
 

HugvísindasviðHugvísindasviðHugvísindasviðHugvísindasvið    
 

 

 

 

 

Upphaf íslenskrar skeggtísku  

 
 100 ára þróun skeggtísku á Íslandi  

 

 

 

 

 

Ritgerð til B.A.-prófs 

 

Siggeir F. Ævarsson 

Maí 2011 



Háskóli Íslands 

Hugvísindasvið 

Sagnfræði 

 

 

 Upphaf íslenskrar skeggtísku  
 

100 ára þróun skeggtísku á Íslandi  

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til B.A.-prófs 

 

     Siggeir F. Ævarsson 

Kt.: 290185-3359 

 

Leiðbeinandi: Anna Agnarsdóttir 

 Maí 2011 

  



1 
 

 

 

Ágrip 
 

Ritgerð þessi fjallar um upphaf íslenskrar skeggtísku og þróun hennar. Höfundur færir fyrir 

því rök að Íslendingar hafi almennt ekki leitt hugann sérstaklega að skeggtísku fyrr en í 

kringum aldamótin 1900. Með aukinni þéttbýlismyndun fóru æ fleiri karlmenn að hafa tíma til 

að sinna rakstri og á svipuðum tíma opnuðu einnig fyrstu rakarastofur landsins. Þá fer einnig 

að bera meira á erlendum tískuáhrifum sem sjást fyrst á vinsældum yfirvaraskeggsins, en síðar 

má greina áhrif frá bandaríska hernum, þar sem allir voru rakaðir. Þegar seinni 

heimsstyrjöldin skall á voru langsamlega flestir karlmenn rakaðir og rökuðu sig daglega. Var 

það mikil breyting frá hinum vikulega rakstri sem flestir höfðu tamið sér. Einnota rakvélin frá 

Gillette hafði mikla áhrif á þessa þróun. Frá 1930 og fram undir lok seinni heimsstyrjaldar 

voru það helst gamlir menn sem héldu í skeggið, en á 6. áratugnum varð svo algjör 

viðsnúningur í skeggtískunni og ungir menn tóku að safna skeggi af miklum móð. Aðal 

sögusvið þessar ritgerðar er 100 ára rammi, frá 1866 og fram á miðjan 6. áratug 20. aldar, en 

þar var tekin meðvituð ákvörðun um að ljúka umfjölluninni, enda róstursamir tímar fram 

undan á hippatímabilinu. Fyrrnefndur rammi er þó víkkaður aðeins út aftur í tímann til þess að 

veita innsýn í skeggtísku fyrri alda, þá sérstaklega í alþjóðlegu samhengi. Rannsóknin er að 

miklu leyti byggð á athugun á ljósmyndasafni Sigfúsar Eymundssonar. 
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Inngangsorð 
 

Að ætla sér að rita um upphaf íslenskrar skeggtísku kann í fljótu bragði að virðast vera óðs 

manns æði. Viðbrögð fólks hafa líka flest verið á eina leið þegar ég hef sagt þeim um hvað 

lokaritgerðin mín fjallar. Nær allir hvá, og sumir eru svo vantrúaðir á efnistökin að þeir halda 

að ég hafi sagt þeim að ritgerðin fjalli um skeptísku en ekki skeggtísku. En skeggtíska var það 

víst. 

 Hugmyndin að þessari ritgerð kviknaði fyrir margt löngu, við lestur Njálu í 

Menntaskólanum á Akureyri. Ég hef lengi haft áhuga á skeggi og skeggtísku, og mér þótti 

eitthvað spennandi við frásögnina af Njáli og sonum hans og þeim vandræðum er tengdust 

skeggvexti þeirra, eða skorti þar á. Ég var sannfærður um að í mannlýsingaríkum 

Íslendingasögunum væri hægt að finna fjöldann allan af dæmum um bæði skeggjaða og 

skegglausa menn, og þannig yrði hægt að byggja ritgerðina upp allt frá fyrstu tíð 

Íslandssögunnar. Annað átti þó eftir að koma á daginn. Raunar hefur heimildaleit fyrir þessa 

ritgerð orðið að hálfgerði leit að nál í heystakki, og stundum hefur fyrst þurft að finna 

heystakkinn sjálfan. Mér varð það því fljótt ljóst að það var með öllu óraunhæft að miða 

megininntak ritgerðarinnar við efnistök úr Íslendingasögunum, en það sem mér tókst að grafa 

upp fær að sjálfsögðu að fljóta með. Eftir þó nokkra leit og vangaveltur um það á hvaða 

heimildum væri hægt að byggja trausta ritgerð, varð það lokaniðurstaðan að einblína þess í 

stað á 20. öldina, en reyna um leið að teygja sögusviðið örlítið aftar, eftir því sem heimildir 

leyfa. Eftir á að hyggja er sú leið sennilega vænlegri til árangurs, þannig verður inntak 

ritgerðarinnar afmarkaðara og efnistök skýrari. 

 Heimildir hef ég að miklu leyti sótt í Ljósmyndasafn Þjóðminjasafns Íslands.1 Sagt er 

að mynd segi meira en þúsund orð, og ef eitthvað er til í þeirri speki er þessi ritgerð í raun 

miklu lengri en hin lögbundnu 16.000 orð. Innlendar ritaðar heimildir um skeggtísku eru eins 

og áður sagði af skornum skammti, þá sérstaklega frá eldri tíð. Reyndi ég eftir bestu getu að 

fylla upp í göt með erlendum heimildum þar sem því var við komið, og um leið að setja efni 

ritgerðarinnar í alþjóðlegt samhengi. Fyrir utan ljósmyndir voru tveir gnægtarbrunnar sem ég 

sótti töluvert í. Annars vegar voru það svör við spurningaskrám Þjóðháttasafns Íslands. Þar 

gróf ég upp marga gullmola um skegg og skeggtísku. Aðgengi að þessum listum er safninu til 

mikils sóma, en þeir hafa allir verið slegnir inn í tölvu þannig að hægt að leita sig í gengum þá 

                                                 
1 Kristínu Höllu Baldvinsdóttur, starfsmanni safnsins, kann ég bestu þakkir fyrir liðlegheit og aðstoð við leit og 
heimildaöflun. 
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nokkuð fljótt og örugglega. Hins vegar sótti ég líka töluvert í vefinn Tímarit.is. Hvílík bylting 

sem sá vefur er fyrir sagnfræðinga í heimildaleit. Ég er ekki gamall maður, en man engu að 

síður þá tíð þegar eina leiðin til að leita í gömlum blöðum var að renna filmum handvirkt í 

gegnum þar til gerð skoðunartæki. Ef ekki hefði verið fyrir hina snilldarlegu leitarvél sem 

útbúin hefur verið á Tímarit.is hefði ég jafnvel gefist upp á að leita heimilda um íslenska 

skeggtísku og aldrei komist svo langt að heimsækja Þjóðminjasafn Íslands þar sem ég komst í 

tvær gullnámur, ljósmyndasafnið sem og þjóðháttasafnið. Um leið og ég sló orðið skegg inn í 

leitarvélina og við mér blöstu spennandi leitarniðurstöður, kviknaði í brjósti mér vonarneisti 

og síðan varð ekki aftur snúið. 

 Að lokum tókst mér því að safna saman töluverðum heimildum til að vinna úr og 

lokaútkomu þeirrar vinnur gefur að líta hér á næstu síðum. Fyrst verður litið til fortíðar og 

farið hratt yfir sögu skeggsins á alþjóðlegum vettvangi, svona rétt til upprifjunar og til þess að 

setja hlutina í samhengi. Víkur þá sögunni að trúarlegum vinkli skeggtískunnar og verður um 

leið litið til fyrstu landnámsmanna Íslands og vandræða Njáls og sona hans í Brennu-Njáls 

sögu. Eftir það hefði verið gaman að þræða aldirnar áfram allt fram til 20. aldar en skortur á 

heimildum gerði slíkar þreifingar ómögulegar. Hugsanlega er hægt að finna einhverjar 

heimildir til að byggja slík skrif á, en það er djúpt á þeim. Þess í stað kaus ég þá leið að fjalla 

um það helsta sem gekk á í alþjóðlegri skeggtísku, þá sérstaklega í Evrópu.2 Sá kafli, Örfá orð 

um sögu skeggsins, er að mestu leyti byggður á hinni ágætu bók One Thousand Beards eftir 

Allan Peterkin, en nákvæmar vísanir hafa verið settar niður á lykilstöðum í kaflanum til 

glöggvunar fyrir fróðleiksfúsa lesendur.  

 Eftir töluverð heilabrot yfir heimildaöfluninni varð lendingin sú að þungamiðja 

ritgerðarinnar liggur um aldamótin 1900. Langsamlega mest rannsóknarvinna liggur að baki 

kaflanum sem unninn er upp úr ljósmyndasafni Sigfúsar Eymundssonar sem er í vörslu 

Ljósmyndasafns Þjóðminjasafns Íslands, en safnið telur í heild 10.129 myndir. Alls voru 

teknar til skoðunar 2.114 myndir, eða um 20% af safninu í heild. Liggur sú rannsókn til 

grundvallar rannsóknarspurningar minnar, hvert er upphaf íslenskrar skeggtísku og hvernig 

þróaðist hún?  

 Um aldamótin 1900, fór að bera á ýmsum hræringum í íslenskri skeggtísku. Erlend 

áhrif létu á sér kræla, enda færðust samskipti við erlenda aðila í aukana, rakarastofur tóku til 

starfa og menn fóru almennt að gefa skeggtísku meiri gaum og sjálfum sér meiri tíma til að 

                                                 
2 Ég gerði heiðarlega tilraun til að grafa upp íslenskar heimildir um skeggtísku fyrri alda en kom allsstaðar að 
tómum kofunum. T.d. sló ég Pétri mikla Rússlandskeisara upp í annálum og var hans getið nokkrum sinnum. 
Hvergi nokkursstaðar var stafkrók að finna um skeggskatt hans, svo annaðhvort hafa íslenskir annálaritar 
einfaldlega ekki heyrt af skattlagningunni, eða ekki þótt hún fréttnæm.  
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sinna henni. Ég mun feta mig áfram áfram eftir 20. öldinni, fram yfir seinna stríð, en um það 

bil hafði tekið að halla töluvert undan fæti skeggtísku á Íslandi. Þetta var þó aðeins 

tímabundinn niðursveifla, en strax á 6. áratugnum fór skeggvöxtur og skeggtíska að færast 

mjög í aukana. Punktur verður síðan settur rétt áður en hippatímabilið skall á með öllum 

sínum frjálslega skeggvexti. Að lokum er vert að taka það fram að allar lýsingar á rakstri og 

umhirðu mismunandi skeggstíla eru að öllu leyti sóttar í reynsluheim höfundar. 

1. Örfá orð um sögu skeggsins 
 
Skeggið hefur fylgt manninum allt frá fyrstu tíð. Það er einn af þeim mest áberandi líkamlegu 

þáttum sem greina á milli karla og kvenna. Það er líffræðilegt karlmennskutákn, en einnig oft 

tákn visku og hygginda. Um skeggjaða menn er þó erfitt að alhæfa og eins og máltakið segir, 

þá skapar skeggið ekki heimspekinginn. Fræðimenn greinir á um hvenær rakstur hófst. Sumir 

gera að því skóna að steinaldarmenn hafi rakað sig með tinnusteini. Sagan segir að ungur 

þýskur fræðimaður hafi fyrir margt löngu ákveðið að sannreyna kenninguna og makað 

svínafeiti í skegg sitt og síðan skafið á sér andlitið með tinnu. Eftir þessar aðfarir stóð hann 

eftir sárþjáður og alblóðugur,3 svo tæplega hafa steinaldarmenn verið nauðrakaðir, þó svo að 

þeir hafi hugsanlega notað brýnd steinverkfæri til að snyrta skegg sitt. 

 Þegar komið var fram á bronsöld voru tæki og tól til skeggskurðar orðin þróaðari og 

skilvirkari, og af því er virðist nokkuð algeng. Grafir sem fundist hafa í Evrópu frá bronsöld 

hafa margir innihaldið töluvert magn áhalda sem augljóslega voru ætluð til raksturs.4 

Makedóníumenn munu hafa verið í fararbroddi í rakstri og til eru heimildir um rakarastofur í 

Grikklandi allt aftur til ársins 500 fyrir Krist.5 Í Egyptalandi til forna var snyrtilegt skegg talið 

prýði sem sæmdi konungum, var það „álitið konungleg erfðavenja“ að bera virðulegt skegg 

og gengu egypsku konungarnir svo langt í útlitsdýrkun sinni að þeir báru stundum gerviskegg 

við hátíðlegar athafnir. Þetta átti jafnvel líka við um drottningar,6 svo mikil var virðingin fyrir 

skegginu. Egyptar áttu síðar eftir að venda kvæði sínu algjörlega í kross og innleiða algjöra 

hreinrakstursstefnu. 

 Skeggtíska hefur í gegnum aldirnar, líkt og flest tíska gerir gjarnan, gengið í hringi, 

hring eftir hring eftir hring. Á víxl hefur það þótt móðins að skarta skeggi og ekki. Stundum 

hefur tískan gengið svo langt að bann við skeggvexti hefur verið leitt í lög. Þannig skikkaði 
                                                 
3 Paulsen, Frederik, „Rakhnífurinn“, bls. 52. 
4 Sama heimild. 
5 Höf. óþekktur, „Skeggið gegnum tíðina“, bls. 11. 
6 Paulsen, Frederik, „Rakhnífurinn“, bls. 52. 
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Pétur mikli aðalsmenn til raka af sér skeggið og lagði á skeggskatt, 100 rúbblur á ári.7 Var 

hann væntanlega undir áhrifum frá Loðvíki 14. sem var alltaf nauðrakaður og var rakaður 

annan hvern dag til að viðhalda skegglausu útliti.8 Konungar hafa löngum verið þegnum 

sínum tískufyrirmyndir, hvort sem að þeir hafa leitt tískuna í lög eða ekki. Þannig bannaði 

Alexander mikli (356 f.kr. - 323 f.kr) hermönnum sínum að skarta skeggi og lét þá alla raka 

sig. Sagan segir að hann hafi haft áhyggjur af því að andstæðingar þeirra gætu gripið í skeggið 

á vígvellinum og þannig myndi skeggið bókstaflega verða hermönnum hans fjötur um fót. 

