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Ágrip  

 
Sigurður Guðmundsson (1833-1874) málari teiknaði blómamyndir og skráði 

upplýsingar um þær í vasabækur sínar. Ritgerðin fjallar um hverjar voru fyrirmyndir 

hans að blómateikningunum sem síðar voru notaðar í fjölmargum útfærslum á 

skautbúninginn, sem er hátíðarþjóðbúningur kvenna á Íslandi. Einnig eru munstrum 

Sigurðar sem varðveist hafa í teikni- og uppdráttarbókum gerð skil og fjallað er um 

skautbúninginn sem Alexandrínu drottningu Íslands og Danmerkur var gefinn við 

konungskomuna 1921. Sigurður Guðmundsson bjó í Kaupmannahöfn í níu ár og var 

lengst af í listnámi við Det Kongelige Danske Kunstakademi. Þar nam hann meðal 

annars teiknun auk þess sem hann las íslenskar fornbókmenntir. Hann hafði mikinn 

áhuga á að endurbæta klæðnað Íslendinga sem honum fannst vera skelfilegur eins og 

kemur fram í ritgerðinni hans „Um kvennbúnínga á Íslandi að fornu og nýju“ árið 1857. 

Hugsanlegar fyrirmyndir hans að blómamunstrum voru þurrkaðar sóleyjar sem voru á 

Botanisk Museum á þeim tíma sem hann var þar. Eftir heimkomuna vann hann að 

hönnun skautbúningsins, bæði að sniðum og útliti klæðanna og munstrum fyrir þau. Í 

ritgerðinni er blómamunstrunum lýst og útfærslum munstranna í uppdráttum sem 

notaðir voru fyrir útsaum á skauttreyjur, samfellur og einnig fyrir silfursmíði.  

Munstrin sýna margar íslenskar blómategundir og eru fjölbreytt í útfærslum. 

Stíleinkenni Sigurðar eru þó ríkjandi en eitt af aðaleinkennum munstra Sigurðar eru 

blóm á mismunandi þroskaskeiði sem fléttast í kringum bylgjaðan stilk. 

Uppdrættir Sigurðar Guðmundssonar sem hafa varðveist eru í útfærslum þeirra 

Hólmfríðar Rósenkranz, Guðrúnar Gísladóttur, Sigríðar Briem og einnig hafa varðveist 

teikningar fyrir silfur á skautbúning sem er eftir Sigurð Guðmundsson málara og Sigurð 

Vigfússon gullsmið.  

Skautbúningur Alexandrínu drottningar er alsettur munstrum af sóleyjum, en 

sóleyjar voru einmitt í mörgum útfærslum Sigurðar. Útfærsla munstranna á þessum 

búningi er önnur en Sigurðar en áhrifanna frá honum gætir þar engu að síður, en eitt af 

munstrunum er teiknað af Kristni Andréssyni málarameistara. Íslenskt hannyrða- og 

listafólk kom að gerð skautbúnings Alexandrínu ásamt íslensku athafnafólki sem stóð 

að framkvæmd verksins og var skautbúningurinn fjármagnaður með frjálsum 

framlögum.  
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Inngangur 

 
Í þessari ritgerð verður fjallað um blómateikningar Sigurðar Guðmundssonar málara 

(1833-1874). Þær eru flestar varðveittar í vasabókum hans, í Safni Sigurðar 

Guðmundssonar á Þjóðminjasafni Íslands.1 Reynt verður að finna fyrirmyndir 

blómateikninganna í náttúrufræðimyndum úr samtíma Sigurðar og sýna fram á hvaða 

hugmyndir lágu að baki þeim. Þá verður greint frá ýmsum útfærslum Sigurðar og 

íslenskra hannyrðakvenna á blómateikningunum við gerð skautbúningsins sem hófst 

upp úr 1858.2 Einnig verður hér rannsakað hvort áhrif frá blómateikningum og 

munstrum Sigurðar málara megi sjá í munstrum skautbúnings Alexandrínu drottningar.3 

En við konungskomuna 1921 færðu íslenskar konur drottningu sinni skautbúning að 

gjöf.4 Að lokum verða munstrin í skautbúningi Alexandrínu drottningar skoðuð og 

kannað hvort þau hafi sameiginleg einkenni en einungis er vitað hver teiknaði eitt 

þeirra.  

Í rannsókninni var unnið með frumheimildir úr Safni Sigurðar Guðmundssonar. 

Unnið var með blómateikningar Sigurðar í vasabókum hans.5 Ásamt blómateikningum 

og munsturútfærslum Sigurðar í uppdráttarmöppu.6 Einnig var unnið með handskrifaða 

texta Sigurðar í möppu sem ber heitið Flora Islandica.7 Vasabækur Sigurðar eru níu 

talsins og merktar árunum 1856-1870.8 Við skoðun á vasabókunum kom í ljós að tvær 

þeirra sem skrifaðar eru með tíu ára millibili hafa að geyma margar teikningar af 

blómum og jurtum. Eldri vasabókin er frá 1861og verður hér kölluð vasabók 1861.9 

                                         
1Sigurður Guðmundsson, „Safn Sigurðar Guðmundssonar,“ SG, Þjóðminjasafn Íslands. 
2 Jón Auðuns, Sigurður Guðmundsson málari, H.f. Leiftur, Reykjavík, 1950, (e. bls.). 
3Hér verður nafnið Alexandrína notað eins og var almennt gert í skrifum um konungskomuna 1921,en 

drottningin hét Alexandrine Auguste, Historiesajten, netslóð: http://www.historiesajten.se/  
4 „Konungskoman,“Unga Ísland, 16.árg., 6.tbl., júní 1921, bls. 41-46. 
5 Sigurður Guðmundsson, „Vasabækur frá 1856 – 1870,“ SG:03:1 – SG:3:9, Þjóðminjasafn Íslands. 
6 Sigurður Guðmundsson, „Uppdrættir,“ SG:10:3, Þjóðminjasafn Íslands. 
7 Sigurður Guðmundsson, „Flora Islandica,“ SG:04:11, Þjóðminjasafn Íslands. 
8 Sigurður Guðmundsson, „Vasabækur frá 1856 – 1870, “Þjóðminjasafn Íslands. 
9 Sigurður Guðmundsson, „Vasabók frá 1861,“ SG:03:3, Þjóðminjasafn Íslands.  
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Yngri vasabókin er frá 1870 og verður nefnd vasabók 1870.10 Þessar heimildir voru 

ljósmyndaðar og upplýsingar úr þeim afritaðar. Leitað var að blómanöfnunum, þau 

skráð á íslensku og latínu og leitað að samskonar blómum og blómanöfnum í 

blómabókum, teiknibókum, í orðabókum og munstrum til útsaums fyrir skautbúninga 

eftir höfundana Hólmfríði Rósenkranz (1842-1922), Guðrúnu Gísladóttur (1848-1893), 

Sigríði Briem (1901-1998) og Kristinn Andrésson (1893-1960). Einnig var leitað eftir 

upplýsingum um hvenær og á hvaða stöðum Sigurður fann fyrirmyndir 

blómateikninganna. 

Gerður var listi yfir blómanöfnin í Flora Islandica möppunni og við hann bætt 

nöfnum blóma úr vasabókum og af teikningum (Tafla 1). Blómalistinn er tvennskonar, 

annars vegar eins og nöfnin eru skráð í gögnum Sigurðar; Flora Islandica, vasabókum 

og útfærslum munstra og hins vegar með viðbótarupplýsingum. Í upplýsingunum eru öll 

blómanöfn þýdd á íslensku eða latínu og skráð með samheiti eftir Flóra Íslands eftir 

Stefán Stefánson, Íslenskri orðabók ritstýrðri af Árna Böðvarssyni og Flora Danica 

bæði úr ritum og með netheimildum.  

Blómalisti Sigurðar, Flora Islandica, er notaður til samanburðar við myndir í 

vasabókunum, teiknimöppum, teiknibókum, Flora Danica, og leitað eftir blómanöfnum 

hans í Flora Islandica sem er að finna í Botanisk Have Statens Naturhistoriske 

Museum. Með blómalista Sigurðar, Flora Islandica, með viðbótar blómanöfnum úr 

vasabókum og af útfærslum munstra voru gerðar tvær töflur. Gerð var samanburðartafla 

um blómanöfnin í vasabókunum, teiknibókunum og teiknimöppunum (Tafla 2) og tafla 

yfir útfærslur blómamunstra fyrir skautbúninga (Tafla 3). Flora Danica er stórt og 

mikið rit í mörgum heftum og fjallar um danska jurtaflóru. Ritið Flora Danica var 

skoðað í lit á Landsbókasafni Íslands og svarthvítu á Nátturufræðistofnun Íslands.11 

Einnig var Flora Danica skoðuð á veraldarvefnum í lit.12 

Margar blómateikningar í vasabókum Sigurðar Guðmundssonar hafa tilvísanir í 

Flora Danica og voru tilvísanirnar í vasabókunum notaðar til að finna samsvarandi 

myndir í Flora Danica. Myndirnar í Flora Danica sem áttu við tilvísanirnar í 

vasabókunum voru síðan bornar saman við blómateikningarnar. Einnig var latneskum 
                                         

10 Sigurður Guðmundsson, „Vasabók frá 1870-?,“ SG:03:9, Þjóðminjasafn Íslands. 
11 Oeder, Georgio Christiano .o.fl., Flora Danica, 1.-18., Kaupmannahöfn,Nicolai Mölleri,1764-1883.  
12 Det Kongelige Bibliotek, netslóð: http://www.kb.dk/da/index.html 
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heitum sem voru skrifuð í vasabækurnar flett upp í Flora Danica og út frá dönskum 

nöfnum fundin íslensk blómanöfn. Botanisk Have Statens Naturhistoriske Museum var 

heimsótt í þeim tilgangi að athuga hvort einhver möguleiki væri á að þar væru geymdar 

jurtir sem Sigurður hefði séð á námsárunum og notað sem fyrirmyndir við teikningar 

sínar, því ekki er til á Íslandi jurtasafn frá þeim tíma.13 Í Botanisk Have Statens 

Naturhistoriske Museum er varðveitt Flora Islandica, safn af íslenskum blómum og 

jurtum frá nítjándu öld.14  

Í rannsókninni voru skoðaðar og myndaðar þrjár teiknibækur og teiknimappa 

eftir hannyrðakonur sem hafa teiknað munstur og munsturútfærslur eftir Sigurð 

Guðmundsson. Myndirnar sem voru teknar af munstrunum voru bornar saman við 

blómateikningar og útfærslur Sigurðar. Sú teiknibók sem talin er elst og fyrirmynd 

annarra teiknibóka af útfærslum munstra fyrir skautbúninginn er varðveitt á 

Þjóðminjasafninu og er eftir Hólmfríði Rósenkranz.15 Tvær teiknibækur sem eru unnar 

eftir teiknibók Hólmfríðar eru einnig varðveittar á Þjóðminjasafninu og eru eftir Sigríði 

Briem.16 Teikni- eða uppdráttamappa Guðrúnar Gísladóttur er þar einnig varðveitt og 

hefur að geyma safn af ýmsum uppdráttum og munstrum fyrir skautbúninginn.17 

Teiknibók fyrir silfursmíði eftir Sigurð Guðmundsson og Sigurð Vigfússon sem er 

geymd á handritadeild Landsbókasafns Íslands var skoðuð og mynduð og leitað að 

blómateikningum Sigurðar málara fyrir silfurskart skautbúningsins.18  

Nationalmuseet - Þjóðminjasafn Danmerkur var heimsótt og skautbúningur 

Alexandrínu drottningar, rannsakaður, mældur og myndaður. Skautbúningurinn er eign 

danska konungsríkisins og var óskað leyfis til að skoða og mynda skautbúning 

Alexandrínu hjá Margréti Þórhildi Danadrottningu. Var það auðsótt mál því að Margrét 

                                         
13 28. apríl 2014 var heimsókn til Botanisk Have, Statens Naturhistoriske Museum, netslóð: 

http://botanik.snm.ku.dk/ 
14 Ib Friis, e-mail til höfundar, 12.mars 2014. 
15 Hólmfríður Rósenkranz, „Munsturbók,“ Óskrásett samkvæmt minnisblaði 16. nóv. 2004, 

Þjóðminjasafn Íslands. 
16 Sigríður Briem, „Teiknibækur með uppdráttum,“ A-10134, Þjóðminjasafn Íslands. 
17 Guðrún Gísladóttir Briem, „Útsaumsuppdrættir,“ A-12966, Þjóðminjasafn Íslands. 
18 Sigurður Guðmundsson og Sigurður Vigfússon, „Teikningar til silfursmíða við íslenskan faldbúning,“ 

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn, Lsb Hbs 746, 4 to. 
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Danadrottning hefur mikinn áhuga á útsaumi.19 Skautbúningurinn er varðveittur hjá 

Nationalmuseet - Þjóðminjasafni Danmerkur í safninu í Brede sem er rannsóknar- og 

varðveislustaður safnsins.20  

Myndir af skautbúningi Alexandrínu og fylgihlutum hans sem teknar voru í 

heimsóknnni er heimilt að nota innan Háskóla Íslands með tilvísunum í Þjóðminjasafn 

Danmerkur.21 Teikningar og útsaumsprufur sem tengjast skautbúningi Alexandrínu voru 

skoðaðar á Þjóðminjasafni Íslands. Viðtal var tekið við Dóru Jónsdóttur gullsmið um 

skautbúning Alexandrínu drottningar. Helstu heimildir um skautbúning Alexandrínu er 

að finna í frásögnum um konungskomuna, í tímaritum, í greinum um ævi og störf þeirra 

sem að gerð hans komu og í minningagreinum.  

Um Sigurð málara hafa verið skrifaðir bækurnar Sigurður Guðmundsson málari 

eftir Jón Auðuns og Þáttur Sigurðar málara eftir Lárus Sigurbjörnsson. Út hefur verið 

gefið Minningarrit eptir Sigurð Guðmundsson, með æviágripi, líkræðu og fjórum 

erfiljóðum, ýmsar greinar skrifaðar honum viðvíkjandi og fjallað um hann í greinum og 

bæklingum, sjá heimasíðuna Sigurður málari og Kvöldfélagið.22 Þá hefur Elsa E. 

Guðjónsson skrifað um Sigurð Guðmundsson og Æsa Sigurjónsdóttir í ritinu Til Gagns 

og til fegurðar. 

