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ÚTDRÁTTUR 
 
Ritsmíð þessi spannar lauslega sögu Mongólíu, þá þætti er hafa haft áhrif á menningu 
og fatahefð í landinu, ásamt því að kynna landfræðilega staðhætti. Einnig er farið yfir 
hefðir í búningagerð og þróun hennar. Stór þáttur ritsmíðarinnar segir frá tilkomu 
erlendra áhrifa, t.a.m. kommúnisma á menningarheim Mongóla og áhrifum hans á 
klæðaburð og menningarheim þeirra.  
 
Í sagnfræðilegri hlið ritsmíðarinnar er farið yfir söguGenghis Kahn og þá arfleifð og 
það stolt sem fylgir veldi hans. Einnig er sagt frá fyrstu ættflokkum landsins og 
hvernig þeir lifðu. Einnig hvernig Mongólía fór frá að vera stærsta veldi Asíu yfir í að 
verða undirlægjur Rússa. Reynt er að greina hvaða áhrif það hafði á menningu og 
fatahefð í landinu að brjótast úr viðjum Rússa.  
 
Landfræðilegur kafli ritgerðarinnar útskýrir bæði veðurfar sem og uppbyggingu 
landsins. Hvar fólkið í landinu býr og hvers vegna, sem og hvernig landið hefur áhrif 
á menningu og lífsstíl íbúa þess. 
 
Einnig er farið yfir búningasögu Mongólíu en hún er mjög mikilvæg og lifir sterku lífi 
enn þann dag í dag. Helstu einkenni þjóðbúnings og hefðbundinna klæða er kynnt og 
einnig notagildi þeirra.  
 
Greind eru áhrif veðurfars á fatahefðir í landinu og þeim gert skil. Einnig er skoðaður 
munur á klæðaburði í borgum, bæjum og á sléttum landsins. Áhrif kommúnisma á 
menningu og klæðaburð er einnig greind og vegur sá partur þungt í ritgerðinni sem 
fyrr segir. 
 
Að lokum, er allir þættir hafa verið teknir fyrir, fer ég yfir niðurstöðu rannsóknarinnar 
og dreg mínar persónulegu ályktanir ásamt því að tengja rannsóknina við mín eigin 
verk og greina þau. 
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INNGANGUR 
 

Til þess að leggja fyrir sig stúdíur um klæðaburð, þó ekki sé nema frá einu af mörgum 

hornum heimsins, hlýtur að þurfa mikið meira en nokkrar þúsundir orða. Til að skilja 

heild þarf opinn hug fyrir öllu því sem í umhverfi þess menningarsamfélags býr. 

Grunnástæðan fyrir vali mínu á Mongólíu er einföld. Hún er sjónræn. Mongólía 

heillaði mig á óspjallaðan hátt. Land þar sem enn þann dag í dag er tilgangur eða 

ástæða fyrir hverri flík.  

Í ritsmíð þessari ætla ég mér aðallega skoða fataheim Mongóla. Áhugi minn 

beindist að landinu vegna fallegra búninga og klæða. Sérstaklega áhugavert finnst mér 

að skoða þróun fatnaðar í landinu síðustu hundrað eða jafnvel hundruði ára.  

Ég mun skipta ritgerðinni upp í fjóra meginþætti. Farið verður lauslega yfir sögu 

Mongólíu og þá þætti sem tengjast fata- og menningarþróun landsins. Þá verður farið 

yfir þætti sem mótað hafa og búa til ástæður eða tilgang með flíkunum. Mun ég kynna 

mér veðurfar í Mongólíu en þáttur veðurs hefur mikil áhrif á menningu og klæðaburð 

þar í landi. Þá mun ég einnig skoða landfræðilega skiptingu Mongólíu en þó nokkur 

munur getur verið á siðum og klæðaburði eftir svæðum, þar sem borgarbúar eru 

tengdari flæði vestrænnar menningar. Einnig mun ég skyggnast inn í sögu Mongólíu 

langt aftur í tímann, sögu Genghis Kahn og einnig sögu ættflokka í landinu. 

Árin þar sem Rússar tóku völd og komu kommúnisma og vestrænum siðum 

inn í menningu og land Mongóla er einn af þeim þáttum sem ég ætla mér að rannsaka. 

Einnig mun ég kafa dýpra í tíma kommúnismans og þau áhrif sem hann hafði á 

klæðaburð og menningu í landinu. Skyggnst verður enn frekar inn í klæðaburð í 

landinu og hann greindur í þessu ljósi, þar sem ég ætla mér að tengja sögu- og 

landfræðilega þætti rannsóknarinnar betur við fatnað og hefðir í þeim efnum. 

Þjóðbúningur Mongóla verður kynntur sem og aðrar klassískar flíkur, hattar og skór. 