Aðrar kenningar hafa þó líka verið viðraðar, sem snúa þá að kynhneigð Alexanders og 

hégómagirnd.9 En hvað sem persónulegum hneigðum Alexanders líður þá festi hann 

skeggleysið í tísku næstu 400 árin eða svo, allt þar til Hadríanus Rómarkeisari (76-138), sem 

ríkti frá 117-138, safnaði skeggi og þegnar hans fylgdu í kjölfarið. Síðan átti ýmislegt eftir að 

ganga á í skeggtísku Rómverja. Commódus (160-192) keisari sem ríkti 177-180, er sagður 

hafa haft svo mikinn frítíma að það hafi leitt til þess að hann hafi innleitt reglulegan rakstur 

sem tísku á ný. Allir keisarar frá Commódusi og til hins síðasta, Rómúlusar Ágústusar (461-

47610), voru skegglausir. Þegar Rómúlus afsalaði sér völdum 476 til Odoacer sem skartaði 

yfirvaraskeggi má segja að yfirvaraskeggstískan hafi fyrst byrjað fyrir alvöru og aldrei horfið 

af sjónarsviðinu síðan þá,11 þrátt fyrir að stundum hafi vissulega gefið á bátinn. 

 Heimildir um skeggtísku miðalda liggja ekki á lausu, og eru að mestu byggðar á seinni 

tíma listaverkum. Þó er vitað að Gallar, Gothar, Frankar og Saxar kusu síð yfirvaraskegg. 

Einn af meira áberandi keisurum miðalda, Karlamagnús (742-814), var með mikið og 

glæsilegt alskegg, en skipaði hirðmönnum sínum hins vegar að raka sig.12 Árið 1096 tók að 

halla aftur undan fæti skeggsins í Evrópu þegar franskur erkibiskup hótaði því að bannfæra 

alla skeggjaða menn, en til allrar guðslukku fyrir skeggjaða menn þá höfðu franskir rakarar 

stofnað með sér félagasamtök tveimur árum áður og hafa eflaust orðið mikil uppgrip hjá þeim 

í kjölfar hótunar biskups.13 Árið 1150 átti rakstur sinn þátt í að stríð braust út á milli 

Englendinga og Frakka og átti eftir að ganga á með stríðum og deilum næstu 300 ár. Loðvík 

VII (1120-1180) rakaði þá af sér skeggið að ráði biskups, en Loðvík var með samviskubit yfir 

því að hafa ráðið fjölda flóttamanna af dögum þegar hann lét brenna þá inni í kirkju í Vitry. 

Pétur Combard sem var biskup í París ráðlagði Loðvíki að raka af sér skeggið sem merki um 
                                                 
7 Peterkin, Allan, One Thousand Beards, bls. 33. 
8 Wilkinson, Richard, Louis XIV, texti við mynd 3, á milli blaðsíðna 146 og 147. 
9 Peterkin, Allan, One Thousand Beards, bls. 21. 
10 Heimildum ber ekki saman um fæðingar- og dánarár Rómúlusar, gæti verið fæddur 463 og deyr í síðasta lagi 
488). 
11 Peterkin, Allan, One Thousand Beards, bls. 23. 
12 Sama rit, bls. 24. 
13 Sama rit, bls. 25. 
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yfirbót hans. Átti sá rakstur eftir að hafa ófyrirséðar afleiðingar í för með sér, en kona 

Loðvíks, Eleanor af Aquitaine, var svo óánægð með hina nýju ásjónu eiginmanns síns að hún 

lét ógilda hjónabandið og giftist þess í  stað hinum mjög svo skeggjaða Hinriki II (1133-1189) 

Englandskonungi. Heimanmundur Eleanor innihélt meðal annars sjálft landsvæðið Aquitaine 

sem færðist á hendur Englendinga við vistarskiptin, og í framhaldinu braust út stríð á milli 

þjóðanna.14 

 Svona átti tískan eftir að ganga hring eftir hring í gegnum aldirnar, oftar en ekki eftir 

geðþótta konunga og keisara. Sumir vildu raka efri varir, aðrir bara safna síðu skeggi og enn 

aðrir voru skegglausir. Miðaldir höfðu verið tími síðra og mikla skeggja. Upphaf 17. aldar 

markar ákveðinn tímamót í hnignun annars blómlegrar skeggtísku áranna þar á undan. 

Franska hirðin var sú sem allir vildu líkjast. Loðvík XIII (1601-1643) fór næstum alla leið 

með raksturinn en skildi eftir þunnt yfirvaraskegg; hégómalegur skeggstíll sem krafðist þess 

að menn leggðu töluverðan tíma í rakstur. Loðvík XIV (1638-1715) hélt að einhverju leyti í 

hefðina en 1680 sá hann grá hár í skeggi sínu og rakaði það allt af í flýti. Framan af 18. öld 

var allt við það sama. Skegg sást aðeins á elstu mönnum, einstæðingum og afdalamönnum. 

Yfirvaraskeggið, líkt og svo oft áður, hélt þó sinni stöðu innan ákveðinna hópa, eins og t.d. í 

franska hernum. Á 19. öld rann enn á ný aftur upp skeggöld mikil um alla Evrópu og síðar á 

öldinni líka í Ameríku.15 Keisarar, konungar og forsetar tóku að safna skeggi og tískuáhrifin 

breiddust víða út, allt að Íslandsströndum. 

1.2 .Guðirnir eru skeggjaðir 
 
Skegg hefur ekki aðeins fylgt mönnunum í gegnum tíðina, heldur einnig guðunum. Seifur og 

Póseidon voru skeggjaðir, Óðinn og Þór voru skeggjaðir, og flestar birtingamyndir Jesús og 

lærisveina hans sýna þá skeggjaða, alla eða flesta. Meira að segja Guð almáttugur er oftar en 

ekki sýndur bera mikið og voldugt skegg.16 Guðirnir virðast líka hafa fengið að halda skeggi 

sínu þrátt fyrir að skeggleysi væri ráðandi tíska meðal dauðlegra fylgismanna þeirra. Þannig 

tóku Babýlóníumenn rakhnífnum fagnandi og rökuðu bæði hár sitt og skegg, meðan guðir 

þeirra héldu sínum andlitshárum.17 Svipaða sögu er að segja af Inkum í Perú, en þar var 

                                                 
14 Ég hygg að þessari sögu verði að taka að einhverju leyti með fyrirvara. Eflaust var rakstur Loðvíks ekki eina 
ástæðan fyrir því að Eleanor yfirgaf hann, kannski kornið sem fyllti mælinn. Þessi saga stendur þó svart á hvítu á 
prenti í Peterkin, Allan, One Thousand Beards, á bls. 26. Sagan er góð engu að síður. 
15 Peterkin, Allan, One Thousand Beards, bls. 33-35. 
16 Sama rit, bls. 86. Einföld myndaleit á Google af Jesú og Guði staðfestir þetta. 
17 Paulsen, Frederik, „Rakhnífurinn“, bls. 52. 
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skeggvöxtur bannaður með lögum18 en þegar skeggjaðir Spánverjar stigu þar á land var þeim 

fagnað sem guðum, enda voru allir helstu guðir Inka skeggjaðir.19 

 Þræðir trúar og skeggtísku hafa í gegnum árin legið saman, annað hvort með beinum 

fyrirmælum í trúarritum eða óbeint með útlitsfyrirmyndum guðanna. Í Gamla testamentinu er 

að finna ýmis tilmæli um skeggtísku. Í Þriðju Mósebók, þegar Drottin ávarpar Móses, segir 

t.d. „Þið skuluð ekki krúnuraka höfuð ykkar. Þú skalt ekki snyrta skegg þitt.“ (19. kafli, 27. 

vers.) Fyrirmælin verða ekki mikið skýrari en þetta. Allan Peterkin bendir á í bók sinni One 

Thousand Beards, að það sé reyndar furðu mikill munur á Gamla testamentinu og því Nýja, 

þegar kemur að tilmælum um skeggvöxt.20 Þessi misvísandi skilaboð hafa síðan leitt af sér 

ýmsar túlkanir á því hvernig æskilegt er fyrir kristna karlmenn að haga sínum skeggvexti. 

Þessar misjöfnu túlkanir á hinni heilögu ritningu hafa gengið svo langt að stríðandi fylkingar 

hafa skipt sér eftir skegglínum. Þannig var það, að þegar rómversk-kaþólska kirkjan og sú 

grísk-kaþólska deildu um völd á 10. öld, að hinir skeggjuðu Grikkir voru tilbúnir að útskúfa 

hina rökuðu Rómverja og hæddust að útliti þeirra og hreinraksturstilburðum.21  

 Skegg hefur sömuleiðis lengi verið gyðingum kært, enda stendur Mósebók þeim nærri. 

Þrátt fyrir skiptar skoðanir á því hvernig skuli túlka fyrirmælin í Mósebók hafa gyðingar 

löngum litið á það sem grófa móðgun að vera sviptir skegginu. Þannig benda myndir af 

rökuðum Jesú fyrir krossfestinguna til þess að hann hafi þannig verið niðurlægður með 

rakstri. Gyðingar sem lifðu af útrýmingabúðingar nasista segja svipaða sögu, þ.e. að þeir hafi 

sjaldan upplifað jafn mikla niðurlægingu og þegar fangaverðirnir rökuðu af þeim skeggið.22 

 Stóra spurningin er þá þessi: Hafði trúin og kennisetningar hennar einhver áhrif á 

skeggtísku karlkyns forfeðra okkar Íslendinga? Hvert sóttu þeir skeggtískufyrirmyndir sínar 

fyrir daga fjölmiðla og alþjóðavæðingar? Eflaust hafa fyrirmenni fyrri alda veitt einhverjum 

innblástur en á tímum ótryggra samgangna og fyrir tíma dagblaða hefur þorri þegna landsins 

sennilega ekki haft mikla sameiginlega tískuvitund og áhrif konunga á hana verið takmörkuð. 

Samtímamenn Njáls Þorgeirssonar hafa þó eflaust litið til guðanna að einhverju leyti eftir 

útlits- og atgervisfyrirmyndum. Þrátt fyrir að Óðinn hafi verið æðstur ása23 í hinni norrænu 

goðafræði þá var það Þór sem var mest dýrkaður á Íslandi.24 Þór var karlmennskan uppmáluð, 

kraftmikill að vexti og tók hraustlega til matar síns, guð sem lét jötna finna til tevatnsins með 

                                                 
18 Höf. óþekktur, „Alltaf er það sama leiðindastritið að raka sig“, bls. 1 
19 Peterkin, Allan, One Thousand Beards, bls. 86. 
20 Sama heimild, bls. 91. 
21 Reynolds, Reginald, Beards and Their Social Standings, bls. 100-101. 
22 Peterkin, Allan, One Thousand Beards, bls. 90–91. 
23 Willis, Roy, Goðsagnir heimsins, bls. 196. 
24 Ólafur Briem, Heiðinn siður á Íslandi, bls. 22–38. 
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ógurlegum hamri sínum. Þá er þess getið sérstaklega að Þór hafi verið rauðskeggjaður25 og 

raunar var hann stundum einfaldlega kallaður sá rauðskeggjaði.26 Það er engan veginn hægt 

að slá því föstu að trúin hafi haft afgerandi áhrif á tískuvitund landnámsanna, en það má vel 

leiða að því líkur að hin skeggjuðu goð hafi verið mönnum ofarlega í huga þegar leggja þurfti 

dóm á karlmennsku manna. 

 Þær rituðu heimildir sem við höfum um landnámstímann eru fáorðar um skeggtísku. 

Sennilega hafa fæstir lagt mikla hugsun í það hvernig haganlegast væri að snyrta skegg sitt. 

Menn hafa að öllum líkindum almennt verið rækilega skeggjaðir á þessum árum, enda þarf 

bæði tíma og góða aðstöðu til að snyrta skegg sitt. Í Íslendingasögum er þess sjaldan getið að 

menn hafi haft sérstakan skeggstíl. Raunar er afar sjaldan minnst á skegg í sögunum. Með 

hjálp nútímatækninnar er hægt að leita hratt í gegnum hin fornu rit með hjálp Snöru.is. 

Leitarniðurstöðurnar komu nokkuð á óvart, þ.e. hversu sjaldan var í raun minnst á skeggvöxt 

þrátt fyrir fjölmargar mannlýsingar. Ef minnst var á skegg í texta var það oftast á sömu leið, 

einhver tilbrigði við orðin: „hann var með skegg“. Þessar niðurstöður má túlka þannig að 

skeggtíska hafi sennilega ekki átt upp á pallborðið hjá Íslendingum á þessum tíma. En þó er 

ein undantekning, en það eru Njáll og synir hans taðskegglingarnir. Það gefur augaleið að 

taðskegglingur er uppnefni og nokkuð rætið sem slíkt. Að líkja skeggvexti manns við saur úr 

dýri er með þeim rætnari útlits móðgunum sem fyrirfinnast.  

 Persónueinkenni Njáls virðast hafa verið flekklaus að svo til öllu leyti. Það er 

sérstaklega áberandi í lýsingu hans hversu marga frábæra mannkosti hann hefur, hann virðist í 

raun vera fullkominn í flesta staði, en þó er það tekið sérstaklega fram að það sé einn galli við 

hann, sem er sá að honum óx ekki skegg.27 Það kann að koma nútímamanni spánskt fyrir 

sjónir að skeggleysi Njáls og sona hans sé eitthvað sem tekið er eftir, en í samfélagi þar sem 

flestir ef ekki allir karlmenn báru skegg hefur það sennilega stungið töluvert í stúf að áberandi 

persónu í samfélaginu spratt ekki grön.28 Skeggleysi Njáls er í sögunni berum orðum tengt við 

skort á karlmennsku, þegar Flosi Þórðarson segir við Skarphéðinn son Njáls að erfitt sé oft að 

sjá hvort að karl faðir hans sé karl eða kona.29 Þannig sést glögglega hvernig skegg á 

þjóðveldistímabilinu er fyrst og fremst karlmennskutákn en ekki undirorpið tískusveiflum. 