Í nokkurn tíma hefur hópur fólks unnið að verkefninu „Menningarsköpun: 

Fræðilegir áhrifavaldar, uppsprettur, innblástrar og langtímaáhrif menningarsköpunar 

Sigurðar málara og Kvöldfélagsmanna 1857-1874.“ Haldin hafa verið tvö málþing um 

verkefnið og unnið að gerð Wiki síðu þar sem hýst eru uppskrifuð frumgögn tengd 

Sigurði og Kvöldfélaginu. Þar á meðal eru vasabækur hans, bréf og ritgerðir skráðar.23 

Vasabók 3 frá 1861 var afrituð og skráð á Wiki síðuna af höfundi þessarar ritgerðar sem 

                                         
19 Mikkel Venborg Pedersen, Museumsinspektør, seniorforsker, ph.d. et dr. phil, Nationalmuseet, gaf 

þessar upplýsingar í heimsókn höfundar ritgerðarinnar til Brede 1. júlí 2014. 
20 Kvindedrakt, skautbúningur, nr. 2382/1995 - 2395/1995, Nationalmuseet. 
21 Mikkel Venborg Pedersen, Museumsinspektør, seniorforsker, ph.d. et dr. phil, Natinalmuseet, gaf 

þessar upplýsingar í heimsókn höfundar ritgerðarinnar til Brede 1. júlí 2014. 
22 Sigurður málari og Kvöldfélagið, netslóð: https://sigurdurmalari.hi.is/ 
23 Að verkefninu standa: Terry Gunnell (Háskóli Íslands), Karl Aspelund (University of Rhode Island), 

Sigurjón B. Hafstein (Háskóli Íslands), Sveinn Yngvi Egilsson (Háskóli Íslands) og Sveinn Einarsson 

(sjálfstætt starfandi), Sigurður málari og Kvöldfélagið, netslóð: https://sigurdurmalari.hi.is/ 
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komst með því í nána snertingu við gögn Sigurðar Guðmundssonar málara og að lesa 

nítjándu aldar skrift. Wiki síðan er í vinnslu.  

Sigurður Guðmundsson ætlaði að gefa út blómateikningar sínar ásamt öðrum 

teikningum en honum entist ekki aldur til þess. Nokkrar teikningar er að finna í bókinni 

Um íslenzkan faldbúning með myndum eptir Sigurð málara Guðmundsson sem kom út 

árið 1878, en henni fylgdu býsönsk og grísk munstur en ekki íslensku blómamunstrin.24 

Bókin og munstrin voru síðan endurútgefin árið 2006.25 Árið 2009 voru útgefin sex 

blómamunstur fyrir samfellur á vegum Þjóðbúningastofu.26 Í aðfararorðum Um 

íslenskan faldbúning kemur fram að Sigurður hafi dregið upp blómabekki af íslenskum 

jurtum og að blómauppdrættir hans hafi fljótlega orðið vinsælir.27 Í grein Æsu 

Sigurjónsdóttur um klæðnað og tísku í Hlutavveltu tímanns er grein um búninga 

Sigurðar og þar segir að hann hafi dregið upp blómamyndir úr Flora Danica uppi á lofti 

Dómkirkjunnar.28 Konur höfðu áhuga á að sauma blómamunstur Sigurðar málara. Í 

bókinni Til gagns og til fegurðar segir Æsa Sigurjónsdóttir frá því að Þórunn Jónsdóttir, 

kona Þorvaldar Jónssonar læknis á Ísafirði, hafi skrifað Sigurði og beðið hann um að 

senda sér uppdrætti til að sauma eftir og að Sigurður hafi senti henni eikarblaðauppdrátt 

fyrir skauttreyju, belti og samfellu og einnig uppdrætti af melasól.29  

Í þessari ritgerð er í fyrsta sinn fjallað eingöngu um blómateikningar Sigurðar 

málara sem hann teiknaði í vasabækur sínar. Ritgerðin fjallar um rannsóknir á því 

hverjar voru fyrirmyndir blómateikninganna og með hvaða hætti Sigurður vann 

teikningarnar eftir fyrirmyndunum. Hér er einnig á ferðinni rannsókn og skrif um 

teiknibækur hannyrðakvenna sem drógu upp blómamunstur sem átti að sauma út í 

                                         
24 Sigurður Guðmundsson,Um íslenzkan Faldbúning, með myndum eptir Sigurð málara Guðmundsson, 

Guðrún Gísladóttir (ritstjóri og útgefandi), Kaupmannahöfn, 1878. 
25 Sigurður Guðmundsson, Um íslenskan faldbúning, með myndum eftir Sigurð málara Guðmundsson 

(1878), Þjóðbúningastofan c/o 7íhöggi efh. í samstarfi við Þjóðminjasafn Íslands, 2006.  
26 Sigurður Guðmundsson málari, „Blómamynstur Sigurðar Guðmundssonar málara.“ Þjóðbúningastofan 

7íhöggi í samstarfi við Önnu Lilju Jónsdóttur myndskera, 2009. 
27 Sigurður Guðmundsson, Um íslenskan faldbúning, bls. 16. 
28 Æsa Sigurjónsdóttir, „Klæðnaður og tíska, breytingar á fatnaði í ellefu aldir,“ Hlutavelta tímans, Árni 

Björnsson og Hrefna Róbertsdóttir (ritstjórar), Þjóðminjasafn Íslands, 2004, bls. 242-243. 
29 Æsa Sigurjónsdóttir, Til gagns og til fegurðar, sjálfsmyndir í ljósmyndum og klæðnaði á Íslandi 1860 -

1960, Þjóðminjasafn Íslands, 2008, bls. 31. 



 

 

 

12 

skautbúninginn en slíkt hefur ekki verið gert áður. Eins er það með teikningar úr 

silfursmíðamöppunni sem hér eru tekin dæmi úr, það er óplægður akur. Um 

skautbúning Alexandrínu drottningar hefur ekki verið skrifað fyrr, en hér eru rakin áhrif 

frá blómateikningum og blómamunstrum Sigurðar sem koma fram í útsaumi og skarti 

skautbúnings Alexandrínu. Í ritgerðinni er nýjung að skrifa upp frumheimildir úr Flora 

Islandica möppu Sigurðar Guðmundssonar, rannsaka hana og tengja við 

blómateikningar og útfærslur á þeim fyrir munstur. Sigurður Guðmundsson fæddist 

þann 9. mars 1833 að Hellulandi í Skagafirði. Árið 1849 fór hann til Kaupmannahafnar 

og stundaði listnám við Det Kongelige Danske Kunstakademi - Konunglegu 

listaakademíuna. Í minningarriti um Sigurð málara kemur fram að helstu velgjörðamenn 

hans í Kaupmannahöfn voru Konráð Gíslason prófessor sem kom Sigurði í sambandi 

við prófessorana A. Jerichau og J. G. F. Hetsh. Þeir buðu Sigurði báðir ókeypis kennslu, 

bæði í kvöldskóla og heima hjá sér. Jón Sigurðsson skjalavörður studdi Sigurð ásamt 

fleirum. Þar kemur einnig fram að Sigurður hafi fengið styrki fyrir námsgjöldum og 

uppihaldi bæði frá einkasamskotum og af opinberu fé.30 Sigurður flutti til Íslands árið 

1858 eftir níu ára dvöl ytra með aðeins einni Íslandsheimsókn 1856. Hann bjó síðan og 

starfaði í Reykjavík. Í fyrstu teiknaði hann mannamyndir og einstaka landslagsmyndir 

og málaði litmyndir tengdar fornsögum. Hann aflaði sér viðurværis með því að mála 

altaristöflur og kenna teikningu, en hann rak teikniskóla fyrir ungar stúlkur. Sigurður 

teiknaði leikbúninga, málaði leiktjöld og skreytti tjöldin fyrir þjóðhátíðina sem haldin 

var á Þingvöllum 1874. Sigurður beitti sér fyrir söfnum fornmuna og að stofnað yrði 

þjóðlegt forngripasafn sem síðar varð Þjóminjasafn Íslands.31 Starfsheiti Sigurðar var 

málari, en hann lét sig íslenskt þjóðlíf varða. Hann skrifaði meðal annars greinar um 

karlmannabúninga og hagleiksverk Íslendinga og flutti fyrirlestra um þau efni hjá 

Kvöldfélaginu32 og skrifaði hugvekju til Íslendinga um varðveislu fornminja.33 Sigurður 

Guðmundsson lést í Reykjavík 7. september 1874.  

                                         
30 Helgi E. Helgesen, „Æfiágrip Sigurðar málara Guðmundssonar,“ Minningarrit eptir Sigurð 

Guðmundsson málara,1875,bls. 4-5. 
31 Jón Auðuns, Sigurður Guðmundsson málari, (e bls.). 
32 Sama rit. 
33 Sigurður Guðmundsson, „Hugvekja til Íslendinga,” Þjóðólfur, 14. árg., 19-20 tbl., 1862, bls. 76-77. 
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Sigurður skrifaði ritgerðina „Um kvennbúninga á Íslandi að fornu og nýju“ sem 

birtist í Nýjum félagsritum 1857 þar sem hann lýsti skoðun sinni á því hversu klæðnaður 

Íslendinga væri orðinn bágborinn og rakti hversu búningarnir hefðu verið glæsilegir 

áður fyrr og þannig ættu íslenskar konur að klæða sig.34 Sigurður byrjaði fljótlega eftir 

heimkomuna að vinna með hugmyndir sínar um að gera nýjan kvenbúning út frá gamla 

faldbúningnum og skautbúningurinn varð til. Hann átti að vera táknrænn fyrir Ísland. 

Höfuðbúnaðurinn – faldurinn og slörið,– átti að tákna jöklana, gullsaumurinn í treyjunni 

geisla sólarinnar og blómasaumurinn á samfellunni íslenskan sumargróður.35 Sigurður 

vann að skautbúningagerðinni með konum um allt land. Hann aðstoðaði þær með 

munstur, útsaum, snið og samsetningu.36 Skautbúninginn var kominn í notkun um 

haustið 1859. Föstudaginn 21. október 1859 var skautbúningur Sigurðar notaður í fyrsta 

sinn í bland við gamla búninginn. Skautbúninginn bar Sigríður Guðmundsdóttir á 

brúðkaupsdegi sínum og Guðbrandar.37 Sigríður var úr Reykjavík en brúðguminn var 

Guðbrandur snikkari Sigurðsson frá Snæfellsnesi og var heimili þeirra á Arnarhólslóð 

nr. 3.38 Þann 13. nóvember 1859 gengu Ragnhildur og Sigríður til altaris í Reykjavík og 

voru klæddar skautbúningum.39 Sigríður er aftur tilgreind í skautbúningi en Ragnhildur 

sem einnig er nefnd er óþekkt.40 Skautbúningurinn vakti athygli jafnt Íslendinga og 

erlendra ferðamann strax árið 1860 og þá var farið að ljósmynda konur í búningum 

skipulega.41 Skautbúningurinn var saumaður um allt land en var algengastur í Reykjavík 

og nágrenni en hann þótti dýr miðað við litla notkun.42  

Ritgerð þessi skiptist í þrjá kafla. „Blómateikningarnar í vasabókunum“ er fyrsti 

kafli og fjallar um blómateikningarnar í vasabókum Sigurðar Guðmundssonar. Tekin 

                                         
34 Sigurður Guðmundsson, „Um kvennbúninga á Íslandi að fornu og nýju,“ Ný félagsrit, 17.árg, 1857, bls. 

1-53. 
35 Jón Auðuns, Sigurður Guðmundsson málari.  
36 Helgi Einarsson Helgesen, Minningarrit eptir Sigurð Guðmundssonn málara, bls. 7-8.  
37 Sigurður Guðmundsson, „Vasabók 1861,“ opna 86. 
38 Elsa E. Guðjónsson, „Til gagns og fegurðar,“ Hugur og hönd: rit heimilisiðnaðarfélag Íslands, 1988 

bls. 28.  
39 Sigurður Guðmundsson,  „Vasabók 1861,“ Þjóðminjasafn Íslands. 
40 Elsa E. Guðjónsson, Hugur og hönd: rit heimilisiðnaðarfélag Íslands, 1988, bls. 28. 
41 Æsa Sigurjónsdóttir, Til gangs og til fegurðar, bls 34 -36. 
42 Æsa Sigurjónsdóttir, Til gagns og til fegurðar, bls 48 -49.  
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eru dæmi og teikningunum lýst í útliti, tækni og uppsetningu. Gerður er samanburður á 

teikningum á milli vasabókanna og skýrt frá einkennum teikninganna. Greint verður frá 

blómategundum og fyrirmyndum blómateikninganna. „Útfærslur, uppdrættir og 

teiknibækur“ er annar kafli og þar er fjallað um hvaða munstur hafa verið notuð á 

skautbúninginn, á skauttreyjur, samfellur, faldblæju og í silfursmíði. Greint verður frá 

teiknimöppum, teiknibókum um skautbúningsuppdrætti og teiknibók í silfursmíði. 

Tekin verða dæmi og blómamyndir bornar saman við uppdrætti og útfærslur á 

munstrum fyrir skautbúninginn. „Síðari tíma útfærslur“ er þriðji kaflinn og fjallar hann 

um skautbúning Alexandrínu drottningar. Búningnum er lýst bæði klæði og skarti og 

sagt frá hverjir komu að verkinu. Greint er frá munstrum skautbúningsins og áhrifum í 

þeim frá blómateikningum Sigurðar málara. Niðurstöður rannsóknarinnar eru að 

blómateikningar Sigurðar málara eru raktar til íslensku blómaflórunnar og hugmynda 

hans um að gera skautbúninginn að tákni fyrir Ísland. Uppdrættirnir eru fjölbreyttir með 

mörgum blómategundum og útfærðir fyrir munstur á skautbúninga. Í skautbúningi 

Alexandrínu drottningar sjást einkenni og áhrif frá hugmyndum Sigurði málara því 

skautbúningnum var ætlað að vera íslenskur hátíðarbúningur Alexandrínu.  

