan Crawford, Marlene Dietrich, Jean Harlow, Bette Davis og Katharine 

Hepburn til að nefna nokkrar af þeim stærstu stjörnum Hollywood. Þær voru frakkar í 

tilsvörum, sjálfstæðar og guðdómlega fagrar; þær urðu fyrirmynd um útlit, snyrtingu, 

klæðnað of limaburði.69 Katharine Hepburn var með þeim fyrstu konum til að klæðast 

buxum á almannafæri, hvort sem það var við tökur á kvikmynd eða við formlegri tilefni.  

 Þeir sem hönnuðu búininga fyrir kvikmyndir í Hollywood voru oftast á pari við 

frönsku tískuhúsin. Kvikmyndaverin voru með sína eigin búningahönnuði sem þekktust 

út fyrir kvikmyndirnar: Adrian hjá Metro Goldwyn-Mayer (MGM), Edith Head hjá 

Paramount og Orry Kelly hjá Warner Brothers. Þau voru ekki bara að búa til búninga fyrir 

kvikmyndir heldur bjuggu þau til ný „trend.“70  

 Ingibjörg „Stella“ Briem var oftar en ekki ruglað saman við kvikmyndastjörnuna 

Gretu Garbo. Svo oft var henni ruglað við hana að dagblöðin sem um hana fjölluðu um 

minnstust á það þegar hún giftist manni sínum, Bretanum Arthur Cotton, árið 1931.71 Hún 

giftist í rjómahvítum satín kjól sem var sniðinn samkvæmt nýjustu Parísartísku.72 Líkt og 

áður hefur komið þá var mikið fjallað um bæði trúlofun og brúðkaup þeirra Stellu og 

Arthurs en það var vegna þess að afi Arthurs var Sir William Cotton, sem var fyrrum 

þingmaður Íhaldsflokksins í Bretlandi, ásamt því að Arthur er ættaður af aðalsfólki.73  

 

  

 
68 Æsa Sigurjónsdóttir, Til gagns og fegurðar, 151. 
69 Sama heimild 
70 Mendes og de la Haye, 20th century fashion, 88. 
71 Helga Guðrún Johnson, Saga þeirra, sagan mín, 85–91. 
72 Sama heimild, 90. 
73 Sama heimild, 75. 
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Niðurstöður 
 

Við höfum farið um víðan völl og fengið smávegis innsýn í líf 20. aldar konu.  Hér á 

undan má sjá þær ýmsu breytingar sem urðu á tísku á árunum 1900 til 1939, og voru 

margar þeirra róttækar. Sem dæmi þá hefur sjálfsagt breytingin úr síðkjólum yfir í hnésíð 

pils þótt mjög róttæk, en þessar breytingar gerast ekki samstundis heldur hækkaði 

faldurinn hægt og rólega á ári hverju frá 1910–1926/7.  

 Lagðar voru upp spurningar í upphafi sem vert er að minnast aftur á: Hvaða konur 

gátu klætt sig upp í nýjustu tísku og tengdist það efnahag? Að hvaða leyti hafði tíska 

erlendis frá áhrif á tísku hér og hvernig barst hún til landsins? Hvaða konur voru þetta sem 

gátu verslað út fyrir landsteinana?  

Þær konur sem gátu klætt sig upp í nýjustu tísku voru efna miklar konur og því 

tengdist það efnahag. En með tilkomu móðsblaða þá gátu lægri stéttir kvenna séð sig í 

nýjustu tísku með því að sauma á sig flíkur í nýju sniði. Þó svo að þær höfðu ekki sniðin 

í höndunum þá var hægt að rýna myndirnar og teikna upp snið eftir myndinni sem blasti 

við þeim á síðum móðsblaðanna. Til að svara síðari hlutanum þá er svarið já og nei, já á 

fyrri hluta tímabilsins, frá 1900 til 1914 þar sem fötin voru sniðin að viðskiptavininum. 

Og annars vegar nei þar sem á síðari hlutanum þá var til meira úrval af tilbúnum flíkum 

sem konur af öllum stéttum gátu keypt á sig og svo í framhaldinu látið sníða að sér ef þess 

þurfti. 

Tíska erlendis frá hafði mikil áhrif á tísku hér á landi og úr því urðu til 2 fylkingar 

kvenna, annars vegar hópur kvenna sem tók erlendri tísku fagnandi og hinsvegar hópur 

kvenna sem vildu halda í það þjóðlega, t.d. peysufötin. Þær sem studdu nýjungar voru í 

flestum tilvikum ungar konur en þær sem töldust íhaldssamar voru í flestum tilvikum eldri 

konur. Það þurfti þó ekki að vera þannig, eldri konur gátu alveg líkað við nýju búningana, 

eins og t.d. Bríet Bjarnhéðinsdóttir, og svo öfugt, yngri kynslóðin sem líkaði við þjóðlega 

búninginn. Líkt og kom fram í kaflanum um „Reykjavíkurstúlkuna“ þá voru það 

móðsblöð sem þær lásu til þess að fá innsýn inn í hvernig tískan var bæði á meginlandi 

Evrópu og í Ameríku. Flutt voru inn í stórum stíl tískublöð að utan, sem þessar stúlkur 

flykktust til að kaupa, skoða og tileinka sér. Annar áhrifavaldur tísku hér á landi voru 

kvikmyndir og voru það leikkonurnar á hvíta tjaldinu sem ungar konur litu hvað mest upp 

til. Hvernig þær báru sig, klæddu sig, förðuðu sig og hvernig þær voru í tilsvörum.  
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 Þær konur sem gátu farið til útlanda voru aðallega efnamiklar konur á borð við Þóru 

biskups, Inga Laxness, Soffía Claessen og Stella Briem, og náttúrulega aðrar efna meiri 

konur. Þær gengu inn í stóru deildarskiptu verslanirnar, skoðuð sig um, keyptu allskonar 

varning úr glerskápum eða efnarúllu hillum, þar sem starfsmaðurinn aðstoðaði við valið 

á því sem átti að kaupa. Þeir reikningar sem til eru gefa innsýn inn í búðarferðina þó svo 

að lýsingar á hlutunum getur þótt fremur óskýr.  

 Rannsóknin sem hér hefur verið lögð fyrir fjallar um hvaðan og hvernig tíska 

erlendis frá birtist hér í fötum kvenna hér á Íslandi, og vonandi hefur það náðst að koma 

því hér til skila.  
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