                                                 
25 Willis, Roy, Goðsagnir heimsins, bls. 198. 
26 Ólafur Briem, Heiðinn siður á Íslandi, bls. 26. 
27 Brennu-Njáls saga, bls. 41. 
28 Sigurður Samúelsson læknir setti fram áhugaverða tilgátu í Degi árið 1998, líklega meira í gamni en alvöru, að 
skeggleysi Njáls hafi orsakast af minnkandi hormónaframleiðslu í líkama hans eftir því sem árin færðust yfir. Sú 
skýring er þó í raun ekki brúkleg nema til hálfs því hún útskýrir ekki af hverju synir hans voru einnig skegglitlir. 
Sjá nánar Sigurður Samúelsson, „Sjúkleiki og dánarmein fornmanna“, bls. 25. 
29 Brennu-Njáls saga, bls. 245. 
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 Um skeggleysi Njáls hafa verið skrifaðar ýmsar lærðar greinar og fræðimenn hafa 

túlkað það á ýmsa vegu og hafa sumir seinni tíma menn gengið svo langt að tengja atgervi 

hans við samkynhneigð og gert að því skóna að samband hans og Gunnars hafi verið eitthvað 

annað og meira en vináttusamband.30 Um samband þeirra verður þó ekki fjölyrt frekar hér, en 

þó er vert að skoða aðeins betur grein Ármanns Jakobssonar úr Skírni frá 2000. Töluverðar 

umræður spunnust á sínum tíma útfrá greininni sem menn túlkuðu hver með sínu nefi, en 

Ármann benti á að hann hefði aldrei kallað Njál homma, heldur aðeins öfugan.31 Grein 

Ármanns er um margt áhugaverð og miklu dýpri greining á Brennu-Njáls sögu en hér er 

ástæða til að leggja út í. Þó er áhugavert að benda á neðanmálsgrein númer 13 þar sem 

Ármann gerir skeggleysi Njáls að umfjöllunarefni og bendir sérstaklega á að sennilega eigi 

ekki að líta á Njál sem „tískufrömuð“32 svo ef til vill ætti ekki að lesa of mikið í skeggleysi 

Njáls út frá tískusjónarmiðum. 

 Ef að Njáll er dæmdur úr leik sem tískufyrirmynd er ljóst að fátt er orðið um fína 

drætti þegar kemur að heimildum sem lúta að skeggtísku Íslendinga á þjóðveldisöld. Ef setja 

ætti fram einhverjar kenningar um tískuna yrðu þær allar varla meira en vangaveltur í 

getgátustíl. Þó kom upp úr dúrnum við heimildaleit ein vægast sagt áhugaverð, en þó 

vafasöm, heimild um útlit landnámsmanna. Um er að ræða grein sem birtist í Tímanum 1982, 

en þar segir frá því að landnámsmenn hafi verið teiknaðir upp á miðilsfundi og fylgir 

greininni mynd til glöggvunar.33 Hæpið er að setja traust á slíkar teikningar og eru þær varla 

meira en getgátur til gamans gerðar sem ekki er hægt að taka alvaralega. Segir greinahöfundur 

frá því að skeggtíska landnámsmanna sé furðu lík samtímatísku ársins 1982. Teikningarnar 

spegla því líklega einfaldlega þá birtingamynd sem við höfum haft af landnámsmönnum í 

seinni tíð. Þeir birtast okkar nánast alltaf skeggjaðir, hvort sem það er í myndskreytingum 

bóka eða í kvikmyndum. 

                                                 
30 Óttar Guðmundsson, Íslenska kynlífsbókin,  bls. 181. 
31 Skyldi þó engan undra að slíkt orðalag hafi misskilist! Sjá athugasemdir frá Ármanni í Morgunblaðinu 1. júlí 
2000, bls 25. 
32 Ármann Jakobsson, „Ekki kosta munur“, bls. 25. 
33 AM, „Fornmenn teiknaðir á andafundi“, bls. 11. 
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 Til að veita frekari innsýn í þróun íslenskrar skeggtísku væri ef til vill hægt að vinna 

eitthvað með myndir af prestum, biskupum og öðrum framámönnum þjóðfélagsins. En slík 

rannsókn myndi aldrei gefa nema rétt nasasjón af skeggtísku þorra Íslendinga. Myndirnar eru 

fáar og persónurnar á þeim geta vart talist þverskurður af íslenskum karlmönnum og flestir 

þeir sem á annað borð eru til á myndum höfðu sennilega aðeins meiri tíma til að snyrta skegg 

sitt en meðalmaðurinn. Án þess að vilja hrapa að ályktunum verður að teljast líklegt að hinn 

almenni Íslendingur hafi ekki fylgt fyrirmönnum þjóðarinnar að málum í tísku, og sennilega 

hafa fæstir litið á þá sem tískufyrirmyndir. Margar af þessum myndum eru svo jafnvel ekki 

einu sinni samtímaverk, sem færir málið upp á enn hærra flækjastig. Svo hér er aðeins eitt að 

gera, og það er að vinda sögunni fram á 19. öld, nánar tiltekið til ársins 1866, þegar Sigfús 

Eymundsson hóf að taka myndir á ljósmyndastofu sinni.  

2. Íslensk skeggtíska við aldamót og greining á helstu 
tilbrigðum við skeggskurð 
 

Þegar skeggtíska er skoðuð eru ljósmyndir meðal dýrmætustu og bestu heimilda sem hægt er 

að komast í enda sýna þær svart á hvítu glugga inn í tísku fortíðar. Við heimildaöflun fyrir 

 

Mynd 1 - Nokkrir af þeim köppum fornaldar sem teiknaðir voru á fyrrnefndnum miðilsfundi. 

Frá vinstri: Gunnar Hámundarson, Bergþór landnemi, Skarphéðinn Njálsson og Ingólfur 

Arnarson. Um Gunnar er ritað undir myndinni: „Gæti hann ekki átt tískuverslarnir í 

miðbænum?“ 
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þessa ritgerð voru teknar til skoðunar alls 2.114 ljósmyndir úr safni Sigfúsar Eymundssonar, 

sem hann tók á tímabilinu 1866-1909. Sú tala er reyndar ekki nákvæm, þar sem um 

eftirprentanir er að ræða, og oftar en ekki hefur tveimur ljósmyndum verið skellt saman á eina 

útprentun. En við athugunina var hver prentun þó aðeins látin telja einu sinni, þannig að ef á 

einni prentun voru tvær myndir af tveimur mönnum sem báðir höfðu yfirvaraskegg voru þeir 

aðeins færðir til bókar einu sinni. Eins voru einstaklingar á hópmyndum ekki taldir 

sérstaklega, nema þegar þeir skörtuðu mismunandi skeggstílum. Skeggjunum var síðan skipt 

niður í eftirfarandi flokka: Alskegg, yfirvaraskegg, yfirvaraskegg plús, en í þann flokk féllu 

menn sem skörtuðu t.d. börtum með yfirvaraskegginu eða hökutoppi, bartar skipuðu annan, 

síðan kragaskegg og svo að lokum skegg sem kennt hefur verið við Kristján IX. Stöku 

einstaklingar féllu ekki í neinn þessara flokka og verður þeim gerð sérstaklega skil, enda er 

það alltaf áhugavert að mati höfundar þegar menn safna skeggi sem ekki getur talist 

hefðbundið eða í tísku. 

 Safn Sigfúsar er ekki að öllu gallalaust eins og gengið hefur verið frá því til 

varðveislu. Til að mynda er því ekki raðað í tímaröð, þannig að það er svo til ómögulegt að 

greina hvenær á þessu rúmlega 40 ára tímabili myndirnar voru teknar. Einnig eru sumar 

myndirnar af konum og börnum, þó vissulega hafi hér verið reynt að sneiða hjá 

myndamöppum þar sem kynjahlutföll voru karlmönnum sérstaklega í óhag. Svo verður að 

taka afstöðu til þess hvað myndirnar segja okkur, en þær eru allar uppstilltar, og flestar teknar 

á ljósmyndastofu. Má t.d. leiða líkur að því að einhverjir karlmenn hafi kosið að kasta skeggi 

sínu fyrir myndatökur34 en hinn mikli fjöldi manna sem skarta skeggi á myndunum bendir þó 

fremur til þess að menn sem voru á annað borð að láta taka myndir af sér í sínu fínasta pússi 

hafi kosið að halda skeggi sínu, og að sómi hafa þótt að skarta vel snyrtu skeggi. Sumir hafa 

þó jafnvel ekki einu sinni séð ástæðu til að snyrta skegg þitt, hvað þá raka það af, eins og 

sumar myndirnar hér á eftir munu sýna. Í næstu köflum verður farið í nokkuð djúpa 

greiningu á völdum myndum úr safninu en í töflunni hér að neðan er að finna tölfræðilega 

samantekt á þeirri greiningu sem gerð var á safninu. Yfirvaraskegg plús og öðrum útfærslum 

er í töflunni skellt saman í einn flokk, og eins og áður sagði var heildarfjöldi mynda 2.114. 

 

                                                 
34 Það er alls ekki ósennilega að sumir bændur hafi kosið að raka sig fyrir ferð í kaupstað. Þannig minnist maður 

einn þess að faðir hans, sem alla jafna hafði mikið alskegg, hafi gert sér það að leik að láta klippa skeggið af sér 

þegar hann brá sér af bæ og látið svo eins og hann væri ókunnur maður þegar hann snéri heim á ný, sjá ÞÞ 8351 

KK f. 1912 Landbrot. 
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Tafla 1. Fjöldi mismunandi skeggstíla í myndasafni Sigfúsar Eymundssonar 

Skeggstíll Fjöldi        Hlutfall  
Yfirvaraskegg 443 21% 
Alskegg 148 7% 
Kragi 39 2% 
Bartar 34 2% 
Önnur tilbrigði 34 2% 
Franz Josep 19 1% 

Samtals 717 34% 
 

Heimild: Ljósmyndasafn Sigfúsar Eymundssonar. 

  

 Þegar skegg er snyrt eru mögulegar útfærslur í rauninni aðeins takmarkaðar af 

ímyndunarafli þess sem sker skeggið. Hárnákvæmar rafmagnsklippur nútímans hafa gert 

hverjum sem er mögulegt að gerast listamenn á eigin andliti, en í kringum aldamótin 1900 

voru nokkuð fastar skorður á því hvernig menn snyrtu skegg sitt, og fáir sem breyttu útaf 

hinni hefðbundu tískubraut. Hér í næsta kafla fer greining á helstu straumum og stefnum sem 

vinsælastar voru um það bil sem Íslendingar fóru að sinna skeggsnyrtingu af meiri alúð en 

áður þekktist. Tímabilið sem um ræðir teygir sig aftur til 1866 og allt fram á fyrstu tvo áratugi 

20. aldar. Þar sem að myndasafn Sigfúsar er að öllu leyti ótímasett er erfitt og oft ómögulegt  

að festa fingur á nákvæmari tímasetningar og þegar eftirleiðis verður talað um aldamótin 1900 

má ekki taka þeirri tímasetningu of bókstaflega, heldur verður tímasetningin notuð hér nokkuð 

teygjanlega. 

2.1. Kristján IX og upphaf íslenskrar skeggtísku 
 

Í sýningarskrá þeirri sem gefin var út í tengslum við sýningu Þjóðminjasafnsins um skegg, 

Klippt og skorið, er fullyrt að fyrstu raunverulegu skeggtískuáhrifin á Íslandi megi rekja til 

konunga. Megi greina þau hvað gleggst eftir 1874 er menn fóru að snyrta skegg sitt líkt og 

Kristján IX,35 sem heimsótti landið þetta sama ár í tengslum við 1000 ára afmæli 

Íslandsbyggðar. Eigi skal það hér dregið í efa að konungar hafi haft hérlendis áhrif á tísku líkt 

og í öðrum löndum, en þó er erfitt að finna margar heimildir sem styðja þá fullyrðingu að 

skeggstíll Kristjáns hafi hér verið stórt tískufyrirbrigði hér á landi undir lok 19. aldar. Til að 

mynda er aðeins á einum stað minnst á skeggtísku Kristjáns konungs í svörum við 

                                                 
35 Freyja H. Ómarsdóttir, Klippt og skorið, bls. 5. 
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spurningaskrám Þjóðháttasafns.36 Að sama skapi voru ekki margar myndir af mönnum með 

skegg eins og Kristján konungur í safni Sigfúsar Eymundssonar, og í hverri möppu, sem að 

meðaltali innihélt 200 myndir, voru þær oftar en ekki teljandi á fingrum annarrar handar.37 

 Sú skeggtíska sem kennd er við Kristján IX. (1818-1906) í sýningarskrá Klippt og 

skorið, er reyndar alls ekki kennd við hann meðal skeggáhugamanna um víða veröld, heldur 

við Franz Joseph I38 (1830-1916), keisara af Austurríki. Konungar og keisarar Evrópu hafa 

vafalaust haft áhrif á skeggtísku hvers annars, og þessi líkindi með skeggjum Kristjáns og 

Franz eru því sennilega engin tilviljun, en það er í raun eðlilegra að kenna stílinn við Franz 

heldur en Kristján, þegar myndir af þeim kumpánum eru skoðaðar. Þar má sjá að á 

fjölmörgum myndum nær yfirvaraskeggið ekki tengingu við bartana á Kristjáni, á meðan að 

Franz sýnir mikinn stöðugleika í sinni skeggtísku, og skartar nánast undantekningalaust alltaf 

sama stóra og samheldna skegginu frá eyra til eyra.   

Mynd 2 - Kristján IX, eins og sést er 
hringurinn ekki fullkomnaður. 

Mynd 3 - Franz Joseph I, alþjóðleg 
tískufyrirmynd með meiru. 

  

                                                 
36 ÞÞ 15366 KK f. 1920 Stafholtstungur. 
37 Þannig eru þær fjórar í safninu SEY 1001-1214, tvær í 9716-10124, fjórar í 6686-6893, ein í 6894-7109 og 
engin í safninu SEY 8488-8687. Sjá nánar í Töflu 1.  
38 Fagerstrom, Derek og Smith, Lauren, Svona á að..., bls. 140-141. 
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 Franz Joseph stíllinn er stíll sem setur mikinn svip á andlit hvers einasta manns sem 

skartar því. Franz sjálfur ber það sérstaklega glæsilega, enda með afar þétt og gróskumikið 

yfirvaraskegg. Gróskumikill vöxtur er í raun frumforsenda þess að skarta þessum stíl með 

sóma, annars er hætt við að útkoman verði helst til losaraleg á að líta. Því er ekki að neita að 

þeir karlmenn sem á annað borð leggja í að snyrta skegg sitt líkt og Franz og Kristján eru 

menn sem tekið er eftir. Þetta svipmikla skegg klæðir ekki hvern sem er en þessir herramenn á 

næstu myndum bera það með miklum þokka.  