 

 

1 Blómateikningarnar í vasabókunum 

1.1 Vasabók frá 1861 

Vasabókin (11 x 16.2 cm) er innbundin og eru spjöldin og kjölurinn klædd með grænum 

striga. Neðst á fyrstu blaðsíðu stendur skrifað með hendi Sigurðar: „Vasabók frá 1861 

Sigurður Guðmundsson“. Í hana eru teiknuð mörg blóm sem flest eru íslensk. Þar eru: 

maríustakkur, brennugras, ljónslappi, súrblaðka, skollareipi, hóffífill, hófsóley, 

lambagras, smjörgras, brennisóley, holtasóley, hrafnaklukka, holurt, músareyra, valmúi, 

eyrarrós, fjóla, rauðsmári, þrenningargras, blóðberg, hrútaberjalyng og mura. Í 

vasabókina eru teiknaðar erlendar tegundir, þar á meðal eik og norsk rós. Hér eru tekin 

þrjú dæmi úr vasabókinni til að sýna hvernig Sigurður teiknar blómin. Fyrsta dæmið er 

af holtasóley, annað af brennisóley og þriðja er af sóleyjum, gæsamat, lambagrasi og 

smjörgrasi. 
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Holtasóleyin (mynd 1a) er á miðri blaðsíðu og nær nánast yfir alla síðuna. Hún 

sýnir háan blómstilk sem bylgjast upp. Stilkurinn er alsettur grænum laufblöðum. Á 

enda stilksins í botni blómkrónunnar er sveipur sem er gerður úr svifhölum. Laufblöðin 

sem nefnast rjúpnalauf eru með skörðum og röndum og eru þrettán alls. Þau eru 

stilkstutt og eru ýmist ein sér eða tvö og þrjú saman. Útlínur eru skýrar og teiknaðar 

með bleki. Stilkur og laufblöð eru máluð með grænum vatnslit í nokkrum tónum, en 

sveipurinn er ómálaður. Á neðri enda stilksins er op. Efst vinstra megin er 

blýantsteikning af blómbotni og svifhalasveip. Hægra megin við teikninguna er skrifað 

með blýanti „hármey, hárbrúður, holtasól“. 

Brennisóleyin (mynd 1b) nær nánast yfir alla blaðsíðuna. Stilkurinn sveigist upp 

í boga og blómið er að springa út. Eitt stórt laufblað fimmskipt með flipóttum 

blaðhlutum er neðst og sjö misstór háblöð vaxa upp stilkinn. Stilkurinn er með 

skáskornu opi neðst. Laufblöðin eru teiknuð flöt en blómkrónan, stilkurinn og þrír 

blómhnappar mynda þrívídd. Stilkurinn og laufblöðin eru græn, en blómið og endi 

stærsta blómhnappsins er gulur. Teikningin er unnin með blýanti og lituð með 

vatnslitum.  

Sóleyjar, gæsamatur, lambagras og smjörgras (mynd 1c) eru öll á einni blaðsíðu. 

Teikningin er með mörgum litlum myndum af blómum, blómhlutum og textum. Á 

blaðsíðunni eru teiknaðar tíu misstórar myndir af blómunum. Blómin eru bæði 

útsprungin og óútsprungin á stilkum með laufblöðum eða stök. Laufblöð og 

blómhnappar eru líka stakir. Nöfn blómanna og lýsing á þeim er skrifuð við 

teikningarnar og eru hér tekin þrjú dæmi um texta við teikningur. Vinstra megin við 

efsta blómið stendur „hófb:sól“ og „x“, hægra megin stendur „al gul“ og undir 

stönglinum stendur „gul neðann“.43 Efsta blómið er stærst með fimm gulum 

blómhlífarblöðum, fræflum og frævum. Blómið stendur á grænum stilk með tveimur 

blómhnöppum og laufblaði. Við blómhnapp stendur „græn og gul“ og hægra megin við 

blómið stendur „gul“. Neðst fyrir miðju er teikning merkt „brennisóley“. Krónublöð 

brennislóleyjarinnar eru gul, bikarblöðin græn og miðjan gul með fræflum og frævum. 

Stilkurinn er grænn með grænum háblöðum og blómhnapp. Til hliðar er ómálað og 

                                         
43 „hófb:sól “ Óljóst, en er líklega hófsóley. 
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langt háblað. Teikningin er örlítið skyggð blýantsteikning og máluð með vatnslitum í 

gulu og grænu en hluti hennar er ómálaður. 

Í vasabók 1861 eru teiknaðar íslenskar blómamyndir á sautján blaðsíðum, allt frá 

einni mynd upp í tíu misstórar myndir á blaðsíðu. Á aðrar tíu blaðsíður eru teiknaðar 

myndir af ýmsum útfærslum blóma og laufblaða og þar eru einnig teiknuð erlend blóm. 

Í bókinni eru alls tuttugu og sjö blaðsíður með blómamyndum. Fjórtán myndir í vasabók 

1861 eru litaðar með vatnslitum. Myndirnar eru annarsvegar svarthvítar, gerðar með 

blýanti eingöngu og hinsvegar eru útlínur teiknaðar með blýanti og litaðar með 

vatnslitum. Teikningarnar eru gerðar með hárfínum nákvæmum línum og unnar þannig 

að sumar teikningarnar mynda þvívídd á meðan aðrar eru flatar. Myndirnar eru 

skyggðar með blýanti og málaðar. Vatnsliturinn er notaður til að ná fram formi með því 

að lýsa hann eða dekkja og einnig eru notaðir aðrir litatónar. Oft er teiknað aftur og 

aftur ofaní línurnar og á einni myndinni í bókinni hefur verið farið ofan í línurnar með 

svörtu bleki til að skerpa þær. Vatnsliturinn er allaf innan teikningar og hefur því verið 

borinn á pappírinn með nákvæmni. Allar eru myndirnar gerðar með natni og eru 

snyrtilega unnar á allan hátt. Myndirnar eru ekki alltaf allar litaðar og eru sumar 

blómamyndirnar bæði litaðar með vatnslitum og ólitaðar. Oft eru líka bæði litaðar og 

ólitaðar myndir á sömu blaðsíðu. Litirnir sem Sigurður notar eru grænn, gulur, blár, 

rauður, bleikur og lillablár. Við myndirnar er oft texti sem vísar í íslenskt heiti 

jurtarinnar, lýsing á litum hennar og merkingar með „x“ og „búið“ Við eina myndina er 

skrifað: „Flora Dan“ og við aðra „Solanum Dulcamara (útlent)“.44 

 

 

1.2 Vasabók frá 1870   

Fremst í bókinni stendur skrifað „Vasabók Sigurðar Guðmundssonar. byrjuð 23 august 

1870- Nr. 6“. Dagsetningin 5. júní 1874 er aftarlega í bókinni og segir til um hvenær í 

hana hefur verið skrifað. Í vasabók 1870 teiknar Sigurður margar myndir af íslenskum 

jurtum og einnig erlendum og eru þar: ljónslappi, hrútaber, bláber, melasól, gæsablóm, 

gæsamatur, hrafnaklukka, lambablóm, blóðrót, holtasóley, mýrarfjóla, týsfjóla, 

                                         
44 „Flora Dan“, stendur fyrir Flora Danica. „Solanum Dulcamara (útlent),“ er skyld engjarósinni og er í 

Flora Danica, hefti 11, 1775, nr. 607.  
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fjögralaufasmári, engjarós, lifrarurt, hjartarfi, strandbúi, blóðdrekkur, eyrarrós og 

fuschia.45 Hér eru tekin þrjú dæmi úr vasabókinni til að sýna hvernig Sigurður hefur 

teiknað blómin. Fyrsta dæmið er af hjartarfa, annað er af eyrarrós og þriðja er af 

hrútaberjalyngi, hrafnaklukku og lambablómi. 

Hjartarfinn (mynd 2a) er einn á blaðsíðunni og er myndin stór útlínuteikning 

sem nær yfir alla blaðsíðuna. Jurtin er með fimm hjartalaga aldinum og sex mismunandi 

formuðum laufblöðum bæði sléttum og skörðóttum. Stilkurinn er með tveimur línum 

sem renna saman við neðstu laufblöðin en aðrir laufblaðastilkar eru með einni línu. Efst 

til hliðar vinstra megin er lítil mynd af níu frjóhnöppum á frjóþráðum og tveimur 

hjartalöguðum aldinum og neðarlega er stakt laufblað. Við myndina stendur „(búið)“ og 

undir laufblaðinu „neðst“. Teikningin er unnin með blýanti og ofan í línurnar er teiknað 

með bleki.  

Eyrarrósin (mynd 2b) er ein stór og þrjár minni. Efst er skrifað „um full stærð“ 

og „8 duptb.“46 Til hliðar við jurtina er skrifað „Eyrarós“ og „r“ fimm sinnum. Stilkur 

jurtarinnar skiptist í tvennt, annars vegar upp og hins vegar til vinstri. Stilkurinn sem 

liggur upp hefur eitt laufblað og ber blóm sem hefur fjögur stór krónublöð og fjögur 

kímblöð. Átta frjóþræðir með frjóhnöppum ganga úr frá blómmiðjunni. Vinstri 

stilkurinn ber þrjú laufblöð, tvo blómhnappa, annan að springa út og hinn óútsprunginn. 

Til hægri við blómið er blómhnappur að springa út. Við neðri enda stilksins eru þrjú 

laufblöð á stilk og undir stendur „neðarlega“. Teikningin er skýr með hreinum línum. 

Efri hluti teikningarinnar er teiknaður með blýanti og strikað ofaní línurnar með bleki. 

Bikarblöðin og innri hluti blómhnappa eru skyggð með skálínum. Tvær eyrarrósir eru 

neðar á blaðsíðunni teiknaðar með blýanti. Annarsvegar lítil eyrarrós á hlið og 

hinsvegar útflatt eyrrarósarblóm með frjóþræði og frjóhnappa upp á milli tveggja 

krónublaða. Vinstra megin við eyrarrósina stendur „eptir lifandi“ og hægra megin „full 

stærð“. Á blaðsíðuna er skrifað „krónu blöðinn fagr ljös karmosin rau, bikar blöðinn 

                                         
45 Fuschia er erlend jurt.  
46 „8 duptb.“, óljóst hvað stendur, líklega 8 djúpt. 
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dökk karm, knúpparnir rauðir duptber, gulir, ljós grænir, eða með fagur carm, runðum 

brodd“.47 

Hrútaberjalyngið, hrafnaklukkan og lambablómið (mynd 2c) eru saman á 

blaðsíðunni. Efst stendur „(Rubus) Hrútaber“ og „Flora Dán“. Stilkurinn á 

hrútaberjalynginu er ein lína og á honum eru lítil og stór laufblöð, blómabikarar og 

berjaklasar. Vinstra megin eru tvær hrafnaklukkur, stór hrafnaklukka með stöngli sem er 

bylgjuð, löng lína og sex mismunandi laufblöð.48 Tvær blómkrónur eru, önnur er flöt, 

útsprungin með fræflum og hin útsprungin með fræþráðum og frjóhnöppum. Við 

myndina stendur: „hvít“ og til hægri „F.lora D.an (Cardamine Petrea) Hrafnaklukka Isl 

?“.49 Til vinstri við teikninguna stendur: „Hr. Nr 2“. Neðst til vinstri er lítil teikning af 

blómbikar með litlum stilk og útsprungnum krónublöðum og við hana stendur 

„Hrafnakl. Nr 1“ og „sú algeinga hvíta 4-6 dupt berar“.50 Blómhnappur og tvö 

lambablóm eru til hægri á blaðsíðunni og undir þeim stendur „Lambablóm“, og 

„(Silene)“.51 Bæði teikning og texti eru gerð með blýanti og farið með bleki ofan í allt 

nema stóru laufblöðin og textann „Flora Dán“. Myndirnar eru bæði teiknaðar flatar og 

með þrívídd.  

Á nítján blaðsíður í vasabók 1870 eru teiknuð íslensk blóm og á sjö blaðsíður 

eru einnig teiknaðar nánari útfærslur af þeim. Teikningarnar eru ýmist með einu blómi, 

sem er sjaldnast, en blómateikningar eru flestar átta á blaðsíðu en tólf þar sem líka eru 

teiknaðir einstaka blómahlutar. Í vasabókinni eru alls tuttugu og sex blaðsíður með 

blómateikningum. Stundum eru heilu opnurnar blómateikningar en alltaf afmarkaðar á 

blaðsíðum. Teikningarnar er unnar með blýanti og farið ofan í línurnar á flestöllum 

myndunum með bleki. Teiknaðar eru nákvæmar myndir af blómum og blöðum. 

Myndirnar eru mjög fíngerðar, æðar eru teiknaðar í laufblöð, skástrik í ber, blómahluta, 

                                         
47 Karmosin röd eða vínrautt. Kermesber (Phytolacca Americana). Úr aldininu er unnið litarefni ma til að 

lita vín, Snara, Vefbókasafn, netslóð: http://snara.is/8/s8.aspx  „… carm, runðum  brodd“, er: … karmosin 

rauðum brodd. 
48 Laufblöðin eru ekki laufblöð hrafnaklukkunnar því þau eru fjöðruð.  
49 „F.lora D.an (Cardamine Petrea) Hrafnaklukka Isl ?“ Flora Danica, 7. 1768, nr. 386. 
50 „…dupt berar“, óljóst hvað stendur.    
51„(Silene)“ er lambablóm (Silene acaulis). Flora Danica, 1. 1761, nr. 21. 
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kímblöð, blómabotna og blómhnappa. Jurtirnar eru sýndar frá mismunandi 

sjónarhornum og bæði eru þær sýndar heilar og einnig stakir jurtahlutar. Ýmsar 

upplýsingar eru skrifaðar inn á allar teikningarnar og eru það: blómanöfn bæði á 

íslensku og latínu, litarlýsingar, blaðafjöldi, tegundaheiti, númer, vaxtarstaður, 

notagildi, óhagkvæmi, ein dagsetning, búið og Flora Dan. Myndirnar í vasabók 1870 

eru allar ólitaðar.  