Klæðnaður verður skoðaður í samhengi við veðurfar í landinu og mun ég þar taka 

dæmi um ástæður fyrir hinni og þessari flík í samhengi við landfræðilegar, 

veðurfarslegar og nytsamlegar aðstæður. Einnig ætla ég að fara lauslega yfir 

skreytingar á og í kringum fatnað Mongóla, en hann vegur nokkuð þungt í 

búningasögu þeirra. Að lokum ætla ég mér að fara yfir bein áhrif kommúnisma á 

klæðaburð í landinu en þann þátt hef ég ákveðið að hafa síðastan þar sem hann er 
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næstur nútímanum, en áhrif  kommúnisma á klæðaburð eru mikil og sjást enn þann 

dag í dag mjög vel. Ætla ég að taka saman það sem skoðað hefur verið í rannsókn 

minni og draga fram heildarmynd af henni. Einnig mun ég svara spurningum á borð 

við; Hverju stjórnar veðurfar í klæðaburði hjá Mongólum? Er munur á klæðaburði hjá 

fólki sem búsett er á mismunandi landsvæðum í Mongólíu? Hvaða áhrif hefur 

kommúnismi haft á klæðaburð í Mongólíu? Gætir enn áhrifa frá eldri tímum í 

klæðaburði? 
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1. Mongólía í landfræðilegu ljósi 
 
 
1.1 Veðurfar 
 
 
Eitt af mörgum atriðum sem mótað hafa klæðaburð Mongóla er veðurfarið í landinu. 

Mongólía er hátt uppi en meðalhæð landsins er 1580 metrar yfir sjávarmáli. Lægsti 

punktur landsins, sem kallaður er Höh Nuur, er 518 metra yfir sjávarmáli. Landið er 

þekkt fyrir nokkra fjallgarða. Hæð þessari fylgir bæði mikill kuldi og þurrkur. Ljóst er 

að í kulda sem þessum og þá sérstaklega líkt og í fjallgörðum Mongólíu er mjög 

mikilvægt að vera rétt klæddur, Mongólar eru þekktir fyrir fleiri lög af klæðum, en 

íbúar róta fjallgarðanna klæðast 

nær oftast þjóðbúningi  

Mongóla, Deel. En honum segi 

ég betur frá síðar í ritgerð 

þessari. Einnig dúða þeir sig 

með gærum, jafnvel pelsum og 

loðhúfum. Í Mongólíu er 

ótrúlega óstöðugt veðurfar, líkt 

og á Íslandi, þar sem hitinn getur 

tekið miklum sveiflum á einum 

og sama deginum. Frá nóvember 

til mars mánaðar er hvað kaldast, gjarnan vel undir frostmarki. Janúar er oftast 

kaldastur en hitinn getur fallið niður í mínus 23 gráður selsíus þá. Þegar hvað heitast 

verður, sem er þá oftast í júlí, er hitinn á bilinu 20-27 gráður þar sem mest er. Þegar 

heitast er breytist klæðaburður nokkuð hjá Mongólum en þekkt er að þeir gangi í færri 

lögum af klæðum og jafnvel þynnri útgáfu af Deel búningnum, þá oftast úr bómull. 

Talið er að hitabreytingarnar geti rokið frá 2 gráðum selsíus upp í 13 gráður selsíus 

sama daginn. Þar sem svo miklar sviptingar eru á hita þykir hentugt að klæðast lögum 

af fötum svo hægt sé að svipta sig lagi ef hitnar og öfugt.1  

Mongólar sleppa vel við raka þar sem fjarlægð landsins frá sjó og hæð yfir 

sjávarmáli er mikil og eru því allir vindar sem yfir landið blása þurrir. Sérlega lítið er 

um rigningu í landi Mongóla en þeir mánuðir sem rignir mest eru maí til september. 
                                                 
1 Guek-Cheng Pang: Mongolia. Cultures of the World. Marshall Cavendish, 2010, bls. 7-8. 
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Heildar úrkoma yfir árið í Mongólíu er aðeins 10 sentimetrar í eyðimörkinni og 36 á 

norðurlandinu. Vegna úrkomuleysis og þurrks í landinu eru ár, jöklar og vötn mjög 

mikilvæg uppspretta vatns. Rúmlega 1.200 ár eru um land allt og um 200 jöklar bara í 

Altai fjöllum. Rúmlega 4.000 stöðuvötn, þar sem mörg eru smá, en rétt rúmlega eitt 

prósent af landinu er undir stöðuvötnum.2 

Mongólía er þekkt fyrir sína bláu himna, þar sem sólin skín oft allan daginn á nær 

skýlausum himni og er talað um að Mongólar njóti um 250 sólardaga á ári. 

Meginástæðan fyrir svo björtum og skýlausum 

himni er fyrrgreint rakaleysi í landinu. Í augum 

Mongóla er blár litur himinsins, happalitur og 

er hann því partur af skjaldarmerki þjóðarinnar. 

Mongólía er einnig þekkt sem land vindanna 

vegna öflugra vindgusta sem blása yfir 

slétturnar á sumrin, og stundum verða að 

stormi, þótt ekki sé hægt að koma því fyrir á skjaldarmerki þjóðarinnar.3 

 

 

1.2    Landfræðileg skipting 

 

Megin þorri Mongóla býr í sveitum landsins í smáum bæjum eða þorpum. Bæir þessir 

eru frumstæðir og mjög hráir. Fólk býr ýmist í „Yurts“, sem eru mongólsk tjöld eða 

steinsteyptum, hráum húsum. Bæirnir innihalda oftast eitt hús sem er einskonar 

sveitarfélagshús, rafstöð og bensínstöð. Hvert hús er þá girt af með viðargirðingu svo 

öll hús eða tjöld fái húsnúmer. Þyrping þessi er ekki hrein birtingarmynd þeirrar 

fegurðar sem landið býr yfir en vissulega birtingarmynd fátæktar í landinu.4 

Höfuðborg Mongólíu sem nefnd er Ulaanbaatar, og var stofnsett sem slík árið 

1639, inniheldur þriðjung þjóðar Mongólíu. Ulaanbaatar er helsti tengiliður Mongóla 

við umheiminn en hægt er að ferðast með lest til Rússlands með Síberíu-hraðlestinni 

sem og til Kína. En bæði þessi lönd eru miklir áhrifavaldar þegar kemur að menningu 