Á mynd 4 hér vinstra 

megin á síðunni gefur að 

líta mann á besta aldri sem 

skartar afar var vel snyrtu 

Franz Joseph skeggi. 

Vöxturinn er samfelldur 

og hakan vandlega rökuð. 

Skeggið hefur að öllum 

líkindum verið snyrt 

rækilega og jafnvel klippt 

til fyrir myndatökuna, því 

eins og sést nær það 

hvorki hátt upp á 

kinnarnar né er jafn 

yfirþyrmandi ofvaxið og 

skegg Franz keisara á 

mynd 3 né heldur er 

yfirvara-skeggið jafn sítt 

og á mynd 2 af Kristjáni 

konungi og jafnframt má 

sjá glitta í efri vörina. 

Rakstursaðferð sem þessi krefst bæði töluverðrar natni við rakstur hverju sinni sem og nokkuð 

tíðs raksturs. Jafnvel karlmenn með hægan skeggvöxt muna hafa þurft að raka sig á nokkra 

daga fresti en ekki aðeins einu sinni í viku til að viðhalda þessu svipmikla skeggstíl. Líklegt 

verður því að teljast að þessi skeggstíll hafi helst verið í tísku í þéttbýli þar sem menn höfðu 

einhvern tíma aflögu til að sinna skeggi sínu. Innleiðing skeggtísku var víða hægfara ferli á 

 

Mynd 4 
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Íslandi þar sem mörgum fannst hún vera lítið annað en óþarfa pjatt sem tók tíma frá 

bústörfum.39 Slík viðhorf hafa víða eflaust unnið alskeggstískunni brautargengi. 

 

Mynd 5 - Hér er annar herramaður með Franz Josep stílinn. Hér hefur skeggið fengið að 

vaxa nokkuð óhindrað, og þó svo að hakan sé vel skafin teygja skegghárin sig upp á kinnar, 

og bartarnir eru gríðarlega síðir og ansi brúskmiklir. Yfirvaraskeggið hefur verið snyrt, sem 

bendir til þess að þessi lokaútkoma sé til komin af ráðnum hug. Líklega hefur útfærsla eins 

og þessi hafi verið vinsælli hjá mönnum sem höfðu eilítið minni tíma aflögu til 

skeggsnyrtingar og þeir hafi látið duga að raka hökuna til að halda nokkuð sterkum 

skeggsvip, en kinnarnar og bartarnir hafi fengið að sitja á hakanum. 

                                                 
39 ÞÞ 8169 KVK f. 1910. 
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2.2. Alskegg 
 
Einfaldasti og klassískasti skeggstíllinn af öllum, út frá viðhaldlegs sjónarhorni er alskeggið. 

Þorri karlmanna getur safnað ræktarlegu alskeggi með tímann einn að vopni. En alskegg sem 

lítið er hirt um verður fljótt ósnyrtilegt, jafnvel gisið og ójafnt ef vöxturinn er þannig gerður af 

náttúrunnar hendi. Þannig virðast sumir halda að það sé góð hugmynd að safna alskeggi ef 

þeir nenna ekki að raka sig reglulega, en reka sig svo fljótlega á það að vinnan við að viðhalda 

fallegu alskeggi er töluverð, og jafnvel meiri en við að raka sig reglulega. Það er þó hægt að 

halda alskeggi nokkuð fallegu með tveimur einföldum áhöldum, greiðu og skærum. Algjört 

lykilatriði er einnig að halda alskeggi hreinu. Eitthvað mun hafa verið um að karlmenn bæru 

sérstaka skeggolíu í skeggið á sér sem átti að halda því sérstaklega fallegu40 en flestir munu 

hafa látið nægja að greiða í gegnum það við og við. Þá mun lúsin hafa gert sumum 

skeggjuðum mönnum óleik,41 en óttinn við hana virðist hafa lifað allt fram á 6. áratuginn, ef 

eitthvað er að marka orð fegurðardrottningar Íslands, Bryndísar Schram, er hún var spurð í 

blaðaviðtali 1958 hvort skeggjaðir karlmenn væru kyssulegir: „Nei, ég svara ekki þeirri 

spurningu.. það geta líka verið lýs í skegginu þeir hafa kannske ekki þvegið sér í marga daga 

þú veizt hvernig karlmenn eru...“.42 Sennilega hefur þó verið um óþarfa móðursýki að ræða af 

Bryndísar hálfu. Að minnsta kosti sagði rakarinn Sigurður Ólafsson árið 1957 lúsina tilheyra 

tíma sem væri löngu liðinn.43 

 Eins og Bryndís benti réttilega á getur skegg verið skítugt, og það er lítil prýði af 

ósnyrtilegu og úr sér vöxnu alskeggi. Það vildi líka brenna við hjá sumum mönnum að 

matarleifar söfnuðust fyrir í skeggi þeirra, en þó alls ekki öllum.44 Myndirnar af alskeggjuðum 

mönnum úr safni Sigfúsar Eymundssonar eru jafn misjafnar og þær eru margar. Flestum er 

það þó sammerkt að skeggin eru í stærri kantinum, líkast til búin að fá að vaxa mánuðum 

saman. Eitthvað hefur verið um það að einhverjir hafi safnað alskeggi af þeirri einföldu 

ástæðu að þeir bjuggu ekki svo vel að eiga rafhníf.45 Þegar skegg fær að vaxa lengi myndar 

það nokkuð þétta heild, sérstaklega ef það er hreint og greitt, og raunar er nóg að snyrta 

yfirvaraskeggið með skærum til að viðhalda þéttu og virðulegu útliti, en eins og gefur að 

skilja var allur gangur á því hversu vel menn héldu alskeggi sínu snyrtilegu. Ein 

skemmtilegasta lýsingin á muninum á skegghirðu á milli manna sem er að finna í 

                                                 
40 ÞÞ 8245 KVK f. 1923. 
41 ÞÞ 11251 KVK f. 1313 Reykjavík. 
42 Bryndís Schram, „Skeggöld“, bls. 3. 
43 Sigurður Ólafsson, „Manni strokið um vangana“, bls. 83. 
44 ÞÞ 6370 KVK f. 1902. 
45 ÞÞ 8114 KK f. 1919. 
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spurningaskrám Þjóðháttasafns er á þá leið að sum skegg hafi glansað meðan önnur litu út 

eins og gólftuskur.46 

 Fyrir myndatöku hafa flestir eflaust dregið greiðu í gegnum skegg sitt og klippt 

mottuna sem e.t.v. lak niður fyrir efri vör, en sumir hafa þó ekki einu sinni haft fyrir því að 

greiða sér, hvað þá meira, eins og sést glögglega á næstu mynd. 

 

Mynd 6 - risastórt íslenskt sveitaskegg 

                                                 
46 ÞÞ 8069 KK f. 1913. 
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 Maðurinn á mynd 6 skartar stóru og miklu alskeggi. Þetta er ekki hið dæmigerða 

aldamótaalskegg, flestar myndirnar úr safni Sigfúsar af alskeggjuðum mönnum sýna menn 

með nokkuð minna skegg og betur snyrt. Stór skegg vekja engu síður eftirtekt, og sitja 

kannski frekar eftir í minninu heldur en minni skegg og betur snyrt, þó þau séu í raun ekkert 

sérlega algeng. Þessi maður er engu að síður dæmigerður að því leyti að hann virðist vera 

kominn yfir miðjan aldur, en margir minnast þess sérstaklega að það hafi helst verið eldri 

menn sem báru alskegg.47 Þessi sama heimildakona getur þess reyndar að „allir ungir menn“ 

hafi ekki viljað hafa skegg og hafi því rakað það allt af eins og það lagði sig, en eins og sést á 

mynd 7 hefur verið undantekning frá þeirri reglu eins og öðrum. Maðurinn á mynd 6 ber 

alskegg sem hefur verið afar lítið snyrt. Yfirvaraskeggið er orðið svo mikið að það teygir sig 

langt út á kinnar og varirnar eru í felum djúpt undir skegginu. Þar sem að myndin er svarthvít 

er erfitt að greina hvort að litabreytingarnar í skegginu eru náttúrulegar, en það er alþekkt að 

sumir menn hafi gjörólíkan hár- og skegglit og margir taka líka að grána fyrr í skegginu en 

ofan á höfðinu. Meðan neftóbaksnotkun var tíð var einnig algengt að menn væru með 

tóbakstauma í skegginu, en þá breytti skeggið um lit til frambúðar og varð mórautt,48 

sérstaklega yfirvaraskeggið, þar sem tóbakið rann hvað mest úr nefinu.Yfirvaraskegg var 

jafnframt stundum uppnefnt tóbaksmotta.49 

                                                 
47 ÞÞ 8026 KVK f. 1910. 
48 ÞÞ 12532 KK  f. 1937 V-Húnavatnssýsla. 
49 ÞÞ 12587 KVK f.1936  A-Barðarstrandasýsla. 
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 Mynd 7 - Tveir alskeggjaðir menn, af útlitinu að dæma líklega feðgar. Sá yngri, ef við gefum 

okkur að sá vinstra megin sé yngri, er kafloðinn í framan, með virkilega gróskumikið 

alskegg, sem hefur sennilega ekki verið algengt hjá ungum mönnum, ef ekki vegna 

tískuáhrifa, þá einfaldlega af líffræðilegum orsökum. En þó svo að fáir ungir menn hafi lagt í 

að safna alskeggi voru greinilega margir sem vildu safna skeggi og byrjuðu að safna mottu 

ungir að árum, þó svo að gróskan og þéttleikinn væri ekki alltaf til staðar.50 

 

  

                                                 
50 Nokkrar myndir er að finna í safni Sigfúsar af ungum mönnum með yfirvaraskegg, en ein af skemmtilegri 
myndunum er ÞMS SEY 1308 en á henni eru tveir ungir drengir, varla eldri en 10 ára, með stór 
gerviyfirvaraskegg. Það væri afar áhugavert að vita hvers vegna foreldrar þeirra hafa ákveðið (eða samþykkt) að 
láta taka mynd af þeim í slíkri múnderingu. Því miður kemur ekki fram hvenær myndin er tekin. 
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Mynd 8 - Alskegg sem þetta má kalla hið dæmigerða aldamóta íslenska alskegg. Sennilega 2-

3 mánaða vöxtur, temmilega snyrtur, en þó með nokkuð grófu yfirbragði. Síddin nokkuð jöfn 

sem gefur heildarsvipnum fágaðara yfirbragð. Útlit sem krefst ekki miklis viðhalds, nema 

helst að halda skegginu hreinu og einnig nauðsynlegt að draga í gegnum það greiðu öðru 

hvoru. Rakhnífurinn fær að hvíla sig en stöku sinnum hefur þurft að bregða skærunum á loft 

og snyrta til brúska hér og þar. 
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Mynd 9 - Eitt það erfiðasta við að safna alskeggi er sú staðreynd hvað náttúran leggur okkur  

karlmönnum til misjafnan grunn til að byggja á. Margir kannast við kalbletti svokallaða sem 

eldast af sumum mönnum en aðrir losna aldrei við göt í skeggrót sinni. Þá gera sveipir í 

skeggi mönnum oft lífið leitt. Þegar menn leggja upp í þá ferð að safna alskeggi er langur 

vegur frá fyrstu vikum og niðurstöðunni einhverjum mánuðum seinna, og það er einfaldlega 

ekki á allra færi að safna fallegu og þéttu alskeggi. Þessi aldni herramaður hér hefur 

sennilega átt þess kost að safna myndarlegu skeggi, en þess í stað hefur hann lítið hirt um það 

og útkoman er frekar ófrýnileg ásýndum og minnir  helst á strákúst. Útlit eins og þetta var 

ekkert sérstaklega algengt í myndasafni Sigfúsar, en meðal eldri karlmanna var þó nokkuð 

algengt að vöxturinn væri kominn algjörlega úr böndunum og margir þeirra með taumlausan 

skeggvöxt í líkingu við þennan. 
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2.3. Yfirvaraskegg 
 

Áður en rannsóknarvinna við þessa ritsmíð hófst þóttist ég vera nokkuð viss um að alskegg 

hefðu verið vinsælasta skeggtískan hérlendis um aldamót, enda einföldust að formi til og 

viðhaldsvinna við slíkt skegg í lágmarki. Það kom hins vegar á daginn að yfirvaraskegg voru 

langsamlega vinsælust á þeim tíma sem Sigfús tók myndir, og má í raun segja að þau hafi 

bókstaflega verið á hvers manna vörum. Eins og áður sagði var hér ekki um hávísindalega 

tölfræðilega athugun  á myndasöfnum Sigfúsar að ræða, en þegar skeggjaðir menn í þeim 

voru taldir sást það svart á hvítu að yfirvaraskegg var vinsælasta tískan á þessum tíma, og 

voru áberandi flestir sem skipuðu sér í þann flokk. Þannig voru í safninu SEY 8488-8687 alls 

55 myndir af mönnum með yfirvaraskegg, af 199 myndum, eða 27%, og þá er ekki gert ráð 

fyrir að hluti myndanna sé af konum eða börnum. Svipaða sögu er að segja úr öðrum söfnum, 

og tölurnar eru jafnvel hærri í sumum þeirra. Í SEY 6686-7109 (tvö söfn) eru t.a.m. 134 

myndir af mönnum með yfirvaraskegg af 422 myndum, alls 31,7%, sem verður að teljast 

nokkuð hátt hlutfall. Alskeggið virðist taka að hopa all verulega úr tísku um 1920, og 

greinilega hafa margir kosið að taka upp yfirvaraskeggtísku í stað þess að kasta skegginu 

algjörlega fyrir róða.51  

 

Mynd 10 - Hið dæmigerða íslenska 

yfirvaraskegg, þó það sé að vísu orðið ansi 

sítt til hliðanna. Lang flestir karlmenn sem á 

annað borð skörtuðu yfirvaraskeggi völdu að 

skarta aðeins því og engu öðru, þ.e. hvorki 

síðum börtum né hökutopp í bland, og eru 

myndir af slíkum mönnum í safni Sigfúsar 

hverfandi fáar samanborið við þá sem eru 

eingöngu með mottu. Flestar mottur voru 

eins og þessi, stórar, þéttar og jafnar, og 

flestir virðast hafa haft fyrir því að halda 

mottunum nokkuð vel tilhöfðum. 