 

 

1.3 Samanburður á vasabókunum 

Átta sömu jurtategundirnar eru teiknaðar í báðum bókunum og til viðbótar í vasabók 

1861 eru teiknaðar tólf jurtir og í vasabók 1870 sautján (Tafla 2). Báðar vasabækurnar 

hafa bæði eitt blóm á blaðsíðu og mörg blóm og blómahluta á sömu blaðsíðu. Í báðum 

bókunum eru teiknaðar myndir þar sem ein jurt er teiknuð og þar sem margar jurtir eru 

teiknaðar saman. Í báðum bókunum eru einstaka jurtahlutar teiknaðir með stærri 

teikningum og í báðum eru textar með myndunum. Í báðum vasabókunum eru 

teikningarnar blýantsteikningar og farið ofan í flestar línur með bleki. Þær eru ólíkar að 

því leyti að í vasabók 1861 eru flestallar myndirnar litmyndir en allar myndirnar í 

vasabók 1870 eru ólitaðar. Texti er við teikningarnar í báðum bókunum en mun meiri 

og ítarlegri í vasabók 1870. Blómanöfn eru tilgreind í báðum bókunum. Í vasabók 1861 

eru öll blómanöfn á íslensku og eitt á latínu. Í vasabók 1870 eru notuð blómanöfn með 

teikningum bæði á íslensku og á latínu. Latnesk blómanöfn eru skrifuð tólf sinnum við 

íslensk blóm með eða án annarra tilvísanna í vasabók 1870. Fjögur erlend nöfn til 

viðbótar eru við blómamyndir í vasabók 1870.52 Í vasabók 1870 stendur að engjarós, 

sóleyjarblöð og eikarblöð séu í íslenskum handritum. Í vasabók 1870 er einnig texti við 

mynd um að teiknað sé eftir lifandi jurt. Í báðum vasabókunum eru tilvísanir í Flora 

Danica og skammstafað: Flora Dan, F. D. og FD og númer. Tilvísun í Flora Danica er 

einu sinni í vasabók 1861 er átta sinnum í vasabók 1870. 

 

 

                                         
52 Fuchsia, Nareissus Pseudonarcissus, Cardamine Patrea og Potintilla. 
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1.4 Fyrirmyndir 

1.4.1 Flora Islandica Sigurðar málara 

Í safni Sigurðar Guðmundssonar er bókarkápa (15.7 x 24.8 cm) utan um sjö lausa miða 

af ýmsum stærðum og gerðum. Framan á bókarkápuna er límdur blár miði og á hann er 

ritað með hendi Sigurðar Guðmundssonar Flora Islandica. Bókarkápan er með 

brúnskræpóttum spjöldum með spottum til að binda hana saman og dökkbrúnum 

leðurkili þar sem þrykkt er í leðrið Arnesen. Latinsk=dansk Ordb, sem þýðir að hún 

hefur verið band á latneskri-danskri orðabók. Á miðunum sjö eru blómateikningar, 

textar og blómalisti.53  

Í Flora Islandica Sigurðar er texti skrifaður á bláan ódagsettan miða þar sem 

hann er að skrifa um munstur og fyrirmyndir munstra. Textinn er hvatning Sigurðar til 

Íslendinga að nota íslenskar jurtir í stað erlendra fyrirmynda í munstur. Hann er 

skrifaður af óþekktum aðila og segir: 

 
...af þessum ástæðum virðist þá heldur liggja her 
að taka sér til fyrir mind Islensk blómstur 
(Flóra Islandica) sem er nógu rík fyrir óss – 
ver erum fatæk þjóð og höfum ekki efni á að  
kaupa útlendar upp dratta bækur; og flest móðeblöð 
virðast að vera gerð af svo ómenntuðum og smekk spilltum mönnum (eg 
vil ekki segja þjóðum) að maður fær valla 1 uppdátt 
skammlausann í 1-2 argángum, því flest af því eru  
erfða sindir goss frá siðlausum og spiltum tímum (frá dögum 
Luðvigs 14 og þar á eftir, og á einmidt sem first 
að falla í gleimsku og dá og sama vil eg segja um  
flesta upp þá drætt Islendinga frá seinni hluta 18 
aldar og alt framm á þennan dag semeru þvert 
a móti öllum stílum og þo einkum allri 
nátturunni það á maður að bann singja 
gjörsam lega burt af landi her ___ Enn 
Svo er Guði fyrir að þakka að maður þarf ekki að 
sækja alt til ut landa, því flest það sem hafa þarf  
í þeim greinum liggur fyrir fótun um á manni 
þar sem maður geingur daglega, hafi maður aðeins 

                                         
53 Sigurður Guðmundsson, Flora Islandica, Þjóðminjasafn Íslands. 
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dolitið mentað54 augu og hugsun a að taka eftir því, og þá litla kunnattu 
sem þarf til að draga það rétt á pappir,...55  

 

Á blómalistanum (Tafla 1) í Flora Islandica Sigurðar eru skrifuð upp tuttugu og 

eitt íslenskt blómanafn, þrjú erlend og ein erlend trjátegund. Listinn er bæði á íslensku 

og latínu. Miðinn með registrinu af íslensku flórunni er gulnaður, hann er ódagsettur og 

er ritaður með hendi Sigurðar. Blómanöfnin eru númeruð frá 1- 19, tvö eru ónúmeruð. 

Blómanöfnin eru flokkuð í þrennt. Í flokki I eru ellefu tegundir, fjórar í flokki II og sex í 

flokki III, en ekki verður fjallað um flokkana hér. Textar til útskýringar um 

samsetningar eru fyrir neðan hvern flokk. Undir listanum eru fimm blómanöfn með 

útskýringum. Þrjú þeirra eru saman og tvö blómanöfn og trjátegundin eru saman. 

Blómalistinn og upplýsingarnar eru um blóm sem Sigurður teiknar og hefur hann haft 

upplýsingar um blómanöfn bæði á íslensku og latínu. Blómin á blómalistanum (Tafla 1) 

koma öll fyrir í útfærslum teikninganna (Tafla 2) nema ærupris og melskriðnablóm.  

Í safni Sigurðar í Flora Islandica möppunni eru upplýsingar um hvar hann 

teiknar, hvaðan jurtirnar eru, lýsing á litum blóma, tilvísnanir í íslensk og latnesk nöfn, 

eftir hvernig fyrirmyndum hann teiknar og hvar blómin vaxa. Á umslagi sem er búið að 

skera í sundur og teikna á beggja megin eru þrjár skriðsóleyjar og texti. Við eina 

skriðsóley (mynd 3a) stendur „gul bikar blöðinn“, „rétt stærð teiknað í August“, „meiga 

vera 3 blóm lifandi“. Við aðra skriðsóley (mynd 3b) stendur „vatnasoley gul, önnur kvít 

lík (ómerk og lík“ og fyrir neðan „R. Reptans“ Við þriðju skriðsóley (mynd 3b) stendur 

„Sóley Vallar gult blómið x of stuttir (heldur minni) vaksa báðar hjá Laugonum í júli, er 

skríðandi, vex við lindina“ og fyrir neðan stendur „Ranunculus hederaceus?“ Á 

umslaginu eru teikningar með textum sem sýna að Sigurður hefur verið að teikna 

myndir eftir blómi í ágúst og þar er vísað í liti og stærð blómsins. Spurningamerkið 

segir að hann hafi verið að leita að réttum latneskum nöfnum fyrir skriðsóleyjar og notar 

líklega til þess Flora Danica. Ranunculus hederaceus sem spurningamerkið er sett við 

er ekki á blómalistanum er þar er R. Reptans (Tafla 1).56 Við sóley (mynd 4a) stendur 

„hvít sóley, R. Glacialis  að vestann“, og „Fullar stærðir eptir þurkuðum blómum.“ Við 

                                         
54 „mentað“, er óljóst hvað stendur, líklega meitlað. 
55 Sigurður Guðmundsson, Flora Islandica,. Þjóðminjasafn Íslands. 
56 Ranunculus hederaceus,. Flora Danica, 6., 1767, nr. 321.  
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fjólu (Mynd 4b) stendur „þrílit fjóla úr Esjunni blá, fjólulá, gul í miðju“. Í Flora 

Islandica Sigurðar og uppdráttarmöppu hans eru skrifaðar upplýsingar við 

blómateikningar um hvaðan fyrirmyndirnar eru, nöfn þeirra á íslensku og latínu, liti 

þeirra, hvar þær vaxa og að blóm séu teiknuð eftir þurrkuðu blómi og einnig er skrifað 

að blómið sé teiknað í réttri stærð. 

 

 

1.4.2 Flora Danica 

Í vasabókum Sigurðar málara eru teikningar með tilvísunum í Flora Danica plöntu- og 

myndasafni Danmerkur og hefur hann haft aðgang að ritinu. Flora Danica kom út á 

árunum 1761-1883 í Kaupmannahöfn.57 Safnið samanstendur af fimmtíu og einu hefti 

og þremur aukaheftum. Plöntunum fyrir það var safnað í Danaveldi og þar með á 

Íslandi.58 Flora Danica var send til Íslands frá konungi Danmerkur til að efla þekkingu 

á grasafræði og var ritið eign konungs.  

Til Íslands komu alls fimm eintök af Flora Danica, fjögur svarthvít og eitt í lit. 

Eintökin með svarthvítu myndunum eru númeruð nr. 39, 40, 41 og 42.59 Eintökin voru 

ætluð fyrir ákveðna staði og embætti og var eintak nr. 39 fyrir stiftamtmannsembættið 

að Bessastöðum, nr. 40 fyrir Skálholtsstifti, nr. 41 fyrir landlæknisembættið og nr. 42 

fyrir Hólastifti. Bessastaðaeintakið, nr. 39, var í Stiftbókasafninu til 1833 eða þar til 

heftin 1 - 47 fóru til Norður – og Austuramtsins. Það kom til vegna þess að 

Stiftsbókasafnið fékk bókasafn Landsuppfræðingarfélagsins 1833 og í skilmálum þess 

var að senda átti eintak norður ef safnið eignaðist tvö eintök af sama riti. Eintak nr. 39 

er á Amtsbókasafninu á Akureyri, en hefti 48, 49, 50, 51 og 3. hefti aukabindis eru á 

Landsbókasafni Íslands. Skálholtsstiftiseintakið nr. 40 er allt á Landsbókasafni Íslands 

nema hefti 51 sem er á Náttúrufræðistofnun Íslands. Eintak nr. 40 kom til 

Landsbókasafnsins 1902. Hólastiftseintakið, nr 42, er allt á Náttúrufræðistofnun Íslands 

                                         
57 Jón Steffensen, „Flora Danica á Íslandi,“ Árbók Landsbókasafns íslands, nýr flokkur, 8.árg. 1982 

bls.15. 
58 Sama heimild, bls. 15 og 21. 
59 Sama heimild, bls. 12. 
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nema hefti 51 sem er á Landsbókasafni Íslands.60 Hólastiftseintakið var lengi geymt 

uppi á lofti Menntaskólans í Reykjavík eða til 1960.61 

Á árunum 1879–1881 var flestum bókasöfnum Reykjavíkur safnað saman til 

geymslu í bókhlöðu Lærða skólans, sem nú er Menntaskólinn í Reykjavík, þar til 

Alþingishúsið gæti tekið við Stiftsbókasafninu og hafa bækurnar ruglast þar. Hvar 

landlækniseintakið nr. 41 er ekki vitað en hugsanlega hefur það verið sent til 

Danmerkur.62 Flora Danica eintakið sem er í lit kom til Íslands í gegnum Magnús 

Stephensen og er á Landsbókasafninu. Það er í 18 bindum með aukabindinu og eru þrjú 

hefti í hverju bindi. Eintakið kemur til Stiftsbókasafnsins frá bókasafni 

Landsuppfræðingarfélagsins 1833, en það var stofnað af Magnúsi Stephensen á 

árunum1807-1808.63 Stiftsbókasafnið, sem nú er Landsbókasafn Íslands, var stofnað 

1818 og var til húsa á Dómkirkjuloftinu til 1881 og hafði Sigurður Guðmundsson 

aðgang að því þar.64 Forngripasafnið sem nú heitir Þjóðminjasafn Íslands telst stofnað 

1863 og hafði Sigurður Guðmundsson umsjón með því á Dómkirkjuloftinu ásamt Jóni 

Árnasyni stiftsbókaverði.65 Sigurður hefur haft aðgang að Floru Danica sem kom frá 

Landsuppfræðingarfélaginu og þeim heftum sem urðu eftir af eintaki nr. 39.  

Hér verða tekin fjögur dæmi, tvö úr hvorri vasabók og borin saman við 

sambærilegar myndir í Flora Danica. Úr vasabók 1861 eru tekin dæmi án tilvísana í 

Flora Danica en með tilvísunum í vasabók 1870.  

Melasól (mynd 5a og 5b). Hér sést að stilkurinn sveigir til vinstri og hægri til 

skiptis á báðum myndunum í vasabók 1861 og í Flora Danica. Laufblöð beggja eru eins 

og sepótt. Krónublöðin eru fjögur á báðum myndunum og miðjur blómanna með 

fræflum og krosslaga fræni í miðju. Blómhnappar eru teiknaðir eins á báðum myndum. 

Litir eru í samræmi, grænn, gulur, hvítur og blár, nema að neðri hluti melasóleyjar 

                                         
60 Sama heimild, bls. 15-16. 
61 Anna Sveinsdóttir, forstöðumaður upplýsingadeildar og safnstjóri bókasafns Náttúrufræðistofnun 

Íslands veitti þessar upplýsingar í heimsókn höfundar ritgerðarinnar þangað 14. mars 2014. 
62 Jón Steffensen Árbók Landsbókasafns íslands, bls. 17. 
63 Jón Steffensen, Árbók Landsbókasafns ísland, bls. 21-24. 
64 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn, netslóð: http://landsbokasafn.is/index.php/bokasafnid/um-

safnid/saga 
65 Þjóðminjasafn Íslands,netslóð: http://www.thjodminjasafn.is/um-safnid/saga-safnsins/ 
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Flora Danica er brúnn. Blómhnappar eru á báðum myndum. Rót er á myndinni í Flora 

Danica en ekki í vasabók 1861.  

Hrafnaklukka (mynd 6a og 6b). Hér sést að stilkur blómsins í vasabók 1861 

sveigist til, laufblöð eru fjöðruð, krónublöð fjögur og blóm og blómhnappar eru í klasa 

eins og á mynd Flora Danica. Litur hrafnaklukkunnar er bleikfjólublár og leggir eru 

grænir á báðum myndum. Rætur eru á Flora Danica myndinni en sjást ekki á myndinni 

í vasabók 1861. 

Holtasóley (mynd 6a og 6c). Stilkar holtasóleyjanna liðast eins til, laufblöð eru 

tennt og þétt saman, krónublöð eru átta og eru hvít með gulri miðju í vasabók 1861 og 

Flora Danica. Blómbotn er sýndur á báðum myndum og einnig sveipur svifhala að 

myndast á litlum myndum.66 Hvítur, gulur og grænn litur er á báðum myndunum og 

rauður eða rauðleitur á báðum stönglum. Rætur eru teiknaðar á holtasóleyjuna í Flora 

Danica en stilkurinn í vasabók 1861 er án róta. 