Mongóla og er blanda þessara þriggja menningarheima ótrúleg. Næst stærsta borg 

þjóðarinnar er rúmlega tíu sinnum smærri, en þar búa einungis 87,800 íbúar. Sú borg 

                                                 
2 Ibid., bls. 13. 
3 Ibid.,, bls. 15. 
4 Ibid.,, bls.16. 
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heitir Darkhan en hún er norðan við Ulaanbaatar. Darkhan er miðpunktur iðnaðar í 

Mongólíu en fengist er aðallega við efni sem notuð eru í byggingarefni. Einnig 

framleiða þeir annan varning eins og í matvöru. Önnur stóriðnaðarborg er skammt frá 

í norðrinu en þar er fjórða stærsta kopar verksmiðja í heiminum. Erdenet heitir borgin 

en í henni búa 79,647 manns. Það eru nokkur einkenni sem eru sýnilegust í 

borgarklæðnaði í Mongólíu síðustu ára. Deel þjóðbúningurinn er enn vinsæll og sést 

reglulega, gangi maður um borgir landsins, hinsvegar hefur skriftstofufólk og 

viðskiptafólk tekið upp formlegri klæðnað á borð við jakkaföt. Ungt fólk í borgum 

Mongólíu klæðist heflur gallabuxum og stuttermabolum og mikið erum derhúfur. 

Klæðnaður sem að mestu er amerískur að fyrirmynd, derhúfur sem gjarna eru merktar 

N.Y.C eða L.A.5 

Gobi eyðimörkin er annað svæði á landinu, en hún er stærsta eyðimörk í Asíu. Er hún 

rúmlega 1,295,000 ferkílómetrar. Eyðimörkin tilheyrir bæði Mongólíu og Kína og 

liggur í miðjum suðurhluta Mongólíu en Gobi eyðimörkin er heimsins kaldasta og 

nyrsta eyðimörk. Fólk og fé sem búsett er í eða hjá eyðimörkinni treystir að öllu leyti 

á litlar vatnsuppsprettur eða sprænur.6 

Slétturnar liggja aðallega yfir austurhluta Mongólíu en þar lifa svokallaðir 

hirðingjar. Á sléttunum er búfénaður í milljónatali, rollur, hestar, antilópur, geitur, 

naut o.fl. Skepnuhald er í margvíslegu tilliti einn af máttarstólpum mongólsks 

efnahags. Harður veturinn í Mongólíu veldur því að slétturnar eru frekar gráar og 

hráar að sjá, en þegar vora tekur breytast þær snöggt. Skyndilega verða þær grænar og 

fjöllin marglituð af villiblómum. Sumarið er stutt í Mongólíu líkt og á Íslandi, því þarf 

að gera sem mest úr sumrinu fyrir fé og annan lifnað á sléttunum. 

 Í sveitum Mongólíu; á sléttunum og í  Gobi eyðimörkinni er töluvert meira 

um hefðbundinn mongólskan klæðnað í dag og er þar mest um áður nefndan Deel 

klæðnað. Í bland við hefðbundinn mongólskan klæðnað er þó oft blandað amerískum 

derhúfum eða Fedora höttum. En Fedora er sérstakt snið formlegra herrahatta.7 

 

 

 

                                                 
5 Ibid.,, bls.17. 
6 Ibid.,, bls.10. 
7 Ibid.,, bls.12. 
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2. Saga Mongólíu 
 

2.1 Ættflokkar og Genghis Kahn 

 

Árásargjarnir Mongólarnir riðu frá hjarta Asíu á 13. öld og færðu allar 
þjóðir Mið-Asíu á bakka Danube ár. Kína var eftir þetta undir stjórn 
Mongóla í rúma öld og Rússar í rúmar tvær aldir.8 

 

Fyrsti mongólski ættbálkurinn sem til varð í Mongólíu voru hirðingjar. Ættflokkur 

þeirra var blanda af mörgum stofnum og voru Mongólar þar í minnihluta í upphafi. 

Hirðingjarnir styrktust til muna á milli sjöundu og tíundu aldar og fór svo að lokum að 

ættflokkur þeirra fluttist brott, yfir til Kína þar sem hann sameinaðist Kínverjum. Eftir 

stóðu Mongólarnir en þeir fluttust á milli haga á sléttunum, þó fámennir væru. Á 

sléttunum mynduðust ýmsir flokkar og var mikið barist og slegist um svæði.  Styrkur 

Mongóla varð fyrst að veruleika í byrjun þrettándu aldar þegar Genghis Khan tók við 

stjórn. En hann var fyrsti leiðtogi Mongólíu sem náði að sameina ættflokka Mið-Asíu. 