 
                                                 
51 ÞÞ 8104 KK f. 1914. 
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 Ýmsir þættir kunna að hafa stuðlað að vinsældum yfirvaraskeggsins. Eitt atriði er 

einfaldlega þægindin. Fyrir utan alskegg er yfirvaraskeggið sá skeggstíll sem krefst minnstrar 

nákvæmnisvinnu þegar kemur að umhirðu. Menn sem rökuðu sig aðeins einu sinni í viku hafa 

auðveldlega geta viðhaldið nokkuð heildstæðu útliti yfir vikuna, og aðeins þurft að grípa til 

skæra ef yfirvaraskeggið fór að síkka ótæpilega. Ekki þarf að raka nákvæmar línur eins og t.d. 

þegar bartar eða kragi verða fyrir valinu sem skeggútlit. Þá er himinn og haf á milli vinnunnar 

sem þarf að leggja í til að halda yfirvaraskeggi hreinu samanborið við alskegg. 

 Til eru ótrúlega margar útfærslur á yfirvaraskeggstísku.52 Flestir íslenskir karlmenn 

um aldamót voru með nokkuð þykkar og stórar mottur, í stílum sem nefndir hafa verið 

skermur, strípa og jafnvel rostungsskegg.53 Þegar fram liðu stundir, nánar tiltekið þegar dró 

nærri seinna stríði, varð Hitlersskegg svokallað nokkuð vinsælt á Íslandi, enda foringinn 

ágætlega þokkaður af ýmsum framan af seinni heimsstyrjöld. Eftir því sem stríðið drógst á 

langinn og hið sanna eðli Hitlers kom betur í ljós hvarf Hitlersskeggið úr íslenskri tísku og 

raunar má segja að Hitler hafi valdið því að þessi stíll varð algjörlega kastað út í hafsaugu og 

enn í dag eru fáir sem leggja í það að sporta slíku skeggi, enda kallar það ósjálfrátt fram 

minningar um Adolf Hitler. 

 Sagan af þessu fræga yfirvaraskeggi er nokkuð skemmtileg. Allt frá því að Hitler varð 

áberandi fígúra í veraldarsögunni hefur þetta mjóa yfirvaraskegg verið tengt ímynd hans 

órjúfanlegum böndum, og fáir lagt í að skarta því nema þá helst í háði.54 En Hitler var 

nefnilega alls ekki alltaf með svona skegg. Í fyrri heimsstyrjöldinni var hann skikkaður til að 

                                                 
52 Mér hefur þótt vanta nokkuð upp á metnaðinn þegar kemur að íslenskun á heitum mismunandi skeggstíla. Því 
er vert að minnast hér á grein eftir Maríu Ólafsdóttur sem birtist í Morgunblaðin í mars 2011 þar sem hún tók sig 
til og birti 8 myndir af leikarnum Matthew McConaughey með 8 mismunandi yfirvaraskegg, og íslenskaði hvert 
einasta heiti. Svo er bara að vona að nöfnin festist í sessi. Sjá María Ólafsdóttir, „Fagurfræðilegur mottuhrollur“, 
bls. 43. 
53 Fagerstrom, Derek og Smith, Lauren, Svona á að..., bls. 140-141. 
54 Enn í dag, rúmum 60 árum eftir dauða Hitlers, er það enn afar viðkvæmt þegar menn ákveða að sporta Hitler 
skeggi, sjá grein á vef breska ríkisútvarpsins: Is wearing a ‘Hitler‘s moustache‘ g a good idea? 

 

Mynd 11 - Til vinstri, Hitler á sínum yngri 

árum, áður en hann var látinn snyrta skegg 

sitt, og hægra megin hinn klassíski Hitler 

með yfirvaraskegg sem nánast hvert einasta 

mannsbarn þekkir. 
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snyrta voldugt yfirvaraskegg sitt þannig að það passaði undir gasgrímu.55 Ef að Hitler hefði 

ekki sinnt herþjónustu á sínum yngri árum hefði ímynd hans því sennilega orðið allt önnur, 

eins og sjá má á meðfylgjandi mynd. Áður en að Hitler varð frægur um allan heim hafði annar 

vel þekktur einstaklingur komið þessu skeggi fram á sjónarsviðið, en það var leikarinn Charlie 

Chaplin, þó svo að hans skegg hafi ekki verið ekta. Hitler gerði það þó að verkum að eftir 

hans dag datt engum, í það minnsta afar fáum, í hug að ganga með skegg eins og hann og má 

segja að hann hafi bæði fullskapað þennan stíl og síðan drepið hann síðan algjörlega nokkrum 

árum seinna. Hitler er að öllum líkindum eini maðurinn í sögunni sem hefur útrýmt skeggtísku 

eins síns liðs. Keisarar og konungar höfðu vissulega lagt sitt af mörkum í gegnum tíðina, bæði 

óbeint með sínum persónulega rakstri, og beint með lagasetningum og tilmælum, en slík áhrif 

voru alltaf tíma- og jafnvel staðbundin. Áhrif Hitlers á skeggtískuna eru alger og teljast verður 

líklegt að vart nokkur viti borinn maður muni taka upp stíl Hitlers næstu áratugina, jafnvel 

aldirnar. 

                                                 
55 Vef. - Hitler was ordered to trim his moustache. 
56 Vilhjálmur II var með afar voldugt og áberandi yfirvaraskegg sem hefur í seinni tíð einfaldlega verið kallað 
Keisaraskegg (sjá Fagerstrom, Derek og Smith, Lauren, Svona á að..., bls. 140-141) en einhver dæmi eru þess að 
Íslendingar hafi einfaldlega talað um „Keiser Vilhelm“ skegg, sjá t.d. ÞÞ 8114 KK f. 1919. 

Mynd 12 - Íslensk fyrirmenni létu ekki 

sitt eftir liggja þegar kom að 

skeggtísku og yfirvaraskeggi. Hér til 

hægri er það sjálfur Hannes 

Hafsteinn sem ber glæsilegt og afar 

vel snyrt yfirvaraskegg en hann lét 

vart sjá sig á fullorðinsaldri öðru vísi 

en með yfirvaraskegg og stundum 

jafnvel töluvert stærra og voldugra en 

á þessari mynd. Varð það stundum 

svo mikið að hann þurfti að snúa upp 

á endana líkt og Vilhjálmur II 

Þýskalandskeisari.56 
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 Sagt er að gullöld skeggtískunnar, á alþjóðavísu, hafi verið á árunum 1880-1890.57 

Bandarískir forsetar og herforingjar (ekki endilega hópar sem útiloka hvorn annan) voru 

flestir með glæsileg skegg af ýmsum gerðum, og á útskriftarmynd árgangsins 1870 frá 

Harvard var hvar einasti stúdent með skegg. Undir lok 19. aldar  var þó farið að örla á 

örlitlum fordómum í garð yfirvaraskeggsins, þar sem sumir vildu kenna það við djöfulinn. 

Engu að síður átti yfirvaraskeggið eftir að halda sinni stöðu nokkuð betur en aðrir skeggstílar 

fram eftir 20. öldinni.58 Yfirvaraskeggið er snyrtilegasti skeggstíllinn sem hægt er að skarta, á 

því er engin vafi, svo lengi sem því er vel við haldið og samviskusamlega snyrt. Það hefur 

eflaust haft sitt að segja eftir því sem hreinlæti varð almennara og fólk fór að hugsa meira um 

útlitið og snyrtimennsku en áður. 

 Íslendingar létu ekki sitt eftir liggja þegar kom að því að halda yfirvaraskegginu hreinu 

og snyrtilegu. Fyrir marga kom ekkert annað til greina en að halda því vel snyrtilegu, og menn 

lögðu sig eftir snyrtimennsku hvenær sem henni var viðkomið.59 Myndirnar hér tala auðvitað 

sínu máli, það má glöggt sjá að menn hafa margir nostrað við skegg sín, í það minnsta fyrir 

myndatökur. En viðleitnin til snyrtimennsku sést kannski hvað best á skeggbollunum 

svokölluðu, sem voru til á mörgum heimilum, jafnvel fleiri en einn.60 Reyndar segir sagan að 

Gallverjar hafi drukkið í gegnum yfirvaraskegg sín og þannig nýtt þau sem einskonar síur 

fyrir drykki sína,61 en flestir ef ekki allir karlmenn sem hafa einhverntíman skartað 

yfirvaraskeggi munu sennilega votta að bara tilhugsunin um slíkar aðfarir setur að þeim hroll. 

                                                 
57 Höf. óþekktur, „Hitt og þetta“, bls. 576. 
58 Peterkin, Allan, One Thousand Beards, bls. 36–39. 
59 ÞÞ 8093 KK f. 1914. 
60 ÞÞ 8565 KVK f. 1908 - Þessi kona minnist þess að amma hennar hafi átt marga slíka bolla og getur þess 
sérstaklega að „vel ræktað yfirvaraskegg“ hafi verið í mjög í tísku á þessu tíma. 
61 Reynolds, Reginald, Beards and Their Social Standings, bls. 65. 

 

Mynd 13 - Hér gefur að líta 

skeggbolla, en á þeim var lítil 

brún sem varnaði því að 

yfirvaraskeggið blotnaði í 

drykkjum. Slíkir bollar hafa 

verið hið mesta þarfaþing 

þegar yfirvaraskeggin voru 

hvað vinsælust, en sennilega 

er ekki mikil eftirspurn eftir 

þeim í dag. 
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Mynd 14 - Þessi herramaður hér er með dæmigerða íslenska mottu, afar stóra og mikla, en 

engu að síður vel snyrta þó síð sé. Það er auðvitað persónubundið hvenær mönnum fer að 

þykja mottan of síð, en skeggbollarnir hafa hjálpað þeim sem höfðu hvað stærst 

yfirvaraskegg. Þessi mynd er þó sérstök fyrir þær sakir að þessi einstaklingur er ekki bara 

með mottu heldur líka síða og nokkuð gróskumikla barta, en slík skeggsnyrting krefst 

töluverðar vinnu og eilítils nosturs við raksturs hverju sinni, því hér þarf að skafa 

nákvæmlega meðfram börtunum, í stað þess að hægt sé að raka hratt og örugglega yfir allt 

andlitið að efri vörinni undanskilinni. Slíkt nostur útskýrir hvers vegna flestir létu mottuna 

eina duga þegar kom að vali á skeggtísku. 



28 
 

2.4. Bartar 
Bartar virðast ekki hafa verið sérstaklega vinsælir á 

Íslandi, ef marka má myndir Sigfúsar. Það skýrist 

sennilega að mestu vegna þess að bartar eru 

skeggstíll sem krefst töluverðar viðhaldsvinnu. 

Þannig þarf að raka með töluverðri nákvæmni lóðrétt 

meðfram þeim til að úr verði snyrtilegir og svipmiklir 

bartar. Þá þarf líka að raka efri vörina ört. Þó er 

töluvert um að barta sé getið í svörum við 

spurningaskrám Þjóðháttasafns, en töluvert mun hafa 

dregið úr bartatísku hér á landi eftir því sem rakstur 

og raksturstól urðu aðgengilegri, og samhliða tóku 

fleiri og fleiri karlmenn upp á því að nauðraka andlit 

sín að staðaldri 62   

 Annað vandamál við að skarta börtum, sem er 

nátengt því streði sem fylgir við að móta þá í fyrstu, 

er að viðhalda lögun þeirra. Verða þeir fljótt úr sér 

vaxnir ef ekki er að gætt, og stundum má vart á milli sjá hvort menn eru að miða að því að 

skarta börtum eða  kragaskeggi. Ýmsir þekktir einstaklingar hafa í gegnum tíðina skartað 

börtum af ýmsum stærðum og gerðum, kóngurinn Elvis Presley sennilega hvað rækilegast 

tengdur við þá í seinni tíð. Á enskri tungu hafa flestar af hinum margvíslegu útfærslum 

sérstök nöfn sem auðkenna þær, en við Íslendingar þekkjum fá nöfn önnur en kótilettur, sem 

oftast er notað yfir stóra og vígalega barta.63 Sitt sýnist hverjum um það hversu aðlaðandi 

bartar eru, en árið 1835 var bandarískum hermönnum bannað að skarta síðari börtum en náði 

niður að eyrnasneplum. Í Bretlandi hins vegar þóttu menn vera þeim mun glæsilegri eftir því 

sem bartarnir voru stærri og gróskumeiri.64 

 Persónulegt mat höfundar á bartatískunni er að hún sé með svipsterkari skeggtísku sem  

fyrirfinnst. Þegar menn raka höku sína og efri vör myndast mjög áberandi gat í skegginu sem 

setur sterkan og afgerandi svip á andlit manna, sérstaklega þegar bartarnir eru orðnir stórir og 

miklir. Það vill gjarnan verða þannig að þegar menn hafa tileinkað sér eina skeggtísku fram 

                                                 
62 ÞÞ 8072 KK f. 1908 Laugarvatn - Hér hefur ekki verið sérstaklega fjallað um alrakstur sem skeggtísku, en að 
honum verður þó vikið síðar. Með tilkomu rafmagns- og einnotarakvéla færðist það mjög í vöxt að karlmenn 
rökuðu allt sitt skegg, og þá oftar en einu sinni í viku eins og áður hafði tíðkast. 
63 Í Englandi er talað um mutton chops en lamb chops í Bandaríkjunum, meðan að Frakkar tala um cotelettes. 
64 Peterkin, Allan, One Thousand Beards, bls. 165. 

 

Mynd 15 - Matthías Jochumsson 

ungur að árum með svipmikla og vel 

snyrta barta. 
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yfir aðra að þeim reynist erfitt að breyta til. Margir tengjast skeggi sínu sérstökum 

tilfinningaböndum sem erfitt reynist að skera á,65 og fyrir suma verður skeggið hluti af ímynd 

þeirra. Sá Íslendingur sem er hvað tengdastur bartatískunni var skáldið Matthías Jochumsson, 

sem skartaði þeim allt frá unga aldri og fram á gamals aldur. Bartana bar hann glæsilega og 

settu þeir mikinn svip á andlit hans. 