Strandbúi (mynd 7a og 7b) Tilvísunin „F. D 1168“ er við strandbúa í vasabók 

1870. Í vasabók 1870 eru blómin stök og textinn við myndina segir að blómin séu mörg 

saman og það passar við myndina í Flora Danica, þar eru blómin í klösum. Krónublöð 

eru fjögur og kálið er eins á báðum myndum. Í texta í vasabók 1870 segir að blómin séu 

hvít og í Flora Danica eru þau eru hvít og fölfjólublá. Myndin í vasabók 1870 er ólituð 

en í Flora Danica er myndin í lit. 

Mýrafjóla (mynd 8a og 8b). Tilvísunin „F. D. 83“ er skrifað við mýrafjólu í 

vasabók 1870. Í vasabók 1870 og Flora Danica er stilkurinn hár, beinn og sveigist við 

blómbotninn á báðum myndunum. Laufblöðin í vasabók 1870 eru lokuð en eru að loka 

sér í Flora Danica. Á báðum myndum er blómhnappur að opna sig en er meira opinn í 

Flora Danica. Skrifað er í vasabók 1870 að mýrafjólan sé oftast með 1-2 blöð og fleiri 

og passar það við að í Flora Danica eru þrjú blöð. Í vasbók 1870 segir að mýrafjólan sé 

hvítblá en hún er hvítbrúnleit og rauð í Floru Danica. 

Týsfjóla (mynd 8a og 8c). Tilvísunin „F. D 2646“er skrifuð við týsfjólu í 

vasabók 1870. Stilkurinn bylgjast til, blómkrónan beygir niður, blöðin eru að loka sér 

alveg eins í vasabók 1870 og í Flora Danica. Við týsfjóluna í vasabók 1870 segir að 

fjólan sé með mörgum blöðum og dökkbláum blómum og er það í samræmi við fjóluna 

                                         
66 Laufblöðin eða rjúpnalaufin. Krónublöð holtasóleyjarinnar geta verið mismörg.  
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í Flora Danica því hún hefur mörg blöð og blóm. Á Flora Danica fjólunni eru rætur en 

í vasabók 1870 er hún án róta. 

 

 

1.4.3 Blómasafnið í Kaupmannahöfn  

Á námsárum Sigurðar 1849-57 var í Kaupmannahöfn íslenskt blómasafn sem hann 

hefur getað skoðað, en elstu blómasöfn á Íslandi eru skráð eftir daga Sigurðar.67 Á 

Íslandi var jurtum safnað fyrir Flora Danica og í Botanisk Have Statens Naturhistoriske 

Museum - Blómasafni Kaupmannahafnarháskóla er til Flora Islandica, safn íslenskra 

jurta frá nítjándu öld .68 Íslenska blómasafnið í Kaupmannahöfn getur hafa verið Sigurði 

innblástur og fyrirmynd að einhverju leyti og til að kanna hvort einhver blóm væru þar 

frá námsárum hans eða fyrr var blómasafnið heimsótt.  

Safnið geymir jurtirnar í járnskápum og er hver skápur merkur með latnesku 

fjölskyldunafni jurtanna og undirnafni þeirra. Þarna eru þurrkuð blóm frá mörgum 

löndum og heimsálfum og hefur hvert land eða heimsálfa sinn lit á möppu sem blómin 

eru geymd í. Til dæmis hefur Asía fjólublátt og Evrópa bláan ramma utan um hvítan 

miða merktan með fundarstað. Færeyjar og Ísland hafa hvítan miða, bæði miði og 

rammi er hvítur. Blómalistinn í Flora Islandica Sigurðar var hafður með í blómasafnið 

og leitað eftir blómaheitunum í honum. Í safninun fundust allar tegundirnar á blómalista 

Sigurðar og þar af tvær frá árinu 1821. Í tveimur eins möppum merktum Ranunculus 

acris L Island, í skáp nr. 3396 sem merktur er Museum botanicum Hauniense eru 

geymdar tvær þurrkaðar og pressaðar sóleyjar í sitt hvorri möppunni og er skráð að þær 

séu tíndar árið 1821 á Íslandi.69 Þetta eru Ranunculus nivalis (mynd 9) og Ranunculus 

philonotis (mynd 10).  

Á Ranunculus nivalis (mynd 9a) eru sjáanleg fjögur krónublöð sem eru ljósgul 

eða hvít, gul að neðan hvít að ofan. Fjögur til fimm laufblöð sjást einnig. Blómstilkurinn 

og ræturnar sem liggja í boga til hægri. Stilkur, laufblöð og rætur eru dökkgræn. Jurtin 

er þurrkuð og liggur á spjaldi. Textinn (mynd 9b) sem fylgir er „Ranunculus nivalis 65 

                                         
67 T.d.: Ólafur Davíðsson, handrit, drög að Flora Islandica, 1897, Náttúrufræðistofnun Íslands. 
68 Jón Steffensen, „Flora Danica á Íslandi,“ bls. 21. 
69 Museum botanicum Hauniense er Grasafræðisafn Hauniense. 
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frá Íslandi gefið/tínt af Jon Thork 182.“ Ranunculus philonotis (mynd 10a) er geymd í 

umslagi á spjaldi með tveimur öðrum, önnur þeirra er frá Ísafirði og hin af 

Arnarvatnsheiði, báðar eru merktar 1928.  

Á Ranunculus philontis (mynd 10b) eru þrjú krónublöð sjáanleg og tvö þeirra 

eru skemmd. Krónublöðin eru dökkgul. Þrjú bikarblöð eru sjáanleg. Tvö laufblöð eru á 

sitthvorum stönglinum og það þriðja sést þar sem stilkurinn klofnar í tvennt. Stöngullinn 

sem ber blómið uppi sveigist  til vinstri og til hægri og lítill stilkur er beinn án blóms. 

Stönglar og laufblöð eru dökkbrún. Jurtin liggur á bláu blaði í umslagi. Utan á umslagið 

(mynd 10c) er skrifað „Ranunculus philonotis“ frá Íslandi gefið/tínt af Tomas Moberg 

1821. 

Ranunculus er sóleyjarættin. Ranunculus acer er opinbert tegundarheiti 

brennisóleyjar. Ranunculus nivalis er jöklasóley.70 Ranunculus philonotis er samheiti 

fyrir Ranunculus sardous.71 Hér er það ártalið sem sýnir að þessar tvær íslensku sóleyjar 

fóru til Kaupmannahafnar árið 1821 og voru til í blómasafninu þar á námsárum Sigurðar 

Guðmundssonar. Ekki eru til heimildir um að hann hafi heimsótt safnið, en vitað er að 

hann var farinn að huga að búningnum í Kaupmannahöfn.72 

 

 

2 Útfærslur, uppdrættir og teiknibækur 

2.1 Teiknibók Hólmfríðar Rósenkranz 

Hólmfríður Rósenkranz gerði munsturteikningarnar undir handleiðslu Sigurðar málara 

og síðar aðstoðaði hún konur við búningagerð og munsturteikningar fyrir 

skautbúninga.73 Teiknibókin (64 x 25 cm) er óskráð og henni fylgir umslag með 

                                         
70 Sveinn Pálsson, „Registur,“ Ferðabók Sveins Pálssonar. 2. bindi, Bókaútgáfan Örn og Örlygur hf., 

1983, bls. 812. 
71 Flora Danica, hefti 25, 1813, nr. 1459.  
72 Helgi Einarsson Helgesen, Minningarrit eptir Sigurð Guðmundssonn málara, bls. 5-6. 
73 [Jón Kjartansson og Valtýr Stefánsson] „Teikningar Sigurðar Guðmundssonar,“ Lesbók 

Morgunblaðsins 37. tbl., 16.09.1928, bls. 295. 
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teikningum.74 Í teiknibók Hólmfríðar Rósenkranz eru blýantsteikningar á blaðsíðum (59 

x 23.9 cm) sem eru minni en bókarkápan. Í bókinni eru teiknuð blómamunstur fyrir 

skauttreyjuborða og samfellur. 

Hér verða tekin dæmi af tveimur útfærslum af munstrunum fyrir 

skauttreyjuborða og eitt fyrir samfellu til að sýna útfærslur og tengja þær við 

blómamyndir Sigurðar. Munstrin eru af brennisóley og skriðsóley. 

Brennisóleyjarmunstur (mynd 11a til vinstri) er endurtekið upp skauttreyjuborðann. 

Munstrið er af tveimur stórum laufblöðum og þremur minni sem eru á stilk sem bylgjast 

upp munstrið. Hvert munstur endar í einni útsprunginni sóley og tveimur 

blómhnöppum. Neðst á munstrinu eru þrjú laufblöð og eitt stórt er efst.  

Skriðsóleyjarmunstur (mynd 11a til hægri) er endurtekning eins og 

brennisóleyjarmunstrið þar sem stilkurinn liðast upp og laufblöðin liggja til skiptis í 

báðar áttir. Munstur fyrir samfellu (mynd 11b) er endurtekning og stilkurinn bylgjast til 

og liggur gegnum allt munstrið. Hvert munstur er af tveimur laufblöðum og öðrum 

þremur minni, einni útsprunginni sóley og tveimur blómhnöppum. Teikningin í 

teiknibók Hólmfríðar af skriðsóleyjunni er hliðstæða teikningar Sigurðar sem er af 

skriðsóley sem merkt er Ranúncúlus repens (mynd 11c). 

 

 

2.2 Uppdráttarmappa Guðrúnar Gísladóttur 

Uppdráttarmappa Guðrúnar Gísladóttur er brún leðurmappa með munstrum og sniðum. 

Uppdrættirnir eru á lausum blöðum og eru unnir eftir uppdáttum Sigurðar. Handrit 

Guðrúnar að bók Sigurðar Um íslenzkan faldbúning, sem hún gaf út 1878, er varðveitt 

með munsturuppdráttunum.75 Guðrún teiknaði uppdrætti og saumaði munstrin undir 

umsjón Sigurðar málara og vann að búningagerðinni með honum.76 Í möppu Guðrúnar 

Gísladóttur eru teikningar og útfærslur af munstrum fyrir samfellur, treyjuborða, 

faldblæju og fleira. Uppdrættirnir eru sumir snjáðir, rifnir, gataðir og bera þess merki að 

þeir hafa verið notaðir. Heil munstur eru teiknuð og önnur tekin í sundur til þess að 

                                         
74 Hólmfríður Rosenkranz, „Teiknibók,“ óskrásett, Þjóðminjasafn Íslands. 
75 Guðrún Gísladóttir Briem, „Útsaumsuppdrættir,“  Þjóðminjasafn Íslands. 
76 Halldóra Bjarndóttir, „Merkiskonur, Guðrún Gísladóttir Briem.“ Hlín, 40.árg., 1958, bls. 11. 
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koma þeim á eitt blað. Pappírinn er bæði þunnur og þykkur, hvítur og litaður. 

Teikningarnar eru unnar bæði með blýanti og bleki.  

Eitt af munstrunum í möppu Guðrúnar er munstur fyrir faldblæju (mynd 12a). 

Munstrið er af hrútaberjalyngi með berjum. Stilkur hrútaberjalyngsins liðast í samræmi 

við bogadregin form faldblæjunnar og bylgjaðan kant þess. Laufblöð og berjaklasar eru 

á stönglinum og fylgja formi kants faldbæjunnar. Teikningin er teiknuð með blýanti á 

hvítan pappír. Teikning Sigurðar (mynd 12b) af hrútaberjalyngi með berjum þar sem 

munstrið er teiknað í boga er hliðstæð teikningu Guðrúnar. 

 

 

2.3 Teiknibækur Sigríðar Briem 

Teiknibækur Sigríðar Briem með munsturuppdráttunum voru útbúnar til afnota og 

verkið var unnið í samvinnu við Þjóðminjasafnið og Samband íslenskra 

heimilisiðnararfélaga.77 Bækurnar eru merktar nr. 10134 a og nr. 10134 b.78 

Í teiknibók nr. 10134 a (69.6 x 28,7 x 2 cm) eru teikningarnar unnar með blýanti 

á þunnan pappír sem er límdur inn í teiknibókina. Blaðsíðurnar eru númeraðar og 

munstrin eru merkt með nöfnum jurtanna og fangamarkinu S.G. sem er fangamark 

Sigurðar Guðmundssonar. Þar eru munstur fyrir skauttreyjuborða, uppslög, samfellur og 

fleira. Í teiknibók nr. 10134 a eru uppdrættir fyrir skauttreyjur, fyrir borða og 

ermalíningar. Hér verða tekin dæmi með rósarmunstri og holtasóleyjarmustri. 

Rósarmunstrið (mynd 13a til vinstri) er endurtekið upp borðann og til hliðar við það er 

samskonar munstur fyrir ermalíningar. Holtasóleyjarmunstrið (mynd 13b til hægri) er 

endurtekið fimm sinnum og sett saman úr tveimur munstureiningum. Hver 

munstureining er með sex laufblöð og blóm. Blómin eru til skiptis með svifhalana snúna 

í sveip eða útbreidda sjöblaða blómkrónu. Stilkurinn bylgjast upp munstrið og neðst eru 

þrjú laufblöð og sjö blaða blómkróna. Efst á munstrinu eru tvö laufblöð og útbreidd 

áttablaða blómkróna. Munstur fyrir ermalíningar fylgir og er það gert úr tveimur 

einingum. Með skauttreyjumunstrunum fylgir teikning af holtasóley og þrjár minni af 

                                         
77 [Jón Kjartansson og Valtýr Stefánsson] „Teikningar Sigurðar Guðmundssonar,“ Lesbók 

Morgunblaðsins, 37. tbl., 16.09.1928, bls 295. 
78  Sigríður Briem. „Teiknibækur með uppdráttum,“ Þjóðminjasafn Íslands.  
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blómkrónum. Holtasóleyjarteikning (mynd 13b) Sigurðar málara er sú sama og teiknuð 

er í útfærslu fyrir ermalíningu í teiknibók Sigríðar. Í vasabók 1861 (mynd 1a) eru sýndir 

bæði samansnúnir svifhalar, stilkur sem bylgjast með rjúpnalaufum og holtasóley með 

átta krónublöð (mynd 6a) eins og er gert í teiknibók Sigríðar. 