Þökk sé Genghis Kahn þá samþykktu allir flokkarnir að taka upp nafn Mongóla. Líkt 

og þekkt er lögðu Mongólar undir sig gríðarlega mörg lönd og hreinlega stjórnuðu 

mest allri Asíu og víðar. Genghis Kahn lét lífið 1227, þá sextugur að aldri, eftir fall af 

hestbaki. Veldið var sem stærst um fimmtíu árum seinna eða um 1280 en ekki löngu 

seinna fór veldið að líða undir lok. Kínverjar sigruðu þá í stríði og hröktu þannig 

Mongóla til síns heima, þar fór að halla undir fæti. 9 

 

2.2 Innilokun 

 

Mongólía fór smátt og smátt að fylgja Rússlandi og Sovétríkjunum í pólitískum 

hreyfingum og frá því um 1924 hefur Mongólía verið skilgreind sem 

„Alþýðulýðveldið Mongólía“. Þetta þýddi að landinu var enn og aftur lokað frá 

heiminum.10 

Joseph Stalín hafði að sjálfsögðu sín áhrif á framgang mála í landinu en stefnumál 

hans innan sovétsambandsins leiddu Mongóla langt.  

 
                                                 
8 Ibid., bls. 19. 
9 Ibid., bls. 19-20. 
10 Guek-Cheng Pang: Mongolia. Cultures of the World. Marshall Cavendish, 2010, bls. 28 Breyta tilvísunum í Ibid. 
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Stefna Josephs Stalin hjá Sovét bandalaginu hafði gríðarleg áhrif á 
Mongólíu; hryðjuverka herferðir af pólitískum toga, ofsóknir, handtökur 
og árasir gegn Mongólskru menningu.11       

 

Fimm árum síðar, árið 1929, kynnti Stalín nýja stefnu sem kölluð er 

“Collectivization” sem fól í sér verndar- og leppstjórnun þeirra landa sem fylgdu 

Sovíetríkjunum að máli. Þeirri stefnu áttu Mongólar að fylgja og voru hundruðir 

ráðgjafa og sérlegra tæknimanna fengnir til að hjálpa til við að koma upp kerfinu. 

Stefna þessi viðgekkst í Mongólíu allt til árs 1990. 12 

 

 

2.3 Kommúnismi   

 

Það mætti segja að einræðisherra hafi stjórnað Mongólíu svo árum skipti, þó talið sé 

almennt að hann hafi einungis verið strengjabrúða Josephs Stalín, sá hét Marshal 

Horlyn Choibalsan. Choibalsan var einn af stofnmeðlimum “Mongolian People’s 

Revolutionary Party” eða Byltingarflokks mongólska fólksins og stjórnaði hann 

einnig ríkisstjórninni, hernum og leynilögreglunni. Hirðingjum af sléttunni var skipt 

upp í flokka ríkra og fátækra. Landeignir voru teknar af kirkjum búddista og 

hundruðir kirkna og trúarhofa voru eyðilögð. Að lokum var fjöldi kínverskra 

viðskiptamanna og fjölskyldur þeirra rekin úr landi. 

Stuttu seinna eða árið 1931 hótuðu Japanir innrás í Mongólíu og ætluðu þeir sér að 

taka landið yfir. Sameinuð Sovésk-Mongólía mætti þeirri ógn af fullum krafti og 

hrakti Japani til sín heima. Stuttu seinna samþykktu Rússland og Kína sjálfstæði 

Mongólíu. Eftir dauða Choibalsan, 1952, tók Yumjaagiyn Tsedenbal við 

forsetastólnum og hélt honum í 32 ár eða allt til 1984. Á þeim tíma fór hann frammi 

fyrir rússneskri menningu og skyldaði hann alla til að tala rússnesku og kenndu skólar 

og háskólar á rússnesku og mongólskt fólk byrjaði að ganga í fötum í vestrænum stíl í 

stað Deel, þjóðbúning Mongóla. Búningur sem þeir hafa alltaf notað og nota enn þann 

dag í dag. Einnig voru menntamenn ofsóttir fyrir að tjá sjálfstæðar skoðanir. Að 

lokum var Yumjaagiyn Tsedenbal bolað úr forsetastóli.Við forsetastólnum tók 

Jambyn Batmönh og hóf hann rakleiðis enduruppbyggingu alls í landinu og stendur 

hún enn yfir. Í dag ríkir lýðveldis stjórnarfar í Mongólíu, en forseti landsins heitir  
                                                 
11 Guek-Cheng Pang: Mongolia. Cultures of the World. Marshall Cavendish, 2010, bls. 28 
12 Guek-Cheng Pang: Mongolia. Cultures of the World. Marshall Cavendish, 2010, bls. 28 
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Tsakhiagiin Elbegdorj.13 

 Stærsti áhrifavaldur í seinni tíð á klæðaburð Mongóla er kommúnismi. Sú 

staðreynd er að mínu mati áhugaverðasta uppgötvunin í rannsókn þessari. Í fyrsta lagi 

hafði það fyrr um rædd áhrif á landið með innkomu áhrifa frá vestrænni menningu en 

það sem jafnvel enn mikilvægara er að eftir að hafa losnað frá kúgun Rússlands og 

losað sig við kommúnisma árið 1990 varð frelsistilfinningin svo mikil, að loks gátu 

Mongólar gengið aftur í þjóðbúning sínum. Arfleifð sinni.  