 

Mynd 16 - Herramaður á miðjum aldri með afar vel gróna barta, en jafnframt hefur 

verið snyrt vandlega meðfram þeim við hökuna svo að útkoman er meitluð og 

stílhrein, þrátt fyrir að bartarnir sjálfir séu brúskmiklir. Sumir söfnuðu jafnvel enn 

síðari börtum en hér sjást. 

                                                 
65 Taka má dæmi úr samtímanum, en þegar Ögmundur Jónasson, þáverandi þingmaður og formaður BSRB og 
núverandi innanríkisráðherra, rakaði af sér skeggið sem hann hafði borið í 25 ár var svo rækilega eftir því tekið 
að úr varð tilefni til greinaskrifa, sjá greinina „Nýr maður?“ í Degi 8. október 1997. 
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2.5. Kragaskegg 
 

Síðasti afgerandi skeggstíllinn sem hér hefur fengið sinn eigin flokk er kragaskeggið 

svokallaða. Kragaskeggið virðist hafa verið sérstaklega vinsælt hjá eldri mönnum, þannig 

nefnir kona ein í svörum sínum til Þjóðháttasafns að báðir afar hennar, fæddir 1831 og 1843, 

hafi skartað kragaskeggi66 og annar að það hafi helst verið gamlir menn sem báru slíkt 

skegg.67 Myndirnar úr safni Sigfúsar styðja þennan vitnisburð, þar sjást hvergi ungir menn 

með kragaskegg. Önnur sterk vísbending um það hjá hvaða hópi þessi tíska hafi verið 

vinsælust er að kragaskeggið hefur stundum verið kallað bændakragi eða bændaskegg.68 

 Það er nokkuð merkilegt að gamlir menn hafi fremur kosið þessa tísku heldur en ungir 

menn því að hún krefst töluverðrar færni og nákvæmnishandbragða við rakstur. Áralöng 

æfing hefur þá líklega vegið upp á móti skjálfandi höndum og versnandi sjón. Til þess að raka 

beinan kraga þarf að raka mjög nákvæmlega meðfram kjálkanum, og einnig að viðhalda 

línunni mjög reglulega til þess að vöxturinn fari ekki úr böndunum. Vel snyrtur kragi setur 

sterkan svip á hvaða andlit sem er þar sem hann myndar hálfgerðan ramma utan um það og 

minnir jafnvel á makka á ljóni ef kraginn verður síður mjög. 

 

Mynd 17 - Eins og sést á þessari mynd 

er kragatískan ekki allra Þessi aldni 

herramaður er með ansi gisinn 

skeggvöxt sem gerir það að verkum að 

kraginn er rytjulegur og gróf húðin ætti 

e.t.v. betur heima undir alskeggi, enda 

dregur ramminn sem kraginn myndar 

mikla athygli að andlitinu sjálfu og 

hvert einasta lýti, hversu smálegt sem 

það kann að vera, verður þeim mun 

greinilegra. 

                                                 
66 ÞÞ 8329 KVK f. 1905. 
67 ÞÞ 8072 KK f. 1908 Laugarvatn. 
68 Það eru ekki margar ritaðar heimildir sem styðja þessa fullyrðingu, þó er orðið bændakragi notað í 
minningarorðum á bls. 7 í Fálkanum 27. mars 1937, og höfundur kannast sjálfur vel við orðið bændaskegg, enda 
kallaður businn með bændaskeggið, til aðgreiningar frá öðrum busum, fyrsta árið sitt í menntaskóla. 
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Myndir 18 og 19 - Þessir tveir herramenn, sem báðir eru komnir við aldur, skarta báðir 

kragaskeggi sem gefur þeim afar skörulegt viðmót. Sá vinstra megin hefur leyft kraganum að 

vaxa heldur lengra uppá kinnar, en línan meðfram kraganum er engu að síður skorin 

hárnákvæmt og hvergi er veikan blett að finna í þessum heildstæða og síða kraga. Hægra 

megin sést eilítið látlausari kragi, sem hefur verið skorin mjög nákvæmlega við kjálkabein 

þannig að kraginn sjálfur er ekki jafn áberandi en í staðinn rammar hann andlitið þeim mun 

betur inn. 

 Kragaskegg eru sjaldséð á Íslandi í dag69 og flestir tengja það við eldri tíma. 

Hugrenningatengsl kvikna ósjálfrátt hjá mörgum við Abraham Lincoln og Amish fólkið. 

Ímynd Abraham Lincoln er tengd órjúfanlegum böndum við kragaskeggið, og þó svo að hann 

hafi verið mætur maður sem sumir kynnu að sækjast eftir að líkjast þá er Amish fólkið fáum 

ef einhverjum tískufyrirmynd. Háðsglósur þess efnis að menn líkist Amish mönnum hjálpa 

sennilega ekki við að vinna kragaskegginu fylgi. Þó er einn áberandi Íslendingur sem hefur 

haldið kragaskegginu til streitu en það er Össur Skarphéðinsson, þingmaður 

Samfylkingarinnar og utanríkisráðherra. Allur gangur er á því hversu vel hann snyrtir skeggið 

um kjálkabörðin en það sést ekki til hans nema með rakaða efri vör. 

  

                                                 
69 Þó þekki ég eitt dæmi, en afi minn, Ásgeir Gestsson frá Kaldbak í Hrunamannahrepp, safnar slíku skeggi 
gjarnan á sumrin, þá sérstaklega í seinni tíð á gamals aldri. 
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2.6. Frávik frá ríkjandi skeggtísku, önnur tilbrigð i við stef 
 

Eins og áður hefur verið komið inn á eru mönnum fáar skorður settar þegar kemur að 

útfærslum á rakstri. Þó virðist það gjarnan verða þannig að þróun skeggtísku verður nokkuð 

íhaldssöm, eins og sést á safni Sigfúsar, þar sem afar fáir karlmenn brjótast frá hinum fjóru 

algengustu stílum. Þannig er kleinuhringurinn svokallaði, sem er með vinsælli 

skeggútfærslum í dag, vart sjáanlegur.70 Yfirvaraskeggið er afar vinsælt en fáir menn virðast 

hafa lagt í að bæta einhverju við það. Stöku menn sjást þó með hökutopp með 

yfirvaraskegginu og sumir lögðu í að rækta síða barta með. 

 

Mynd 20 - Hér er maður sem fór 

sínar eigin leiðir í skeggtísku. Stórt 

yfirvaraskeggið er ekki látið duga 

heldur fylgir því vandlega snyrtur 

hökutoppur. Þá er athyglisvert að sjá 

að í vöngunum er stutt skegg, annað 

hvort nýlega snyrt eða einfaldlega 

nývaxið. Hökutoppurinn virðist 

einnig vera nýsnyrtur, svo það er 

erfitt að segja til um hvort hér sé um 

hversdagstíl að ræða eða hann hafi 

um það bil verið að safna í t.d. 

alskegg. 

 Vangaveltur um frávik frá ríkjandi skeggtísku vekja upp spurningar um hið félagslega 

tangarhald sem tískan og viðhorf til hennar geta haft á samfélagið og á það hvers konar útlit er 

samþykkt af samfélaginu. Þannig þótti Franz Joseph stíllinn sæma virðulegustu góðborgurum 

um aldamót en í dag sést hann ekki á nokkrum manni og þykir flestum hann sennileg bæði 

róttækur og óhefðbundinn. Yfirvaraskegg vekur upp svipaðar spurningar. Það er nokkuð 

kynlegt til þess að hugsa að fyrir aðeins einni öld hafi bróðurpartur íslenskra karlmanna 

                                                 
70 Af þeim 2.114 myndum sem skoðaðar voru í safni Sigfúsar voru aðeins 5 menn sem skörtuðu kleinuhring eða 
vísi að slíku skeggi. 
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skartað mottu en í dag þurfi sérstakt átak til þess að flestir menn geti yfir höfuð hugsað sér að 

safna mottu.71 En skeggtískan fer víst í hringi eins og önnur tíska. Hver veit nema 

kragaskeggið og motturnar muni aftur verða á hverju strái áður en líður á löngu? 

 Þá hefur einnar tísku verið algjörlega ógetið,  en það er alrakstur. Auðvitað er það ein 

úfærsla á skeggtísku að raka það allt af, og fyrir marga hefur það verið sá stíll sem þeir helst 

kusu. Meðan menn rökuðu sig ekki nema einu sinni í viku hefur þó verið erfitt að halda slíku 

útliti stílhreinu, og margir hverjir eflaust orðnir kámskeggjaðir þegar kom að hinum vikulega 

rakstri. Með tilkomu rakastofa og auknu aðgengi að raksturstólum ásamt aukinni vitund um 

hreinlæti átti þessi skeggstíll eftir að vinna mjög á á næstu árum og áratugum. 

3. Aldamótin 1900 - fyrstu rakarastofurnar taka til  
starfa 
 
Ein af frumforsendum fyrir framgöngu skeggtísku er aðstaða til raksturs og tími til að sinna 

slíkum verkum. Meðan flestir Íslendingar bjuggu enn í torfbæjum, þar sem hvorki var að 

finna rennandi vatn né rafmagnsljós var ekki nokkur leið fyrir íslenska karlmenn að nostra við 

skegg sitt. Svo virðist sem flestir hafi látið duga að raka sig einu sinni í viku, á laugardögum 

eða sunnudögum.72 Allt fram til aldamóta 1900 voru menn að brasa við rakstur heimavið, en 

engin rakarastofa var rekin nokkursstaðar á landinu. Þessi ævaforna atvinnugrein hafði aldrei 

náð að festa rætur á Íslandi, en með stækkandi borg varð til grundvöllur fyrir slíka starfsemi 

og árið 1900 opnaði í Reykjavík baðhús. Eigandi þess og stofnandi var Magnús Vigfússon. 

Magnús var ekki lærður rakari og baðhúsið var ekki rakarastofa að nafninu til, en þar bæði 

klippti Magnús menn og rakaði.73   

           En þó svo að enginn hefði fram til þessa séð sér hag í því að opna rakarastofu voru 

hinir og þessir menn sem tóku að sér að klippa menn og raka hér og þar. Einn af þessum 

mönnum var Árni Nikulásson. Um upphaf starfsferil Árna sem rakara segir svo í ritinu, Ég 

raka ekki í dag, góði:74 „Ekki löngu eftir að Árni kom til Reykjavíkur, komst það orð á, að 

                                                 
71 Í samhengi Mottu-mars er áhugavert að athuga áhrif maka á skeggtísku. Þannig svaraði ónefndur kennari við 
Háskóla Íslands því til þegar hann var spurður að því hvers vegna hann tæki ekki þátt í átakinu, að hann hefði 
reynt það árið áður en bæði kona hans og mamma hefðu bannað honum að safna mottu! 
72 Sjá fjölmörg dæmi um þetta í spurningaskrám Þjóðháttasafns, t.d. ÞÞ 8081 KK f. 1903, ÞÞ 8153 KK f. 1926 
Mýrdalssveit og ÞÞ 8069 KK f. 1913. 
73 Sigurður Ólafsson, „Manni strokið um vangana“, bls. 76-77. 
74 Ég raka ekki í dag, góði, eru þættir úr þjóðlífi Íslendinga, teknir saman af Þorsteini Matthíassyni. (Þorsteinn 
var einmitt með einkar glæsilegan hökutopp og yfirvaraskegg). Titill ritsins er tilvitnun í Árna Nikulásson 
sjálfan, en opnunartímar rakraastofu hans voru stundum háðir hans eigin duttlungum og hvernig hann var 
upplagður hverju sinni. 
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hann væri öðrum fremur handlaginn við að snyrta og skera hár manna, leituðu því margir til 

hans með þetta. Engum Íslendingi kom þá til hugar að líta á það sem atvinnu eða sérstaka 

iðngrein, sem hafa mætti af lífsframfæri.“75 Raunar fór það svo að það var danskur maður, W. 

Balschmidt að nafni, sem hugðist setja upp fyrstu rakarastofuna hér á landi áður en Árni 

opnaði sína stofu. Þann 28. apríl 1901 var komu hans til landsins getið í tímaritinu Eldingu og 

að hann hyggðist opna hér rakarastofu.76 Sagan segir að helsti forgöngumaður að komu 

Balschmidt hafi verið Jón Vídalín konsúll, en hann hafi viljað færa Ísland og Reykvíkinga nær 

nútímanum. Opnun rakarastofu átti þannig að hjálpa til við að setja meiri borgarbrag á 

Reykjavík.77 Þessi viðleitni átti þó eftir að taka á sig ansi sérstakan vinkil, og spilaði 

sjálfstæðisbarátta Íslendinga þar stóra rullu. Þannig var það að þegar Benedikt Sveinsson, einn 

af stofnendum Landvarnarflokksins og síðar þingmaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn, fékk veður 

af því að hér ætti danskur maður að fá að koma á fót nýjum atvinnuvegi varð uppi fótur og fit 

meðal hans og stuðningsmanna. Gerðu þeir boð eftir Árna Nikulássyni og „skoruðu á hann að 

rísa upp gegn þessum vágesti og setja upp rakarastofu.“78 Úr varð að Árni opnaði hina fyrstu 

alíslensku rakarastofu. Danskurinn kom vel tækjum búinn frá Danmörku, en Árni fékk sinn 

fyrsta stól og spegil að gjöf frá Tryggva Gunnarssyni, bankastjóra Landsbankans og 

útgerðarmanni sem einnig var persónulegur vinur Árna. Þrátt fyrir að Árni væri ekki lærður 

líkt og Balschimdt völdu margir Íslendingar frekar að skipta við hann, og hjá mörgum var það 

meðvituð ákvörðun, eins og skólapiltum Latínuskólans, sem á fundi sammæltust allir um að 

versla einungis við Íslendinginn.79 Meðan á sjálfstæðisbaráttunni stóð varð mönnum allt að 

vopnum og létu ekki minnstu smáatriði framhjá sér fara. Þó svo að rakarastofa með danskan 

rekstraraðila hefði sennilega seint ráðið úrslitum í baráttunni gátu menn ekki hugsað sér að 

láta fulltrúa nýlenduherranna komast upp með að koma hér á fót nýjum atvinnuvegi. 

Íslendingar skyldu sjálfir raka Íslendinga. 