Í teiknibók nr. 10134 b (74,3 x 35,5 x 5 cm) eru teikningarnar unnar á 

teiknipappír með „busch“ til þess að hægt sé að taka munstrin upp eftir þeim.79 Fremst 

er teiknað snið af treyjuborðum og undir því stendur „Meðalstærð af skautreyjuborða.“ 

Síðan koma skautbúningsmunstrin fyrir treyjuborða, ermalíningar, samfellur og 

koffur.80 Nöfn blómanna eru skrifuð fyrir neðan munstrin. Blaðsíðutal er í bókinni á 

annari hvorri síðu og eru þær fjörutíu og tvær.  

Í munsturútfærslum (Tafla 3) af blómum og eik í teiknibók nr. 10134 b kemur 

fram að í teiknibókinni eru tuttugu og tvö munstur fyrir treyjuborða, ellefu fyrir 

ermalíningar, tólf fyrir samfellur og þrjú fyrir koffur. Athyglisvert er að munstrin fyrir 

treyjuborðana eru helmingi fleiri en fyrir ermalíningarnar. Algengast er að hver 

blómategund sé með eina útfærslu á treyjumunstrum, en hrútaberjalyngið og eikin eru 

sýndar í þremur útfærslum hver og melasóley og engjarós í tveimur. Ellefu 

blómategundir hafa eina útfærslu fyrir treyjuborða og ein hefur margar blómategundir. 

Fjallafífill, melasól, skriðsóley og eyrarrós eru bæði á munstrum fyrir ermalíningar og 

treyjuborða. Hrútaberjalyngið er eina tegundin sem er á öllum þremur munstrunum, 

fyrir treyjuborða, ermalíningar og samfellu. Aðrar blómategundir hafa eitt munstur fyrir 

treyjuborða, ermalíningar eða samfellu og sumar ekki neina. Brennisóley, lifrarurt og 

melasól eru teiknaðar fyrir koffur. 

 

 

2.4 Teiknimappa Sigurðar málara og teiknibók fyrir silfursmíði  

Í safni Sigurðar Guðmundssonar á Þjóðminjasafninu er mappa (20,3 x 26,9 cm) sem er 

kápa af nótnabók frá 1867 og í henni eru 66 laus blöð af ýmsum stærðum og gerðum. Í 

                                         
79 „busch“ (þýska) = brúskur, skúfur, Snara, Vefbókasafn, netslóð: http://snara.is 
80 Koffur eru höfuðdjásn sem er notaður við fald skautbúningsins, Íslenski þjóðbúningurinn, netsíða: 

http://www.buningurinn.is 
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möppunni eru uppdrættir af íslenskum blómum og útfærslur af þeim fyrir útsaum og 

silfursmíði fyrir íslenska þjóðbúninga.81  

Teiknibókin fyrir silfursmíði fyrir íslenskan faldbúning er eftir Sigurð 

Guðmundsson og Sigurð Vigfússon.82 Sigurður Vigfússon (1828-1892) var gullsmiður 

sem teiknaði skart með Sigurði málara og smíðaði skartið fyrir skautbúningana.83 Í 

teiknibókinni fyrir silfursmíði er teikning af blómi (mynd 14a) þar sem teiknaðar eru 

útlínur blómsins ásamt skyggingu. Blómið ber fimm krónublöð, fimm bikarblöð, fræfla 

og frævur. Blómið liggur á laufblaði og sést laufblaðið fyrir ofan og neðan blómið og 

tvö laufblöð eru við enda stilksins. Grunnur myndarinnar er sporöskjulagaður og hann 

er allur skyggður þvert með blýanti. Myndin er teiknuð á frekar þykkan teiknipappír. 

Teikningin er laus í bókinni og um hana er slegið bréf sem á stendur „brennisóley.“ 

Teikningin gæti vel verið hugsuð fyrir nælu á skautbúninginn. Teikning (mynd 14b) í 

teiknimöppu Sigurðar Guðmundssonar sem er óskyggð útlínuteikning teiknuð á þunnan 

pappír er nákvæmlega sama myndin og teikningin í silfursmíðabókinni.  

Sigurður málari teiknar þrjár tillögur af blómkrónum og laufblöðum í koffur 

(mynd 15a). Blómkrónur eru af: melasóley, lifrarurt og sóley. Munstrin eru samhverf frá 

miðju að framan og fara blómin minnkandi til hliðanna. Teikningarnar eru eins og 

teikningar (mynd 15b) í teiknibók Sigríðar Briem nr. 10134 b. Í silfursmíðamöppunni er 

teikning (mynd 15c) af koffrum með blómakrónum sem er byggð upp á sama hátt og 

teikning Sigurðar málara. 

Teikning (mynd 15d) sem er í möppu Sigurðar málara gæti verið teikning af 

stokk fyrir stokkabelti. Myndin sýnir blómbikar og laufblað á sveigðum stilk innan 

ferhyrnds ramma sem hefur hálfboga og ferninga í hornunum.  

Skautbúningar með munstrum Sigurðar urðu vinsælir og margir voru saumaðir 

fram á 20. öld og eru saumaðir enn í dag. Skautbúningar með blómamunstrunum eru til 

í einkaeign og aðrir geymdir á söfnum víða um land. Í Sarpi sem er menningarlegt 

gagnasafn er hægt að sjá margar myndir og útfærslur af skautbúningum Sigurðar.84 

                                         
81 Sigurður Guðmundsson, „Uppdrættir,“ Þjóðminjasafn Íslands. 
82 Sigurður Guðmundsson og Sigurður Vigfússon, „Teikningar til silfursmíða við íslenskan faldbúning,“ 

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn. 
83 Jón Auðuns, Sigurður Guðmundsson málari, (e bls.). 
84Sarpur, Menningarsögulegt gagnasafn, netslóð: www.sarpur.is  
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Teikningarnar sem voru notaðar hafa ekki varðveist svo vitað sé, nema örfáar í 

teiknimöppu Guðrúnar Gísladóttur, en munstrin hafa verið teiknuð upp eftir búningum. 

Fimm blómamunstur af samfellum í einkaeign voru teiknuð upp árið 2009 af Önnu Lilju 

Jónsdóttur myndskera og þau eru: sóleyjarmunstur, fjólumunstur, engjarós a og b, 

hrútaberjamunstur 1 og hrútaberjamunstur 2. Blómauppdrættirnir voru gefnir út árið 

2009.85 

 

 

3 Síðari tíma útfærslur 

3.1  Skautbúningur Alexandrínu drottningar Íslands og Danmerkur 

Þann 26. júní 1921 komu konungshjónin Kristján X. (1870-1947) og Alexandrína 

(1879-1952) drottning til Íslands ásamt sonum sínum, þeim Friðriki krónprins og Knúti 

prins.86 Heimsóknin var fyrsta heimsókn konungs af fjórum og stóð til 4. júlí.87 Í tilefni 

heimsóknarinnar færðu íslenskar konur drottningu sinni skautbúning að gjöf.88 

Skautbúningurinn var fjármagnaður með frjálsum framlögum og stóðu Kristín Vídalín 

Jakobsson (1864-1943) og Sigríður Björnsdóttir (1888-1939) fyrir verkefninu.89 

Skautbúningur Alexandrínu drottningar er: skauttreyja, ermainnlegg, samfella, 

skauttreyjubrjóst, lofanarblómailmpoki, faldur, faldhnútur, faldblæja og möttull.90 

                                         
85 Sigurður Guðmundsson málari, Blómamynstur Sigurðar Guðmundssonar málara.  
86 Hér eru notuð íslensku nöfnin á konungsfjölskylduna og gert var í heimsókninni. [Þorsteinn Gíslason], 

„Velkomin til Íslands! Kristján konungur X. og Alexandrína drotning. Morgunblaðið, 8.árg.,195. tbl., 26. 

júní 1921. Konungurinn hét Christian, nafn drottningar var Alexandrine Auguste af og prinsarnir hétu 

Frederik(1899–1972) og Knud (1900-1976), Historiesajten, netslóð: http://www.historiesajten.se/      
87 [Helgi Sæmundsson], „Konungsheimsóknin,“ Alþýðublaðið, 81. tbl.,10. apríl, 1956, bls. 4. 
88 [Guðgeir Jónsson], „Konungskoman.“ Unga Ísland, bls. 45. 
89 Björg Einarsdóttir: „Grein af góðum stofni,“ Úr ævi og starfi íslenskra kvenna. Bókrún, 1984, bls.58. 
90 Skauttreyja er þröng langerma treyja með baldýruðum borðurm við framkant og framan á ermum. 

Samfella er pils og kemur orðið frá því að svuntan var felld inn í pils faldbúningsins. Skauttreyjubrjóst er 

skreytt og stífað lítið stykki sem er haft undir skauttreyjunni að framan. Faldur er höfuðbúnaður úr lérefti 

og úttroðin. Faldhnútur er borði bundin slaufu. Faldblæja er slæða yfir skautið og liggur niður á bak. 

Möttull er yfirhöfn. Íslenski þjóðbúningurinn, netslóð: http://www.buningurinn.is/ 
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Skartið sem er úr 14 karata gulli er: brjóstnæla, spöng, tólf ermahnappar, sprotabelti og 

möttulpar.91 Búningnum fylgir kista og bók. 

Skauttreyjan er úr fíngerðu svörtu klæði.92 Svart flauel sem blómamunstur er 

baldýraðer í er á framkanti, í kringum hálsmál og framan á ermum. Hvítt silkiband er 

fellt við framkant, háls og ermalíningar. Kniplingar með flauelsbandi á milli eru á baki í 

bogadregnum línum og kringum handveg.93 Skauttreyjan er fóðruð með hvítu silki og 

brydduð að neðan með svörtu silki. Treyjan er krækt saman að framan. Ermahnappar 

eru sex á hvorri ermi. Ermainnleggin voru saumuð í handveg treyjunnar en eru nú laus. 

Skauttreyjubrjóstið sem er stífað úr hvítri fíngerðri bómull er með útsaumuðu 

blómamunstri. Samfellan er úr fíngerðu svörtu klæði með silkikanti neðst og með 

útsaumuðu breiðu blómamunstri gerðu úr silkiþráðum í gulum og gylltum litum. 

Skófóður samfellunnar er svart silki. Á skauttreyju og samfellu eru krækjur til að festa 

flíkurnar saman. Faldurinn er úr beinhvítu bómullarefni, stífum pappa og ítroðinn. 

Faldhnúturinn er úr beinhvítu silki. Faldblæjan er úr tjulli með ídregnu blómamunstri á 

hliðum og að neðan.94 Möttullinn er úr mjúku kóngabláu silkiflaueli með hvítum kanti 

úr hreysikattaskinni og tuttugu og fjórum skottum. Möttullinn er fóðraður með 

kremlituðu silkifóðri og er kræktur saman með möttulspari.  

 

 

3.1.1 Samfellumunstrið 

Neðst á samfellunni (mynd 16a) er útsaumað munstur gert úr fjórum munstureiningum 

sem öll eru eins (64 x33,6 cm) og tengjast í samfellunni. Munstrið er af brennisóleyjum 

sem teygja sig upp til beggja hliða og mynda sveig. Sveigurinn er lægri vinstra megin 

og þar eru aðallega útstprungnar sóleyjar. Hægra megin eru útsprungnar sóleyjar, 

blómhnappar að springa út og útbreidd blöð. Stilkar og laufblöð liggja neðst og teygja 

                                         
91 Brjóstnæla heldur treyjuborðunum saman á brjósi. Spöng höfuðdjásn utanum faldinn. Ermahnappar eru 

hafðir á ermum. Sprotabelti er stokkabelti með sprota og er sett saman úr stokkum. Íslenski 

þjóðbúningurinn, netslóð: http://www.buningurinn.is/ 
92 Klæði er þéttofið ullarefni.  
93 Kniplingar eru blúndur, knipl er aðferð til að búa til búndur.  
94 Tjull er þunnt netofið efni. Ídregið merkir að munstur hefur verið dregið í efnið.  
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sig upp á milli sveiganna. Í munstrinu eru sautján útsprungnar sóleyjar þar sem sést ofan 

í blómkrónuna. Tólf blómhnappar eru sýndir á hlið og eru þeir mismikið útsprungnir. Á 

eina munstureininguna vantar einn blómhnapp sem beygir niður og er það sá neðsti 

lengst til hægri, hér er ekki sýnd mynd af því. Fimm stór útbreidd laufblöð eru í 

munstrinu og sautján önnur misstór. Munstrið er saumað út í samfelluna með silkigarni í 

gulum og gylltum litum. Aðferðin er flatsaumur, mislöng spor og fræhnútar.95 Leggir og 

blöð eru saumuð með flatsaum, sóleyjarnar eru saumaðar með mislöngum sporum og 

fræhnútar eru notaðir til að sýna fræflana í blómunum. Útsauminn í samfelluna gerði 

Elín Andrésdóttir (1881-1964). Elín var handavinnukennari við Miðbæjarskólann í 

Reykavík.96 Sólveig Eiríksdóttir (1892-1972) kom einnig að gerð skautbúnings 

Alexandrínu og saumaði ásamt Elínu í samfelluna.97 Til er á Þjóðminjasafni Íslands 

útsaumsprufa frá 1921 sem var gerð til þess að finna út hvaða útsaumsgerð ætti að nota í 

samfellu Alexandrínu drottningar. Í prufuna eru saumuð þrjú laufblöð af 

brennisóleyjarmunstri með þremur mismunandi útsaumsaðferðum. Blómin á 

útsaumsprufunni eru ósaumuð. Í lýsingu segir að eitt laufblaðið sé flatsaumur saumaður 

með snúrusilki, annað laufblað sé saumað með flatsaum og notað sé flokksilki og það 

þriðja sé listsaumur saumaður með flokksilki.98 Þar segir einnig að Elín Andrésdóttir 

hafi saumað útsaumsprufuna.99 Ákveðið hafi verið að nota listsaum.100 Við samaburð á 

útsaumsprufunni og útsaumnum á samfellunni sést að útsaumsprufan er partur af 

samfellumunstrinu. 

Teikning af munstri sem talið er að hafi verið notað fyrir samfelluna er geymd á 

Þjóðminjasafni Íslands ásamt tveimur öðrum munstrum er tengjast skautbúningi 

Alexandrínu drottningar.101 Munstrið er teiknað á brúnleita teiknipappírsörk (72.9 x 53 

                                         
95 Flatsaumur er útsaumur með sléttri áferð. Mislöng spor er kúnstbroderi eða listsaumur.  
96 Sigríður Jónsdóttir Magnússon, „Brostnir hlekkir.“ 19.júní, 14. árg., 1. tbl., 1964, bls. 31. 
97 Eiríkur Sigursson, „Minning, Sólveig Eiríksdóttir,“ Íslendingaþættir Tímans, 5. árg., 10. tbl., 1972, bls. 