 

Árið 1990 tók nýr forseti lýðveldis Mongólíu við embætti. Ochirbat klæddist 
fallega hvítu Deel með dökk brúnum ísaumi í vígslu sinni. Til viðbótar við að 
staðfesta að Mongólar gætu loks gengið að vild í hefðbundnum mongólskum 
klæðnaði, nú þegar kommúnisminn hafði tekið enda, þá sýndi þessi hátíðar 
deel áframhaldandi hefð búningahönnunar og framkvæmdar.14 

           

Það má því með sanni segja að Mongólar séu gríðar stoltir af arfleifð sinni og muni 

vonandi bera hana og klæðast um ókominn tíma. Að hluta má jafnvel þakka Rússum 

og kommúnisma áróðri þeirra. Mikilvægt er þó að hafa í huga að á sama tíma og  

Mongólum hefur tekist að endurvekja og viðhalda hefðum sínum í klæðaburði, þá ber 

hann merki endurnýjunar, sem gerir klæðaburð þeirra enn frumlegri og meira 

heillandi. Þannig hafa ágrannar þeirra löngum haft áhrif á þá, sérstaklega Rússar en nú 

síðast bandarísk áhrif, sem endurspegla vitaskuld áhrif þess að lönd heims færast nú 

sífellt nær hvert örðu. Frumleiki þeirra felst í að velja úr það sen hentar með 

hefðbundnum klæðaburð og skapa þannig sérstæðan stíl.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
13 Guek-Cheng Pang: Mongolia. Cultures of the World. Marshall Cavendish, 2010, bls. 28-29. 
14 Paula L. W. Sabloff : Modern mongolia. Reclaiming Genghis Khan. UPenn Museum of Archaeology, 2001, bls. 69-71. 
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3. KLÆÐABURÐUR 

3.1 Þjóðbúningur og fatahefð frá tímum stórveldisins 

 

Deel heitir þjóðbúningur Mongóla en það er hálfgerður frakki sem notaður er af 

karlmönnum sem kvenmönnum. Erfitt 

þykir oft á tíðum að þekkja milli kynja en 

það er vegna þessa klæðaburðar. Flíkin er 

oft fóðraður með feldi til að mynda hita og 

er honum lokað með belti. Ytri hluti 

flíkurinnar var venjulega klæddur silki en 

fátækara fólk klæddi hann yfirleitt að utan 

með ull eða bómull. En sá kostur er vinsælli í dag hjá Mongólum.  

Undirlag sloppsins var oftast buxur og  

undirskyrta. Þegar sérlega kalt var í veðri 

klæddust Mongólar yfirfrakka sem búinn var til 

úr ullarfelti eða feldi. Oftast voru þeir í mjög 

þykkum sokkum og leðurskóm en stundum 

stígvélum með feldi innan í. Helsti munur á 

kven- og karlmannsfatnaði var höfuðbúnaðurinn. 

Karlmenn gengu oftast með feldhatta með 

eyrnarskjólum á meðan vel stæðar konur gengu 

með háa og sérlega glæsilega hatta sem kallaðir 

eru Bogtas. Oftast voru hattar þessir þaktir 

fjöðrum og perlum og öðrum hlutum sem erfitt 

gat verið að nálgast. Aðeins giftar konur klæddust bogtas höttum. Þetta flækti enn 

frekar málin þegar greina átti í sundur ógifta konu frá karlmanni þar sem hún var ekki 

með Bogtas hatt og klædd eins og karlmaður. 15 

 

 

 

 
                                                 
15 Vefsíða: Mongolia Today: http://www.mongoliatoday.com/issue/7/clothes.html. 19.01.2011. 

http://www.mongoliatoday.com/issue/7/clothes.html
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 Halh er ein útgáfan af þjóðbúningi Mongóla, 

líkt og sést a myndinni til hliðar. Hann var 

fyrir efnaðasta fólk landsins. Halh er lítið 

notaður í dag nema sem búningur.  

 

 

 

 

 

 

Sjálfur vann ég verkefni fyrir um ári 

síðan þar sem Mongólía var mér innblástur. 

Líkt og áður hefur komið fram var það fyrir 

þessa rannsóknarvinnu mína á Mongólíu. 

Undirbúningsvinna þá var all nokkur en 

einungis að sjónrænum hluta, í formi 

mynda. Eftir að hafa unnið 

rannsóknarvinnu þessa er mér enn betur 

ljóst hvaðan hlutirnir koma sem ég notaði 

og er það mjög fræðandi. Ég er ánægðari 

með útkomuna í dag en fyrir ári síðan, þar 

sem ég skil söguna betur. Það sýnir hversu 

afgerandi og stórmerkilegur stíll klæða í 

Mongólíu er að ég hafi geta náð þessum 

þáttum svo skýrt sem einkenna Mongólska 

hefð. Það sem gladdi mig enn frekar var sú 

uppgötvun að ég hafi fangað það sem 

heillar mig mest í dag við mongólskan 

klæðaburð. Það er skörpu litirnir, mynstrin, 

legghlífarnar, feldirnir og efnisáferðin. 
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Hér sjást skarpir litirnir í beltunum sem  en innblástur fékk      Fedora hatturinn er vinsæll hjá mongólum en legghlífarnar minna 

Prentin minna á mongólsk teppi 

 

 

 

Von mín er sú að geta kynnt mér landið enn frekar og heimsótt en rannsóknarvinnan 

hefur skilað mér miklu fyrir undirbúning útskriftarverkefnis nú í vor, en ég ætla að 

vinna enn frekar með menningarheim Mongóla í hönnun minni. Töluvert betri 

skilningur hefur nú fengist á sögu menningar og fatahefðar í Mongólíu þó við sé alltaf 

hægt að bæta.  

 

 
 

 

3.2 Áhrif veðurfars á klæðaburð 

 

Helsta einkenni Mongóla í 

klæðaburði kemur fram hjá 

hirðingjum sléttanna í Mongólíu. 