                                                 
75 Þorsteinn Matthíasson, „Ég raka ekki í dag, góði“, bls. 96. 
76 Höf. óþekktur, „Gufuskipin“, bls. 78. 
77 Sigurður Ólafsson, „Manni strokið um vangana“, bls. 78. 
78 Sama rit, bls. 77. 
79 Þorsteinn Matthíasson, „Ég raka ekki í dag, góði“, bls. 97. 
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Mynd 21 - Auglýsing sem birtist í Ísafold 19. maí 1901 eftir að Árni Nikulásson opnaði 
rakastofu sína til höfuðs hinum danska W. Balschmidt. Þremur dögum síðar birti sá danski 
einnig auglýsingu í sama blaði. Á aðeins þremur dögum höfðu Íslendingar eignast ekki bara 
eina heldur tvær rakarastofur, í landi þar sem slíkur rekstur hafði aldrei áður tíðkast. 
 
 Balschmidt stoppaði stutt við á Íslandi. Sagt er að hann hafi verið gefinn fyrir sopann 

og lifað óreglumannslíferni.80 En þar fyrir utan fór hratt að halla undan fæti hjá honum eftir að 

flestir Íslendingar tóku að sneiða meðvitað framhjá viðskiptum við hann. Hann lokaði 

fljótlega stofu sinni og tæki hans og tól sem hann hafði flutt með sér frá Danmörku voru seld 

á uppboði sem íslenskir rakarar keyptu.81 Þrátt fyrir hrakfarir Balschmidt voru rakarastofurnar 

engu að síður komnar til að vera og 1907 opnuðu Sigurður Ólafsson og Kjartan Ólafsson 

rakarastofu að Lækjargötu 6, en Kjartan hafði áður verið í læri hjá Árna Nikulássyni og þeir 

báðir síðan í Danmörku.82 

 Rakarrarnir höfðu flesta daga nóg að gera við rakstur og klippingar frá morgni til 

kvölds, en innkoman var lítil. Þannig segir Kjartan frá að þeir Sigurður hafi rétt haft í sig og á 

meðan þeir voru einstæðir og þurftu ekki að framfleyta fjölskyldum. Stofa Kjartans og 

Sigurðar var opin frá 8 á morgnana til 8 á kvöldin, og lengur um helgar. Menn töldust til 

snyrtimenna ef þeir létu raka sig einu sinni í viku, en sumir splæstu í tvo rakstra yfir vikuna.83 

Líkt og áður skiptist tíðni raksturs nokkuð eftir stéttum og efnahag. Þannig voru til þeir sem 

létu raka sig hvern einasta dag, helst embættismenn og kaupmenn en flestir létu eins og líkt og 

áður vikulegan rakstur duga, oftast á laugardögum eða sunnudögum til þess að missa ekki úr 

tíma frá vinnu. Var opnunartími rakarastofanna í samræmi við þær venjur. Enn voru það ófáir 

                                                 
80 Sigurður Ólafsson, „Manni strokið um vangana“, bls. 77. 
81 Sama rit, bls. 78. 
82 V. St., „Hárskurðartíska í þúsundir ára“, bls. 7. 
83 Sama heimild. 
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sem létu aldrei sjá sig á rakarastofum og rökuðu sig sjálfir til að spara, og kölluðu rakstur 

„algeran óþarfa og spilagosaverk“.84 Um miðbik 6. áratugarins dró mjög úr því að menn létu 

raka sig á stofum. Var þar helst um kenna framþróun í hönnun rakvéla, bæði venjulegra og 

rafmagnsknúinna. Sigurður Ólafsson sagðist ekki sjá eftir rakstrinum og grunaði að 

samverkamenn hans í rakarastéttinni væru sömu skoðunar.85 

3.1. Rakvél Gillettes og hnignun íslenskrar skeggtísku 
 

Þó svo að uppgangur væri í rakaraiðn á Íslandi um aldamót og aukið aðgengi að þeim þýddi 

að menn gætu látið snyrta skegg sitt betur og oftar en áður, var líka neikvæð hlið á þessu máli 

fyrir skeggtískuna. Aukið aðgengi að rökurum þýddi að fleiri og fleiri tóku uppá því að láta 

raka skegg sitt algjörlega. Úti í heimi hafði tekið að draga mjög úr skeggtísku um og kringum 

aldamót þó áhrifin bærust ekki strax til Íslands. Árið 1911 voru stofnuð samtök í Bretlandi 

sem börðust af krafti gegn þeirri tísku að nauðraka sig og skoruðu á enska aðalsmenn og 

höfðingja að láta af þeim ósið að raka skegg sitt. Í frétt um samtökin sem birtist í Lögbergi 

voru þessi kostulegu orð rituð um „Félagið til að útbreiða skegg“. Vart má á milli sjá hvort 

þessi tilfinningaþrungni óður til skeggvaxtar var ritaður á 20. öld eða 400. f.kr.:  

 

[...] er skegginu talið það til gildis, að það sé manninum gefið af náttúrunnar hendi og það sé 

að setja sig upp á móti vilja forsjónarinnar, að taka það af sér. Skeggið sé prýði karlmannsins 

og vottur um þrótt hans, krafta og manndóm, en þeir sem taki það af sér, geri sér skömm 

vísvitandi með því að ganga nauðrakaðir eins og kvenfólk.86 

 

Hver árangurinn af starfi félagsins var er á huldu, en það er ljóst að framgangur skeggsins var 

ýmsum mönnum hjartans mál. Aftur heyrist hér kunnulegt stef sem hefur ómað í gegnum 

aldirnar. Skegglausir menn eru kvenlegir og ónáttúrulegir. 

 Í kringum aldamót kom fram á sjónarsviðið uppfinning sem átti eftir að ganga mjög 

nærri skeggi manna um víða veröld næstu áratugi. Hér er að sjálfsögðu átt við rakvélina og 

einnota rakvélarblöð, sem fundin voru upp árið 1895, af hinum franskættaða Bandaríkjamanni 

King Camp Gillette (1855-1932). Það tók Gillette þó nokkur ár að fullkomna rakvél sína, en 

árið 1903 var hún tilbúin til fjöldaframleiðslu. Rakvélin var algjör bylting frá hinum forna 

                                                 
84 Sigurður Ólafsson, „Manni strokið um vangana“, bls. 81. 
85 Sama rit, bls. 82. 
86 Höf. óþekktur, „Hvaðanæfa“, bls. 4. 
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rakhníf og var bæði þægilegri og öruggari í notkun87. Hagur Gillette óx hratt í 

Bandaríkjunum. Bandaríski herinn tók vélinni fagnandi og úthlutaði öllum hermönnum vél til 

persónulegra nota. Þegar fyrri heimsstyrjöldin var afstaðin hafði herinn keypt 3,5 milljónir 

véla og rúmlega 32 milljónir rakvélarblaða.88 

 

Mynd 22 - Íslendingum þótti greinilega mikið til Gillette rakvélanna koma ef eitthvað er að 

marka þessa lofsgjörðar auglýsingu sem birtist í Austra í desember 1909. 

 Eitthvað tók það lengri tíma fyrir rakvélarnar að ná útbreiðslu á Íslandi heldur en í 

Bandaríkjunum, þrátt fyrir augljósan áhuga kauphéðna á að stuðla að sölu þeirra, enda er það 

frábær uppfinning að geta selt mönnum sama hlutinn aftur og aftur, þ.e. rakvélarblöðin. 

Íslendingar voru að vísu ekki alveg jafn ginnkeyptir fyrir þeirri hugmynd að blöðin væru 

einnota og frændur þeirra vestan megin Atlantshafs. Margir héldu nefnilega uppteknum hætti 

og brýndu blöðin margsinnis rétt eins og þeir höfðu gert við rakhnífana.89 Um 1930 voru 

rakvélarnar orðnar mjög algengar og flestar heimildir sammælast um það að skegg hafi horfið 

að mestu úr tísku á Íslandi um og eftir seinna stríð.90 Rakvélarnar áttu án nokkurs vafa sinn 

þátt í þessari þróun, fyrir mörgum hefur þetta einfaldlega verið sjálfstæð ákvörðun, ákveðið 

brotthvarf frá eldri tímum en erlend tískuáhrif hafa líka verið töluverð. Hersetulið 

bandamanna var nauðrakað með dyggri aðstoð frá Gillette, og raunar voru skegg hreinlega 

                                                 
87 Vert er að vekja athygli á að á ensku er talað um safety razor, eða öryggisrakvél. 
88 Heimildir um uppgang Gillette eru sóttar á vefsíðuna The Executive Shaving Company - History of the Gillette 
Company. 
89 ÞÞ 8351 KK f. 1912 Landbrot. 
90 Þannig tekur ÞÞ 6370 kvk f. 1902 svo djúpt í árinni að segja að skeggjaðir einfaldlega hætt að sjást um þetta 
leyti. 
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bönnuð í bandaríska hernum.91 Þá var á þessum árum að verða til afar sterkur áhrifavaldur á 

tísku og lífstíl, en það voru bandarískir kvikmyndaleikarar, sem höfðu töluverð áhrif á það 

hvernig menn höguðu skeggtísku sinni.92 

 

Mynd 23 - Pakki af Gilette rakvélarblöðuð en maðurinn á myndinni er sjálfur King Camp 

Gillette. 

3.2 Árin eftir seinna stríð og endurkoma skeggsins 
 

Um og eftir seinna stríð virðast síð skegg hafa farið nær algjörlega úr tísku hérlendis. 

Heimildakona ein í spurningaskrám Þjóðháttasafns getur þess að á árunum 1920-1950 hafi 

nær allir ungir menn rakað skegg sitt, en stöku eldri menn gengið með yfirvaraskegg. Alskegg 

sáust vart og nefndir hún að hún muni aðeins eftir einum manni (látinn 1944) sem hafi skartað 

alskeggi. En hún nefnir það líka að faðir hennar hafi safnað alskeggi 1950 og eftir því hafi 

verið tekið. Þannig var það að eftir fjölmennan fund (500-600 manns) í Mjólkurbúi 

Flóamanna hafi maður komið að máli við hana og sagt að faðir hennar hafi verið eini 

                                                 
91 Peterkin, Allan, One Thousand Beards, bls. 182. 
92 ÞÞ 8153 KK f.1926 Mýrdalssveit. 
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almennilegi maðurinn á fundinum.93 Eldri menn voru greinilega heldur fastheldnari í skegg 

sín, þannig nefnir heimildamaður einn, fæddur 1919, að hann muni ekki eftir alrökuðum eldri 

mönnum.94 

 En á 6. áratugnum varð einhver hugarfarsbreyting í garð skeggtískunnar. Nýir og 

ferskir vindar tóku að blása vestanhafs, og eftir því var tekið að skeggjuðum mönnum var 

tekið að fjölga hratt.95 Boðleiðir tískustrauma um víða veröld voru orðnar miklu styttri en áður 

og veður tóku að skipast skjótt í lofti. Skeggið var að koma aftur, blaðaskrif frá þessum tíma 

bera þess glöggt vitni. Eitt greinilegasta dæmið um endurkomu skeggsins er keppni í 

skeggrækt sem haldin var í apríl 1954, þá væntanlega í Reykjavík. Í desember 1953 var fjallað 

um keppnina á baksíðum Tímans96 og Alþýðublaðsins97 og fleiri blöð áttu einnig eftir að gera 

keppninni skil á sínum síðum. Morgunblaðsmönnum þótti keppnin þó greinilega ekki 

merkilegur pappír, en ekki er stafkrók um hana að finna í blaðinu. Að keppninni stóðu Ragnar 

Magnússon, forstjóri Style h.f. herrafataverslunar og Bragi Magnússon skólastjóri. Keppt var í 

tveimur flokkur, flokki skeggja og skegglinga. Gróft skipt var þetta keppni milli þeirra sem 

söfnuðu alskeggi og þeirra sem söfnuðu yfirvaraskeggi. Í verðlaun í hvorum flokki voru 

úrvals tískuföt frá Style.98 Keppninni var að sögn vel tekið og margir ungir menn höfðu strax 

lýst yfir áhuga á þátttöku. Einhverjir héldu jafnvel að fjölga þyrfti keppnisflokkum ef þátttaka 

yrði góð. Ekki voru allir á eitt sáttir með framkvæmd keppninnar, en í Speglinum var gefið í 

skyn að einhverjir hefðu fengið að vita af keppninni mun fyrr en hún var auglýst til þess að fá 

forskot á aðra keppendur.99 Að endingu voru það þó aðeins 14 menn sem tóku þátt í 

keppninni. Sigurvegarar voru Jón Hnefill Aðalsteinsson, síðar prófessor við Háskóla Íslands í 

þjóðfræði, og Kristinn Mortensen, en aukaverðlaun fengu Lárus Rist og Benedikt 

Kristinsson.100 

                                                 
93 ÞÞ 8245 KVK f. 1923. 
94 ÞÞ 8033 KK f. 1919 Reykjafjörður (Húsavík). 
95 Peterkin, Allan, One Thousand Beards, bls. 182. 
96 Höf. óþekktur, „Efnt til almennrar skeggkeppni á næsta ári“, bls. 8. 
97 Höf. óþekktur, „Skeggöld á nýja árinu“, bls. 8. 
98 Höf. óþekktur, „Hver verður skeggprúðastur í apríl?“, bls. 5. 
99 Höf. óþekktur, „Ný skeggöld“, bls. 5. 
100 Höf. óþekktur, „Fjórir menn verðlaunaðir fyrir skeggrækt.“, bls. 1. 
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Mynd 24 - Sigurvegararnir í skeggkeppni Style 1954. Myndin er því miður slæm, virðist hafa 

bæði prentast og skannast illa. Frá vinstri: Jón Hnefill Aðalsteinsson, Lárus Rist, Kristinn 

Mortensen og Benedikt Jónsson. Bæði Jón og Kristinn eru með alskegg, þó að Kristinn sé öllu 

betur snyrtur og með rakaða vanga, svo væntanlega hefur hann unnið flokk skegglinga en Jón 

skeggja. 