7. 
98 Snúrusilki er s-tvinnað. Flokksilki er snúðlaust. Elsa E. Guðjónsson, „Tveir rósaðir riðsprangsdúkar,“ 

Árbók hins íslenzka fornleifafélags, 76. árg.,1979, bls. 157. 
99 Elín Andrésdóttir, „Úttsaumssýnishorn,“ 1921, 1975/173, Þjóðminjasafn Íslands. 
100 Listsaumur, mislöng spor eða kúnstbroderí. 
101 Munstur nr: 1975/170, 1975/171 og 1975/172, Þjóðminjasafn Íslands. 
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cm) og er blýantsteikning af brennisóleyjarmunstri.102 Teikningin (mynd 16b) hefur 

sextán útsprungnar sóleyjar og tíu aðrar að springa út, þar af þrjár á háum sveigðum 

blómstilkum. Hún hefur einnig fimm stór útbreidd laufblöð og fjögur minni. Teikningin 

er lítillega skyggð bæði í blómkrónum og laufblöðum. Teikningin er eftir Kristinn 

Andrésson.103  

Kristinn Andrésson var málarameistari og kennari við Iðnskólann í Reykjavík. Í 

minningargrein um hann segir að hann hafi í foreldrahúsum ungur kynnst nýjum 

straumum í listmenningu Íslands sem hafi átt upphaf sitt hjá mönnum eins og Sigurði 

Guðmundssyni málara og fornminjafræðingi. Þar segir einnig að þegar Kristinn hafi 

teiknað munstur fyrir listsaum eða baldýringu fyrir íslenska kvenbúninginn þá hafi hann 

oft stuðst við munsturteikningar Sigurðar málara. 104 Kristinn og Elín voru systkini og 

hafa hugsanlega unnið að samfellumunstrinu saman.  

Við samanburð á útsaumsmunstrinu (mynd 16a) á samfellunni og teikningunni 

(mynd 16b) sést að það eru fleiri atriði á útsaumnum en á teikningunni. Vinstra megin á 

útsaumnum eru saumuð sjö lítil laufblöð á stilkana og hægra megin á háu stilkana eru 

saumuð fimm lítil laufblöð og tveir blómhnappar en ekkert af þessu er á teikningunni. 

Stærð munstursins á teikningunni (62 x 34 cm) og stærð útsaumsmunstursins mælist 

(61,5 x 33,6 cm) nánast jafnstórt, en mælt var eftir ljósmyndum með millimetrapappír. 

Munsturörkin ber ekki merki þess að hafa verið notuð til þess að yfirfæra munstrið á 

efnið. Samfellumunstrið á skautbúningi Alesaxndrínu og eitt af munstrum Sigurðar 

málara eiga það sameiginlegt að bæði eru með brennisóleyjarmunstri þar sem stilkar 

beggja sveigjast til og sóleyjarnar eru mismikið útsprungnar. Samfellumunstur Sigurðar 

málara sem teiknuð eru í teiknibækur hannyrðakvennanna (dæmi: mynd 11b) eru með 

samtengdum stilk og þar eru munstrin endurtekin en munstrið á samfellu Alexandrínu er 

gert úr stökum munstrum sem endurtaka sig. Teikning Kristins af samfellumunstrinu er 

breiðara (34 cm) en samfellumunstur Sigurðar (18 cm). 

 

 

                                         
102 Kristinn Andrésson, „Útsaumsuppdráttur,“ 1921. 1975/171, Þjóðminjasafn Íslands. 
103 Sama heimild. 
104 Jón Björnsson, „Kristinn Arndrésson, minning,“ Morgunblaðið, 35. tbl.,12. febrúar 1960, bls. 16. 
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3.1.2 Skauttreyjumunstrið  

Á framkanti skauttreyjunnar og í kringum hálsmálið er 6 cm breiður flauelsborði sem er 

baldýraður með brennisóleyjarmunstri.105 Á treyjuborðunum (mynd 17a) eru blóm, 

blómhnappar og laufblöð sem bylgjast á stöngli upp borðann og endar í miðju baki með 

laufblaði og tveimur blómhnöppum. Munstrið er ein eining og sífellt með nýjar 

útfærslur á sóleyjum, blómhnöppum og blöðum. Neðst til vinstri á skauttreyjuborðanum 

er saumað „IE & KJ 1921.“ Skauttreyjumunstur Alexandrínu hefur einkenni 

sóleyjarmunstursins (mynd 11a) í teiknibók Hólmfríðar Rósenkranz þar sem 

brennisóleyjar og blöð eru á blómstilk sem liðast upp borðann. Skauttreyjumunstur 

Alexandrínu er án endurtekningar og ólíkt sóleyjarmunstrunum í teiknibók Hólmfríðar 

sem eru bæði með endurtekningum. 

Ermalíningar (breiðastar 9 cm) eru úr flaueli og með baldýruðu 

brennisóleyjarmunstri. Munstrið sem hefur bylgjaðan stilk, liggur langsum eftir 

ermalíningunni og byrjar með laufblöðum og endar með blómi við yfirermasauminn. Á 

munstrinu eru brennisóleyjar, blómhnappar og laufblöð. Ermalíningamunstur 

Alexandrínu er sjáfstætt þó að blóm og blöð séu þau sömu og í skauttreyjuborðunum. Í 

teiknibók nr. 10134 b (Tafla 3) er ekki brennisóleyjarmustur fyrir ermalíningu en þar er 

skriðsóleyjarmunstur sem er það sama og í teikimöpppu Sigurðar (mynd 11c). 

Skriðsóleyjarmunstrið er endurtekning og hluti af skriðsóleyjarborðamunstrinu (mynd 

11a). Ingibjörg E. Eyfells (1895-1977) og Kristín M. Jónsdóttir (1891-1979) baldýruðu 

fyrir skautbúninginn og hafa saumað fangamörk sín og ártalið í annan treyjuborðann. 

Baldýringsprufa, sem þær gáfu Þjóðminjasafninu, var gerð 1921 við undirbúning fyrir 

skautbúning Alexandrínu og í fylgiskjali með baldýringsprufunni segir að þær hafi 

saumað skautbúnig drottningar.106 Þær ráku verslunina Baldursbrá í Reykjavík, kenndu 

hannyrðir tengdar íslenskum búningum og saumuðu skautbúninga. 107 

Teikningar af baldýringsmunstrunum liggja ekki fyrir né hver teiknaði þau en 

hugsnalega hefur það verið Kristinn Andrésson. Við samanburð á baldýringarborðunum 

                                         
105 Baldýring er útsaumur með silki, gull- eða silfurþræði. 
106 Ingibjörg Eyfells og Kristín M. Jónsdóttir, “Upphlutsborði,“ A-8959, Þjóðminjasafn Íslands. 
107 Hulda Á. Stefánsdóttir, „Ingibjörg E. Eyfells, minningarorð.” Morgunblaðið, 49. tbl.,3.marz 1977, 

bls.30.  
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(mynd 17a) við munstur og útsaum samfellunnar (mynd 16a og 16b) sést skyldleiki 

munstranna. Sóleyjar eru paraðar saman, blómkrónur sýndar og blóm á hlið, 

blómahnappar beygjast niður, laufblöð sveigjast líkt og eitt þeirra en nákvæmlega eins á 

samfellunni og baldýringsborðunum.  

 

 

3.1.3 Faldblæjumunstrið 

Munstur faldblæjunnar er af skriðsóleyjum (mynd 17b). Í því eru blómklasar, 

blómkrónur, laufblöð, blómknúppar og stönglar. Munstrið fylgir bogadregnum formum 

faldblæjunnar. Neðst fyrir miðju er stærsti blómklasinn sem ber níu blómkrónur, tvö 

laufblöð og efst eru þrír blómhnappar og blöð á stilkum sem sveigjast til beggja hliða. 

Blómklasinn er ósamhverfur en munstrið út frá honum er samhverft. Frá stóra 

blómklasanum liggur stilkur sem gengur samfellt upp faldblæjukantana með 

blómklösum sem minnka eftir því sem ofar dregur og endar með tveimur sveigðum 

blómhnöppum. Kanturinn er bogadreginn með bylgjuðu munstri. Á munstri fyrir 

faldbæju (mynd 12a) í teiknimöppu Guðrúnar Gísladóttur er stilkur hrútaberjalyngs með 

laufblöðum og berjaklösum látinn fylgja bylgjulöguðum og bogadregnum útlínum sem 

eru nálægt kantinum en blómamunstur faldblæju Alexandrínu er innar á efninu. Bæði 

munstrin hafa heila stilka sem bera uppi munstrin. Á faldblæju Alexandrínu eru 

fíngerðir blómklasar og alltaf ný og ný útfærsla en á munstrinu hjá Guðrúnu eru 

einingarnar stakar og stórar sem endurtaka sig eins og á öðrum munstum frá Sigurði 

málara.  

Engin teikning liggur fyrir af munstri í faldblæjunnar en við samanburð hennar 

við munstur samfellunnar og skauttreyjunnar sjást sameiginleg einkenni. Munstur 

faldblæjunnar (mynd 17b) þar sem þrír blómhnappar rísa hæst fyrir miðju og sveigjast 

til og blómhnappar beggja vegna blómklasans sveigjast í átt að honum mynda sama 

form og blómsveigarnir í samfellumunstrinu (mynd 16a og 16b). Faldblæjumunstrið 

minnir einnig á baldýringsmunstrið í skauttreyju Alexandrínu þar sem laufblöð og blóm 

eitt og tvö saman liggja meðfram formi flíkurinnar á samfelldum stöngli. Treyjubrjóstið 

er einnig með sóleyjarmunstri og ilmpokinn líka. Hallfríður Jóhanna Stefánsson (1881-
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1965) hannyrðakona vann faldblæjumunstrið.108 Efnið er tjull og útlínur munstursins eru 

allar dregnar í efnið ýmist með einföldum eða tvöföldum línum. Útlínur blómkróna eru 

einfaldar og þær eru fylltar upp með átta mismunandi munsturgrunnum. Nokkrir 

blómhnappar eru fylltir upp. Laufblöðin eru með tvöföldum uppdrætti og stilkurinn er 

þétt saumaður.  

 

 

3.1.4 Skartið 

Munstur skartsins er af brennisóleyjum og er allt sett saman úr sömu blómahlutum sem 

eru: blómhnappar, útsprungar sóleyjar, blómhlífarlausar sóleyjar, stilkar, laufböð með 

æðarákum. Allar sóleyjar hafa fræfla. Munstrin aðlaga sig innan mismunandi forma 

skartsins og teygja sig út á umgjörðina. 

Sprotabeltið (mynd 18a og 18b) er gert úr þrettán stokkum, beltispari og sprota 

og einn stakur stokkur fylgir. Sprotinn er gerður úr sjö stokkum og sprotaenda. Allir 

stokkarnir eru ferhyrndir (5 x 3 cm) með hálfboga og ferninga á hornunum. 

Beltisskjöldurinn (8 x 6 cm) er með ávölum brúnum og fjórum hornum. Grunnformið er 

samhverft bæði langsum og þversum.  

Munstur beltiskjaldarins (mynd 18a) er ósamhverft. Í því eru þrjár útsprungnar 

sóleyjar sem snúa fram og upp og tvær blómhlífarlausar sóleyjar og tveir blómhnappar 

efst ásmt tveimur stórum laufblöðum og þremur litlum. 

Beltisstokkarnir (mynd 18a) eru með tvö útfærð munstur úr sömu blómahlutum. 

Útsprungin sóley er í miðjunni og snýr hún til skiptis fram eða upp og er hún alltaf á 

milli tveggja laufblaða. Tveir blómhnappar og tvær blómhlífalausar sóleyjar eru til 

skiptis í miðju og til hliðar. Stimplað er JJ og ÁBB á vinstri parastokkinn.  

Sprotatokkarnir (mynd 18b) með tveimur útfærðum munstrum úr sömu 

blómahlutum. Útsprungin sóley er efst í hverjum stokk og snýr til skiptis upp eða fram. 

Tveir blómhnappar eða tvær blómhlífarlausar sóleyjar skiptast á að vera sitt hvoru 

megin við sóleyjuna. Tvö háblöð eru og eitt stórt laufblað sem sveigist til skiptis til 

                                         
108 Halldóra Bjarnadóttir, „Skautbúningur Alexandrínu drotningar Íslands 1921.“ Hlín, 44. árg,, 1. tbl., 

1967, bls. 206-207. 
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hægri og vinstri. Blómhnappur til vinstri og blómhlífarlaus sóley hægra megin eru til 

skiptis við laufblaðið.  

Sprotaendinn (mynd 18b) er formaður með bogadregnum línum sem er 

bikarlagaður og endar í þremur kúlum. Efst eru þrjár útsprungar sóleyjar og stórt 

laufblað fyrir neðan. Neðst umlykja laufblöð blómhlífarlausa sóley. Aftan á 

endasprotanum er stimplað JJ, 14K og ÁBB. Í munstrum Sigurðar málara er teikning 

(mynd 15d) í ferhyrndum ramma með hringjum á hornunum og er af blómbikar, 

laufblaði og stilk sem bylgjast. Teikningin á það sameiginlegt með sprotabeltinu að vera 

blómamunstur í ferhyrndum ramma með hringformi í hornum.  

Munstur spangarinnar (mynd 19a) sem stendur á 1cm breiðri spöng (42,5 cm að 

ummáli). Munstrið er samhverft og efst fyrir miðju er skreytt kóróna með sléttum 

krossi. Spöngin hallar fram og munsturhlutarnir sveigjast til og tengjast saman. Undir 

kórónunni eru tvær stórar útsprungnar sóleyjar, laufblað og aðrar tvær sóleyjar neðst. 

Til hliðar eru fjórar sóleyjar útsprungnar og hálfútsprungnar og einn blómhnappur 

aftast. Blóma- og blaðastilkarnir tengja saman munsturhlutana. Spöngin er merkt JJ, 

14K og ÁBB. Teikning Sigurðar af koffrum (mynd 15a) og teikningin (mynd 15c) í 

silfursmíðabókinni af koffri með blómkrónum tengjast spöng Alexandrínu með 

blómaskarti og hringlaga formum. Á samfellumunstrinu (mynd 16a og 16b) sem 

Kristinn Andrésson teiknaði er blómhnappur sem beygir niður og samskonar 

blómhnappur er framarlega á spöng Alexandrínu. 