Hirðingjar búa í þyrpingum á 

sléttunum í Yurts, sem eins og fyrr 
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segir eru mongólsk tjöld einangruð með gæru. Gæran er bleytt og barin þar til hún 

þéttist og þar næst vafin kringum tjöldin, þannig einangrar hún þau vel. Þrátt fyrir að 

hirðingjar nái ágætis hita inni í tjöldunum þá þurfa þeir að klæða sig vel þar sem þeir 

vinna eingöngu utandyra. Líkt og kom fram í umfjöllun um þjóðbúning mongóla, 

Deel, þá vefja þeir sig inn í fleiri lög af ull og gærum. Meira að segja á sumrin ganga 

þeir í nokkrum lögum af fötum, þó lögin séu öllu þynnri þá. Oft er notast við bómull. 

Lengi virðast Mongólar hafa verið skrautgjarnir og lífga þeir upp á búninginn eða þau 

föt sem þeir ganga í með björtum og sterkum litum. Þetta á við bæði á sléttum og 

borgum. Þrátt fyrir að helsta tenging þjóðbúningsins sé við slétturnar er ljóst að hann 

er enn þá notaður bæði í borgum, bæjum og sveitum. 16 

Klassísku mongólsku stígvélin eru ekki síður úthugsuð og er þar hugað að bæði veðri 

sem og öðrum praktískum hlutum. Stígvélin nefnast Gutul 

og voru þau hönnuð með það í huga að verja þyrfti 

heimamenn frá vetrarsnjónum og háu grasinu á sumrin. 

Há stígvélin og nefið skilja eftir pláss svo lofti um 

stígvélin og kemur það í veg fyrir fótkulda á veturna. 

Einnig eru stígvélin kjörin í reiðtúra, en þau eru rúmgóð 

og einnig er táin þannig mótuð að auðvelt er að komast 

hjá því að festast í ístaðinu ef knapi skyldi falla af baki. 17 

 
Gutul stígvél. 

 

Sérstakir sokkar eru notaðir við stígvélin en þeir eru mótaðir eftir formi stígvélsins.  

Sokkurinn er gerður úr ullarfelti en efri partur hans, sem stendur upp úr stígvélinu er 

bróderaður með silki, leðri og ýmsu öðru skrauti.  

Einnig eru til aðrar gerðir af stígvélum, sem notuð eru við mismunandi 

árstíðir, veðurfar eða í öðrum tilgangi. Sem dæmi má nefna háhæluð og mýkri stígvél, 

sem kölluð eru Boitog, þau eru aðallega notuð við veiðar og/eða langar gönguferðir. Á 

Boitog stígvélin er notaður feldur sem ábreiða í vetrarhörkuna. Feldur þessi sem settur 

er yfir stígvélin er kallaður Degtii. Hæll Boitog stígvélana getur bæði verið mjúkur, 

harður, lágur eða hár en allt veltur það á notagildi stígvélana. Stígvélin eru nær oftast 

búin til úr nautaskinni þó það komi fyrir að þau séu búin til úr villtum dýrum á borð 

                                                 
16 Vefsíða: Mongolia Today: http://www.mongoliatoday.com/issue/7/clothes.html. Sótt 19.01.2011. 
17 Ibid. Sótt 20.01.2011. 

http://www.mongoliatoday.com/issue/7/clothes.html
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við hirti, villigeitur eða sauðfé. Skógerð er langt og erfitt ferli en upphaflega var það í 

höndum kvenna að búa stígvélin til en í dag er það í höndum beggja kynja.18 

 

 

3.3 Skraut og skart 

Þótt umstalsverður vöru- og hráefnisskortur sé í Mongólíu er nóg til af silfri. Silfur 

nota Mongólar því mikið í skartgripi og skraut sem oft er fest á föt. Silfrið hefur verið 

unnið þannig að silfurhleifar eru bræddir og hamraðir niður í örþunnar skífur sem 

hægt er að sníða allskyns mynstur út úr. Til þess að skera mynstrin út eru notuð 

stenslar úr berki birkitrjáa. Það kemur einnig fyrir að saumaðir eru silfurpeningar við 

föt eða önnur efni. Þetta þótti vinsælt á árum áður hjá giftum konum, en þær saumuðu 

oft aurinn við rúmföt sín. Á búning kvenfólks í Mongólíu var oft kosið að nota 

nokkuð dýrmæta steina, þó ekki þá fínustu, í bland við silfrið í skraut á búningana. 

Vinsælustu steinarnir voru túrkis, perlur og kórall. Túrkissteinar fást í Mongólíu en 

perlur og kóralar voru innfluttir. Steinarnir voru ekki síður notaðir sem 

lækningarsteinar en þeir voru til að lækna eitranir. Var því tvöfaldur tilgangur með 

steinunum, bæði til skrauts og sem vörn. Í kvenbúningi Mongóla, eða Halh eins og 

hann er kallaður, er mjög mikið um útsaum og ísaumaða skrautmuni, líkt og 

silfurpeningar, fyrir alla fínustu stykkin. 19 

 

 

3.4 Áhrif Kommúnisma á klæðaburð í Mongólíu 

 
Það var fyrst á tímum kommúnisma sem börn voru skylduð til að ganga í sértilgerðum 

skólabúningum. Þess til viðbótar voru stúlkubörn sem gengu til skóla skylduð til að 

ganga með flenni stóran borða með satín áferð. Notuðust stúlkurnar ekki við eða 

vöfðu hann ekki fallega um höfuð sitt, var þeim refsað í skólanum. 