 

 Árið 1957 var fullyrt í blaðagrein í Tímanum að skeggtíska væri í mikilli sókn erlendis 

og í greininni eru ýmis ráð og hugmyndir að skeggútfærslum til manna sem hafa í hyggju að 

safna skeggi. Besta ráðið er þó vafalaust þetta: „Takið ljósmynd af yður og teiknið á hana þá 

gerð af skeggi, sem þér hafið hugsað yður. Sýnið myndina síðan konu yðar, kærustu, vinum 

og kunningjum, og ef þau fara öll að hlægja, þá hættið við hugmyndina.“ Svo er algjör 

gullmoli í lok greinarinnar, þar sem tekið er fram að menn sem líkjast Errol Flynn 

kvikmyndaleikara geti látið skeggið vaxa eins og þeim dettur í hug.101 Tvö óbrigðul ráð fyrir 

hvern þann sem hyggst safna skeggi. 

 Greinin sem birtist í Tímanum 1957 var í raun aðeins greinarstúfur. En ári seinna átti  

öllum að vera ljóst að skeggið var komið var komið aftur í tísku. Þá birtist heilsíðugrein í 

sama blaði undir titlinum Skeggöld.102 Í henni er farið lauslega yfir sögu skeggsins og fullyrt 

                                                 
101 Höf. óþekktur, „Skeggtízka“, bls. 11. 
102 Raunar var titillinn S-K-E-G-G-Ö-L-D, svo það færi alls ekki á milli mála að hér væri á ferðinni stórt mál. 
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að fínt sé að vera með skegg, ekki sé um að kenna leti að menn safni skeggi. Skeggið er sagt 

vera í tísku og af því sé mikil prýði. Þá eru nokkrar konur spurðar álits á skegginu, ein þeirra 

var Bryndís Schram, en vitnað var í hennar orð og skoðun á skeggi í kafla 2.2. um alskegg. 

Víða í blöðum er að finna skýr merki þess að skeggið hafi verið komið aftur í tísku á Íslandi á 

6. áratugnum. Greinar og umfjallanir um skegg er víða að finna, eins og t.d. í Frjálsri verzlun 

1958, þar sem heil blaðsíða er lögð undir myndir af ýmsum glæsilegum skeggjum úr 

veraldarsögunni.103 Það er augljóst að áhuginn á skeggi og skeggtísku var aftur orðinn 

töluverður á Íslandi. 

 Það sem var hvað merkilegast við skeggtískuna sem lét að sér kveða á 6. áratugnum 

var að hún var ekki einungis kominn í hring enn einu sinni, heldur var hún líka á haus. Nú 

voru það helst ungir menn sem voru farnir að safna skeggi í stórum stíl, og eldri kynslóðin lét 

það fara í taugarnar á sér.104 Í fyrrnefndri grein í Frjálsri verzlun er einmitt talað um að það 

séu ungir „skegglingar“ sem sæki sér e.t.v. innblástur í skeggstíla fortíðar. Nokkrum árum 

seinna birtist kostulegt lesendabréf í Fálkanum. Við fyrstu sýn myndi maður sennilega halda 

að höfundur þess væri kona sem léti skegg hins kynsins fara í taugarnar á sér, en svo kemur í 

ljós að undir það skrifar karlmaður sem kallar sig Steina. 

 

Það hefur lengi valdið mér sárindum hvernig sumir menn rækta skegg í andlitinu á sér. Það er 

hreinasta forsmán að sjá hvað sumir eru með andstyggilegt skegg. Ég vil gera það að tillögu 

minni að settar verði reglur um skeggvöxt og hver sá sem brýtur þær reglur verði látinn 

greiða sekt sem renni í sjóð til að fegra bæinn. Það er hryllilegt að sjá þessa órækt hjá sumum 

og maður tekur út kvalir við að horfa á hana. Stundum gengur þetta svo langt hjá mér að ég 

fer úr strætisvagninum ef ég sé illa hirt skegg. Sumir eru með smá kraga umhverfis munninn, 

aðrir með hökutopp, sumir með alskegg og nokkrir með yfirskegg. Þetta er allt eitthvað svo 

laust í reipunum að engu tali tekur.105 

 

Þetta eru ansi stór orð sem Steini lætur falla um skeggvöxt kynbræðra sinna. Auðvitað er þó 

ekki loku fyrir það skotið að Steini sé í raun kona að skrifa undir dulnefni til að gera orð sín 

eftirtektarverðari, enda sennilega fáir sem búast við því að lesa um jafn dramatíska andúð á 

skeggi frá karlmannshendi. Þó svo að sennilega flestir karlmenn geti tekið undir það að illa 

snyrt skegg sé engum manni til sóma eru sennilega fáir sem er ekki sætt í strætisvagni vegna 

þeirra.   

                                                 
103 Höf. óþekktur, „Skeggtízkan“, bls. 24. 
104 Höf. óþekktuur, „Alveg sama hvað stelpur segja“, bls. 12. 
105 Steini, „Skeggvöxtur“, bls. 7. 
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 Hin mikla skeggmenning sem ruddist fram á sjónvarsviðið á 6. áratugnum var 

undanfari mikilla samfélagsbreytinga næstu ára sem kenndar hafa verið blóm, ást og frið, eða 

einfaldlega við hippa. Sjöundi áratugurinn var loðinn áratugur, bókstaflega. Þar náði skeggið 

ákveðnum tískuhápunkti. Fyrir marga unga menn á þessum árum táknaði skeggið brotthvarf 

frá hinum hefðbundu viðmiðum samfélagsins. Frjálslegur skeggvöxtur var fyrir mörgum tákn 

um meira frelsi, hvort sem það var frelsi undan oki rakhnífsins hvern einasta morgun eða frá 

viðmiðum samfélagsins um það hvernig menn ættu almennt að haga útliti sínu. Það má með 

sanni segja að á 7. áratugnum verði algjör sprenging í skeggvexti í hinum vestræna heimi og 

Íslendingar voru þar engir eftirbátar. Það væri hins vegar alltof langt mál að kryfja tísku 

hippatímabilsins hér á þessum síðustu síðum og hér verður því settur endapunktur.  

Framundan voru spennandi tímar fyrir íslenskt skegg sem fékk nú loksins aftur að vaxa að 

miklu leyti frjálst eftir tæp 100 ár af miklum rakstri. 

3.3. Að leiðarlokum, örstutt af hlut kvenna 
 

Það er ekki hægt að ljúka langri umræðu um skeggtísku án þess að minnast aðeins á hlutdeild 

kvenna. Þó svo að konum vaxi ekki skegg eru þær miklir áhrifavaldar á hvernig það fær að 

vaxa. Konur hafa víst alveg ábyggilega ekki einhliða smekk á því hvernig fallegast sé að haga 

skeggtísku. Peterkin segir konur í besta falli skipast til helminga í afstöðu sinni til 

skeggvaxtar, og konur 40 ára og eldri106 sem séu líklegri til að kjósa rakaða menn.107 Það eru 

bersýnilega skiptar skoðanir um álit kvenna á skeggi. Þannig segir í grein í Morgunblaðinu frá 

1925 að konur taki öllum sveiflum í skeggtísku manna sinna „með þögn og þolinmæði.“108 

Sennilega geta fæstir karlmenn sem einhverntíman hafa verið við kvenmenn kenndir tekið 

undir þessa fullyrðingu. Pistlahöfundur Alþýðublaðsins rúmum 40 árum seinna, sem skrifar 

undir dulnefninu Gaddur, kemst sennilega mun nær sannleikanum þegar hann segir að 

sennilega hati konur ekkert meira en skegg. Sá ágæti maður er greinilega rækilega undir hæl 

eiginkonu sinnar, en hann segir frá því að hún hafi flutt úr svefnherberginu þegar hann tók 

upp á því að safna skeggi. Hann lítur með öfundaraugum til ungra skeggjaða manna, sem 

hann segir hugrakka menn sem muni landið erfa og beri skegg sitt með stolti. Eflaust dreymir 

hann um að verða jafn hugrakkur og þeir og hann endar pistilinn á frekar niðurdrepandi hátt: 

                                                 
106 Móðir mín (fædd 1958) hefur margsinnis hótað því að raka bæði mig og föður minn í svefni. Þegar ég spurði 
hana út í hatur hennar á skeggi sagði hún að hún væri einfaldlega kominn með leið á því. Hugsanlega á slíkt hið 
sama við um fleiri konur sem eru komnar yfir fertugt. 
107 Peterkin, Allan, One Thousand Beards, bls. 61. 
108 S.Þ., „„Skraddaþankar““, bls. 8. 
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„En ég hef komizt að því, að kvenfólk leggur skeggjaða menn í einelti, líkt og fyllibyttur, í 

þeirri von að geta gifzt þeim og skipað þeim síðan að raka af sér skeggið.“109 

 Margir upplifa skeggvöxt sinn eflaust eins og Gaddi hér að ofan. Menn eru í eilífri 

baráttu við konur um karlmennskutákn sitt, í baráttu við þann hóp sem helst ætti að fagna því. 

Nútíminn og öll sú snyrtimennska sem honum fylgir hafa farið illa með karlmennskutáknið 

sem skeggið er frá náttúrunnar hendi. Árið 1997 birtist áhugaverð grein í DV eftir Úlfhildi 

Dagsdóttur bókmenntafræðing þar sem hún gerir að því skóna að skeggtíska nútímans, þar 

sem skegg þykja ekki prýði nema vandlega snyrt, sé í raun tilbúin karlmennska, ekki 

sjálfsprottin heldur fengin að láni með klækjabrögðum. Skeggtísku nútímans kallar hún 

„karlmennsku drag, uppáklædd[a] karlmennsku.“110 Nú eru eflaust ekki allir sammála þessari 

greiningu, og kannski á hún ekki lengur við. En það er samt ljóst að ósnyrt náttúruleg skegg 

þykja ekki vera í tísku, og hafa ekki verið það síðan á 8. áratugnum. En skeggsnyrting hefur 

engu að síður verið við líði um árþúsundir, svo sennilega finnst fáum mönnum draga úr 

karlmennsku þeirra þó svo að þeir snyrti skegg sitt reglulega. 

4. Niðurstöður 
 

Að þessari rannsókn lokinni er ljóst að Íslendingar hafa verið ansi skeggjaðir í gegnum tíðina. 

Skeggtíska virðist hafa fest hér rætur seint, og er þar helst um að kenna landfræðilegri 

einangrun landsins og byggðaþróun. Erlend áhrif bárust hingað seint og náðu helst til 

fámennrar yfirstéttar. Meðan að nær allir Íslendingar voru bændur höfðu fæstir tíma til að raka 

sig og jafnvel ekki áhuga á því að sinna rakstri nema í hjáverkum. Lengi vel þótti rakstur vera 

pjatt sem aðeins tók tíma frá bústörfum. Skeggtíska var flestum framandi hugtak og raunar 

eitthvað sem fæstirleiddu hugann að. Um miðja 19. öld tók heldur að birta til í íslenskri 

skeggtísku. Sífellt fleiri höfðu tíma til að sinna rakstri og flestir sem á annað borð rökuðu sig 

voru farnir að raka sig vikulega. Hin einfalda og klassíska skeggtíska, alskeggið, fór 

minnkandi og helst voru það eldri menn sem héldu í þann stíl. Um aldamótin 1900 tóku 

Íslendingar stórt skref inn í nútíma skeggtísku þegar rakarastofur opnuðu í Reykjavík. Aukin 

þéttbýlismyndun og almennt betri aðstæður til raksturs gerðu það að verkum að sífellt fleiri 

fóru að raka sig og yfirvaraskeggið varð afar vinsælt. 

                                                 
109 Gaddi, „Vor daglegi BAK-stur“, bls. 12. 
110 Úlfhildur Dagsdóttir, „Karlmennska og karlmennska“, bls. 15. 
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 Það kemur kannski mörgum íslenskum nútímanninum á óvart hversu vinsælt 

yfirvaraskeggið var. Yfirvaraskegg er sennilega einn þrautseigasti skeggstíllinn á alþjóðavísu 

sem alltaf hefur haldið sínu. Þrátt fyrir að mottan eigi ekki upp á pallborðið hjá Íslendingum í 

dag heldur hún enn sínum hlut bæði í Bandaríkjunum og Austur Evrópu. Fyrri heimsstyrjöldin 

markaði ákveðin tímamót í skeggtísku heimsins og er þar ekki síst um að kenna Gillette 

rakvélunum. Hinar nýju rakvélar voru mikil tæknibylting, sem gerðu rakstur bæði öruggari og 

auðveldari. Íslendingar tóku vélina upp á sína arma og má segja að frá árunum 1930-1950 hafi 

ákveðin ládeyða legið yfir íslenskri skeggtísku. Erlend áhrif voru mikil á þessum tíma og 

menn upp til hópa rakaðir. En strax snemma á 6. áratugnum fór skeggið að sækja í sig veðrið 

á ný, en í þetta sinn voru það helst ungir menn sem söfnuðu skeggi meðan þeir eldri héldu fast 

í tískuna sem hafði fest sig í sessi á árunum í kringum seinna stríð. 

 Ef að það er eitthvað sem er fast í hendi eftir lestur þessarar ritgerðar þá er það sú 

staðreynd að skeggtíska er líkt og hver önnur tíska, afar hverful. Skeggin koma og fara, enda 

er það hlutur af þeirra náttúrulega eðli og einn af helstu kostunum við skeggtísku. Ef mönnum 

mislíkar skeggið er hægt að raka það af, en það kemur alltaf aftur þegar tískuvindar snúast. Ef 

eitthvað er að marka fjölmiðla hafa þessir vindar tekið enn einn snúninginn og skeggið er 

samkvæmt þeim komið aftur í tísku.111 Ef að karlkyns Hollywood stjörnur sem hafa verið 

kosnir fegurstu menn heims112 telja að skeggið sé komið aftur, þá hlýtur það að vera komið 

aftur. 

 Hér hefur verið farið yfir um það bil 100 ár af íslenskri skeggtísku, með örlitlum 

útúrdúrum sem teygja sig yfir lengra tímabil. 100 ár eru langur tími, en heimildirnar gerðu það 

að verkum að erfitt var að þrengja sögusviðið mikið meira. Við lok tímatals ritgerðarinnar er 

um það bil að bresta á um allan heim með miklum skeggvexti. Hér er sú saga látin ósögð. 

Eftir 1970 eru heimildirnar miklu aðgengilegri, enda tískan ekki langt frá okkur í tíma. Sú 

frásögn bíður betri tíma. 

  

                                                 
111 Vef. - The Beard is back 
112 Má nefna sem dæmi George Clooney og Brad Pitt. 
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