Kommúnismi hafði áhrif á fleira en barnaklæðnað en við byltingu þessa 

færðist vestrænn klæðnaður meir og meir inn í landið. Við það varð óneitanlega til 

ótrúlega skemmtileg blanda af vestrænum flíkum í bland við klassískar mongólskar 

flíkur. Enn þann dag í dag er vestrænn klæðnaður ríkjandi í Mongólíu en það á heldur 

                                                 
18 Ibid. 20.01.2011. 
19 Paula L. W. Sabloff : Modern mongolia. Reclaiming Genghis Khan. UPenn Museum of Archaeology, 2001, bls. 76-78. 
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við um borgirnar í Mongólíu, en flæði af fatnaði þangað er að sjálfsögðu meira. Í 

sveitum Mongólíu er því jafnframt meira um hefðbundinn mongólskan klæðnað 

og/eða búninga. Þrátt fyrir að vestræn menning hafi að einhverju leiti tekið sér 

rótfestu í menningu Mongóla er það þó tiltölulega lítið. Þrátt fyrir að Kommúnistar 

hafi breitt vestrænan boðskap til Mongólíu er ljóst að þeir halda fast í hefðir líkt og 

kemur fram í bók sem rituð er af Paulu L. W. Sabloff og kölluð er Modern Mongolia: 

Reclaiming Genghis Kahn: 20 

 

Hefðinni að vefja ungabörnum inn í teppi er haldið við, sérstaklega á 
veturna. Hefðin er sú að þegar börn fæddust í mongólsku tjöldunum var þeim 
samstundis vafið inn í gæru svo þétt að þau gátu hvorki hreyft legg né lið. Í 
dag fæða 95 til 97 prósent kvenna börn sín á spítölum, en þar eru þau vafin 
inn í teppi. Innvafið barn getur ekki velt sér af rúmi, áhættan af skyndilegu 
dauðsfalli barna verðu að engu (SIDS), og er haldið hita frá kuldaveirum. 
Neikvæða hlið innvafnings er sú að barn sem vafið er of lengi á í hættu að 
sjá litla sól og fá litla hreyfingu, þá eykst hætta á beinkrömum. Þó vanalega 
hverfi beinkröm þegar börn hefja leik í sólinni.21 

 

Líkt og áður hefur komið fram og tekin hafa verið dæmi um, eru hefðir Mongóla 

þegar kemur að klæðaburði ríkar. Einnig þegar kemur að klæðnaði eða vafningi fyrir 

ungabörn, þar sem ástæða er fyrir hverri flík, hverju lagi eða hverjum vafning. 22 

Ekki eru síður áhugaverðar breytingar sem áttu sér stað á herrafatnaði við 

innkomu kommúnisma í landið. Þjóðbúningi eða hefðbundnustu klæðum Mongóla 

var þar breytt mest. Há og svört rússnesk stígvél tóku þar við hinum klassísku 

mongólsku  stígvélum Gutul. Þá urðu leðurbelti mjög vinsæl og leystu þar af hólmi 

taubvafningana sem alltaf hefur verið mikilvægur partur af þjóðbúningi þeirra. 

Tauvafningur þessi er kallaður er Buus er oftast nær notaður í mjög björtum litum og 

gefur þar búningnum mikið líf. Tauvafningurinn og stígvélin voru ekki það eina sem 

datt út, því ekki þótti lengur mikill stíll yfir vestum. Einkennismerki Deel búningsins 

eru langar ermar hans og stóru uppbrettu ermar en hvoru tveggja hvarf ásamt 

vönduðum herrahöttunum. Á þriðja áratug síðustu aldar má segja að rithöfundurinn 

Natsagdorj hafi gerst langtíma straumbreytir. Hann kom af stað þeirri tísku er enn 

                                                 
20 Ibid,, bls. 69-74. 
21 Ibid., bls. 74. 
22 Ibid., bls. 69-74 
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þann dag í dag er mjög vinsæl meðal Mongóla. Við Deel búninginn setti hann á höfuð 

sér Fedora23 hatt gerðan úr ull. 

 
Tíska rithöfunfarins Natsagdorj  hefur orðið að klassík eins og sést  hjá  

þessum herra.  

 

Hápunktur breytinganna varð árið 1938 þegar Stalin ákvað að banna Deel búninginn í 

opinberum stofnunum sem og á skrifstofum. Tveir skólar börðust þó á móti þessari 

reglu og var þar gengið í búningum opinberlega.24 

Helstu breytingar á klæðaburði kvenna á tímum kommúnisma kom fram í 

sviptingu fylgihluta. Höfuðbúnaður sem hafði verið konum mikilvægur var ekki vel 

séður af kommúnistum vegna þess að fjárhagslegar aðstæður fjölskyldu konunnar 

voru auðsjáanlegar á höfuðbúnaðinum einum. Flest höfuðfötin voru því gerð upptæk 

af yfirvöldum. Sumar konur breyttu höfuðfötunum í annars konar skart eða jafnvel 

skálar sem notaðar voru undir skartgripina og hægt væri að erfa dætur þeirra að 

skartgripunum. 

 

 

 

 

 
                                                 
23 Fedora er sérstakt snið herrahatta. 
24 Paula L. W. Sabloff : Modern mongolia. Reclaiming Genghis Khan. UPenn Museum of Archaeology, 2001, bls. 69. 
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4. LOKAORÐ 

 
Eftir rannsókn þessa á sögu, hefðum og eðli Mongólíu er mér ljóst að stórmerkilegt 

land er um að ræða. Í fyrstu hafði ég ákveðnar hugmyndir um landið, ég þóttist viss 

um að eina ástæðan fyrir svo lítilli þróun á klæðaburði, og í raun menningu í heild 

sinni, væri fátækt. Að landið væri nær frumbyggjum en vestrænni menningu. Að vissu 

leyti er það rétt, fólkið á sléttunum lifir að miklu leyti lífi sjálfsþurftarbúskapar. 

Vissulega eru hirðingjar öfgafyllsta dæmið í Mongólíu en engu síður stór partur af 

þjóðinni. Eins og sést á innilokuninni sem varð í landinu, þá misstu Mongólar af 

helsta straum áhrifa í tísku Vesturlanda, þegar menning og tíska á Vesturlöndum reis 

sem hæst. Aldrei getum við vitað hvað hefði gerst á þeim tíma, hvort Mongólar hefðu 

færst nær vestrænni menningu, líkt og Rússar og Kínverjar eða hvort þeir hefðu færst 

ennþá fjær henni hefðu Rússar ekki tekið yfir landið og fært sitthvað af vestrænum 

siðum inn í landið. 

Af ritsmíð þessari væri hægt að draga þær ályktanir að ég sé á móti þeirri 

þróun sem átti sér stað með tilkoma Rússa og kommúnisma inn í landið. Með þeim 

vestrænu áhrifum sem komu loks inn í landið. Svo er þó ekki. Þvert á móti hefur sú 

blanda heillað mig gríðarlega, blanda þjóðbúnings og vestrænna hluta; derhúfur, bolir 

o.fl. 
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Ungur drengur í Deel  með derhúfu í vestrænum stíl            Gamall maður í Deel með derhúfu í vestrænum stíl 

 

Að skoða grunn áhrifin í menningu og fatnaði Mongóla er sér kafli útaf fyrir sig, þar 

sem sterk rússnesk og kínversk áhrif er að sjá. Að mínu mati eru þau áhrif mjög ólík 

og blandast við Mongólska menningu og fatnað sem fyrir var til staðar. Í raun er það 

fjórði þátturinn sem blandast við með tilkomu kommúnismans, vestræni 

klæðnaðurinn. Klæðnaður sem þar sést og er í raun í dag nýlega orðinn hallærislegur 

vestan hafs, mögulega kominn hringinn. Eiga þar við föt og fylgihlutir frá seinnipart 

tíunda áratugs síðustu aldar. 

Þótti mér einnig áhugvert að skoða áhrif veðurfars á klæðnað Mongóla. Vita 

skuld lá það í augum uppi að þeir þyrftu að klæðast hlýrri flíkum vegna kuldans en 

áhugavert var engu að síður að sjá tilganginn með hverri einustu flík, þar sem allt er 

úthugsað og lífið í heild gengur út á nytsemi. Að klæðast eftir aðstæðum. Einnig var 

áhugavert að skoða híbýli þeirra, Yurts, þar sem það tengdist efnis pælingum mínum 

mikið. Hvernig þeir meðhöndla gæruna og þétta til þess að ná fram sem hlýjasta 

tjaldinu. Líf Mongóla er ekki auðvelt, þó misjafnt sé eftir landshlutum, en sem dæmi 

má nefna þá sem lifa í Gobi eyðimörkinni við erfiðar aðstæður, en á veturna getur 

reynst erfitt að komast yfir vatn og þá þurfa hirðingjar þeir að elta snjóinn upp að 

fjallsrótum. Þessar ferðir að rótum fjallanna taka oftast langan tíma og þarf föruneytið 

því að dúða sig sérlega vel. 
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Áður en lagt var af stað í rannsóknarvinnuna lagði ég fyrir mig nokkrar 

grunnspurningar sem ég hef svarað, ein af þeim sem ég velti upp var hvort enn gætti 

eldri áhrifa í klæðaburði Mongóla. Þeirri spurningu hefur eflaust verið svarað en 

augljóst er, líkt og kom fram hér að ofan, að Mongólar halda gríðar vel í arfleifð sína 

og hefðir. Allt frá tímum Genghis Kahn er hægt að greina sterkan keim í klæðaburði 

og fáar þjóðir geta státað af því. Þó svo að stríðsklæðnaður; brynjur og þess háttar sé 

ekki enn í notkun. Og það eðlilega. 

Þar sem áhugi minn, fyrir rannsóknarvinnu, snéri  einungis að sjónrænni hlið 

klæðana var virkilega ánægjulegt að skoða enn frekar handverk fata, skó, fylgihluta 

og skartgripa. Verulega vandaðar flíkur og vönduð efni sem notast var við og eru enn 

við lýði í dag. Þar sem hlutir eru gerðir til að endast, því í eins mikilli fátækt líkt og í   

Mongólíu, er vitað að það er ódýara að eiga vönduð föt sem endast en eru bæði dýrari 

og tímafrekari í gerð en illa gerðar pjötlur sem margsinnis þarf að endurnýja. 

Óneitanlega er það margt sem vesturlandabúar mættu taka sér til fyrirmyndar hjá 

Mongólum og ættu öll lönd að gæta eins vel að menningararfleifð sinni líkt og 

Mongólar gera. Megi hún varðveitast um ókominn tíma. 
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