Brjóstnælan (mynd 18c) er ávöl (5 x 3 cm). Munstrið er ósamhverft. Í miðjunni 

er stórt laufblað sem er umkringt fimm útsprungnum sóleyjum og einum blómhnapp. 

Hálfútsprungin sóley kemur upp á milli fingraðs laufblaðsins og teygir sig inn að miðju 

þess. Á bakhliðina er stimplað ÁBB og14K. Teikning (mynd 14a) ,sem gæti verið fyrir 

nælu, í teiknibókinni fyrir silfursmíði hefur sama form og næla Alexandrínu. Útfærsla 

nælu Alexandrínu er ólík teikningunni því hún hefur stórt laufblað í miðju og margar 

sóleyjar en teikningin í silfursmíðateiknibókinni er með eina útbreidda blómkrónu í 

miðju og eitt laufblað. 

Möttulparið (mynd 19b) eru miðstykki (6 x 4 cm) og tvö hliðarstykki (5 x 5 cm). 

Form möttulparsins er samhverft, sporöskjulaga með bogdregnum línum og vikum. 

Miðjumustrið er ósamhverft og neðst er eitt stórt laufblað og að ofan fjórar útsprungnar 

sóleyjar, ein hálfútsprungin sóley og blómhnappur. Hvert hliðarstykki hefur þrjár 
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útsprungnar sóleyjar, tvær efst og ein í endanum. Hliðarstykkin hafa einn blómhnapp 

ofarlega og laufblað neðst. Á bakhlið miðjustykkisins er stimplað ÁBB, 14K og JJ. 

Hver ermahnappur (mynd 19c) (3,5 cm í ummál) er blómhnappur að springa út. 

Blómhnappurinn er eins og blómhnappurinn í spönginni (mynd 19a). Hnapparnir eru 

óstimplaðir.  

Stimplarnir ÁBB og JJ eru fangamörk gullsmiðanna sem smíðuðu 

skautbúningsskartið en gullsmiðir stimpla verk sín með upphafsstöfum sínum. 

Stimpillinn 14K er gullmagnið í skartinu.109 Gullsmiðirnir eru Árni Björn Björnsson 

(1896-1947) og Jónatan Jónsson (1884-1952). Jón Dalmansson (1898-1970) smíðaði 

hnappana en hann var nemi hjá Jónatan Jónssyni gullsmið. Af skarti skautbúnings 

Alexandrínu drottningar eru til teikningar frá Árna B. Björnssyni og myndir frá smíði 

þess úr fórum Jónatans Jónssonar. 110 

 

 

Niðurlag  
Fyrirmyndir blómateikninga Sigurðar málara voru eftir því sem hér hefur komið fram 

raktar til blómaríkis íslenskrar náttúru og danska plöntu- og myndasafnsins Flora 

Danica. Hugmyndirnar sem lágu að baki hönnunar Sigurðar voru ættjarðarást og 

eldmóður fyrir því að endurbæta búninga Íslendinga og móta tákn fyrir Ísland. 

Sigurður Guðmundsson hafði meitlað auga og tók eftir því sem sem lá fyrir 

fótum hans eins og hann skrifar í hvatningartexta um að nota fyrirmyndir úr náttúrunni í 

munsturgerðir og að nota ekki erlend tískublöð sem væru með léleg og illa gerð 

munstur. Sigurður teiknaði upp mörg blómamunstur til að sauma í skautbúninginn og til 

að vera fyrirmynd að skarti hans. Blómamunstur Sigurðar hafa varðveist í teiknibókum 

hannyrðakvenna sem notuðu uppdrætti hans til munsturgerðar. Hómfríður Rósenkranz 

og Guðrún Gísladóttir voru samtíða Sigurði og unnu að munsturgerð með honum og 

Sigríður Briem teiknaði munstrin upp eingöngu til hægt væri að nota þau fyrir útsaum. 

Snið og teikningar af skautbúningi Alexandrínu drottningar bera glögg merki um áhrifin 

                                         
109 Karat er mælieining fyrir gull. 24k gull er hreint gull, Snara vefbókasafn, netslóð: http://snara.is/ 
110 Dóra Jónsdóttir gullsmiður, viðtal tekið af höfundi ritgerðar, 23. apríl 2014. 
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frá Sigurði. Í grunninn er skautbúningurinn hönnun Sigurðar, hann átti hugmyndina að 

honum og hann var fyrstur til að nota íslenska jurtaríkið sem fyrirmynd í útsaum og 

skart. Áhrif Sigurðar koma fram í munstrum skautbúnings Alexandrínu þar sem sóleyjar 

eru allsráðandi og útfærðar á mismunandi vaxtarskeiði og bylgjaður stöngull tengir 

munstureiningar saman eins og í stíleinkennum Sigurður. Einnig má sjá sameiginleg 

einkenni í munstrum á hverri einstöku flík og skartgrip þar sem óútsprungnar, 

útsprungnar, blómhlífalausar og drjúpandi sóleyjar eru bæði á útsaumi og í skarti 

skautbúnings Alexandrínu. Þessi sameiginlegu einkenni benda til þess að munstrin gætu 

hafa verið teiknuð af sama höfundi en vitað er að Kristinn Andrésson hönnuður 

samfellumunstursins leitaði til munstra Sigurðar málara fyrir munsturútfærslur sínar. 

Brennisóleyjarnar tvær sem tíndar voru á Íslandi 1821 og skoðaðar á Botanisk Museum 

– Blómasafni Kaupnannhafnarháskóla hafa hugsanlega átt þátt í hugmyndum Sigurðar 

um að teikna upp blóm fyrir útsaum, því á þessum tímum var mikill áhugi fyrir 

jurtasöfnun og fræðslu um náttúruna. Hvort sem Sigurður málari hefur séð þær þar eða 

ekki þá fóru aðrar sóleyjar, útsaumaðar í fínustu klæði og mótaðar í gull frá Íslandi 

hundrað árum síðar til Kaupmannahafnar. Hér hefur verið sýnt fram á að áhrif frá 

Sigurði málara eru óyggjandi í skautbúningi Alexandrínu drottningar en þar eru sóleyjar 

allsráðandi eins og íslenskt blómaríki í hátíðarbúningi. 
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Tafla 1 Blómalistinn í Flora Danica Sigurðar málara 

 
Tafla 1.  

Blómalistinn í Flora Islandica Sigurðar Guðmundssonar 
og viðbót úr vasabókum og af útfærslum munstra. 

 I.  

 

Flora Islandica111 
Skrifað óbreyttóupp eftir frumgögnum. 

Blómalistinn endurbættur.112 
Blómanöfn Sigurðar eru 
fremst ef um fleiri en eitt nafn 
er að ræða. 

 með hvitum blómum  blöðin gylt  

1 fjallafífill  
(Geŭm II. Rivale) 

Fjallafífill, fjalldalafífill 
(Geum rivále) 

2 
Rjúpnalauf  
(Dryas octopetala) 

Rjúpnalauf, holtasóley, 
hárbrúður, hámey  
(Dryas octopétala) 

3 Lifrar urt  
(Parnassia palustris) 

Lifrarurt, mýrasóley     
(Parnássia palústris) 

4 Myra fjóla  
(viola palústris) 

Mýrafjóla, mýrfjóla 
(Viola palústris) 

5 strand búi,  
(Cakile maritime) 

Strandbúi, fjörukál 
(Cakile maritíma)   

6 Lambablóm  
(Silene acaulis) 

Lambablóm, lambagras 
(Silene acaúlis) 

7 Gæsamatur  
(Arabis alpina) 

Gæsamatur,skriðnablóm  
(Arabis alpína) 

8 Gæsablóm  
(Draba incana) 

 Gæsablóm, grávorblóm  
(Draba incana) 

9 Hrafnaklukka 
(cardamine pratensis) 

Hrafnaklukka  
(Cardamine praténsis)113 

 án nr 
(10) 

jarðarber   Jarðarber 
(Fragária vesca) 

án nr 
(11)  

(Cardanine Petrea) Melskriðnablóm 
(Cardanine Petræa)  

12 
(1 samsettur úr öllum __tvílitur 
þeim 9 – 10  
(með gulum blómum) hvit blöðinen? 

 

 II.  

13 Steinbrjótur  
(Saxifraga hircữlus) 

Steinbrjótur, gullbrá  
(Saxifraga hirculus) 

                                         
111 Sigurður Guðmundsson, Flora Islandica, SG:04:11. Þjóðminjasafn Íslands. 
112 Latnesk heiti eru fengin úr Flóra Íslands nema að annað sé tilgreint: Stefán Stefánsson, Flóra Íslands, 

Kaupmannahöfn: S. L. Möller, 1924. 
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14 Ljónslappi  
(Alchemilla alpinhe) (bestur) 

Ljónslappi, brennigras  
(Alchemilla alpína) 

15 Melasól  
(Papaver núdicaữle )? 

Melasól, draumasóley   
(Papaver radícalum) 

16 brennusóley  
(Ranúncúlus acris) 

Brennusóley, brennisóley, sóley  
(Ranúncúlus acer) 

17 
(1 samsettur?) með blomum af imsum litum 
og blöðum  
14 skríðandi soley litil ___________ (einlit 

 

 III.  

18 
Sóley  
(Ranúncúlus reptans)  
blómlaus (eða Repens) 

Sóley, skriðsóley 
(Ranúncúlus répens)  
 

19 Skollareipi 
(Rúbús saxatilis) blómlaust 

Skollareipi,hrútaberjalyng  
(Rúbús saxátilis)  

20 Eingjarós  
(cómarữm palústre) 

Engjarós  
(Cómarum palústre) 

21 Eyrarrós 
(Epilóbíum montanữm) 

Eyrarrós  
(Epilóbíum latifólium) 

22 Hjartarfi  
(Thtaspí búrsapastóris) 

Hjartarfi  
(Capsélla Bursa pastóris) 

23 Vallar súra  
(Rúmex acetósus) 

Vallarsúra/hundasúra  
(Rúmex acetosélla) 

24 (1 samsettur með ýmsum blöðum) eingöngu  
25 3 samsettir úr mörgu  
26  Eingjarós stíliseruð  Cómarữm Engjarós stíliseruð  Cómarum 
27 útlendir skaldlegir  

28 Jómfrúrós, Rós 
(Rosa) 

29 og liljur Liljur, liljuættin 
(Liliaceæ)  

30 Eyk Eik 
(Quercus)114  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
114 Árni Böðvarsson, ritstj. Íslensk orðabók, Almenna bókafélagið, 1993, bls. 165. 
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Tafla 1.  

Viðbót, við blómalistann Flora Islandica, úr vasabókum og af útfærslum munstra.   

 Blómanöfn í vasblókum og í útfærslum 
sem eru ekki í Flora Islandica 
blómalistanum 

Blómalistinn endurbættur.  
Blómanöfn Sigurðar eru fremst 
ef að um fleiri en eitt er að ræða 

31 Blálilja 
 

Blálilja  
(Mertensia Roth) 

32 Hvít sóley, 5 krónublöð 
(R. Glasiatis ?) 

Jöklasóley 
(Ranunculus glaciális) 

33 
Hófsól  
(Caltha palustris) 

Hófsóley, lækjarsóley, fitjasóley, 
hófblaðka 
(Caltha palustris) 

34 Blágresi Blágresi 
(Geránium silváticum) 

35 Hvönn Hvönn 
(Archangélica Hoffm.) 

36 Fjóla / Þrenningargras / blóðsóley  
(Fiola Triclolor)     (Viola arvensis)  

Fjóla, þrenningarfjóla  
(ViolaTríclolor)           

37 Hundafjóla hundafjóla / hundarós er  
(Rosa canina)115  

38 Mura (útlent) 
 

Mura 
(Potentílla) 

39 Blóðrót,burnirót, engjamura Blóðrót /burnirót  
(Rhodiola rosea) 

40 Lyfjagras Lyfjagras 
(Pingvícula vulgáris) 

41 Gullvöndur Gullvöndur 
(Gentiána aurea) 

42 Marjurt / maríustakkur 
(Alchemilla vulgaris) 

Marjurt, maríustakkur 
(Alchemilla minor) 

43 Smjörb (-lað,) smjörgras,  
(Bartschia alpina) 

Smjörgras 
(Bartschia alpina) 

44 Holurt / púngurt 
 

Holurt, pungurt 
(Siléne maritíma) 

45 Músareyra Músareyra 
(Cerástium alpínum) 

46 
Rauður smári  
A. (Trifolium pratense.)  
B. (Trifolium medium.) 

Rauðsmári  
(Trifolium pratense) 

47 Fjögralaufasmári Fjögralaufasmári / smári 
(Trifólium) 

48 Bláber Bláberjalyng 
(Vaccinium uliginósum) 

                                         
115 Flora Danica,  http://dia-prod-mas-01.kb.dk/FloraDanica/Site/index.jsp 
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49 Týsfjóla  
(Viola canina) 

Týsfjóla   
(Viola canina) 

50 
 

(Solanum Dulcamara) (útlent) Bittersød Náttskuggajurt116 
(Solanum Dulcamara) 

51 Blóðdrekk 
 

Blóðdrekkur /blóðkollur 
(Sangvisorba officinále) 

52 Fuscia Fuchsia  
(Fuchsia hybrid)117 

53 Hrafnaklukka Isl ? 
(Cardamine Petrea) 

Hrafnaklukka ? 
(Cardamine Patrea)118 

54 Skaldurlilja 
(Narcissus poetiaus) 

Páskalilja 
(Narcissus Pseudonarcissus) 

55 Sibbaldia Sibbaldsjurt 
(Sibbaldia procumbens)119 

 

Heimildir  

 

Árni Böðvarsson, ritstj. Íslensk orðabók. Almenna bókafélagið, 1993. 

Stefán Stefánsson, Flóra Íslands,(Kaupmannahöfn: S. L. Möller, 1924).  

Þjóðminjasafn Íslands.Sigurður Guðmundsson: Flora Islandica. SG:04:11.  

Flora Danica, http://www.kb.dk/da/index.html 

 

 

 

 

 

 

  

                                         
116 Dönsk – íslensk orðabók http://snara.is/8/s8.aspx 
117 Flora Danica, http://dia-prod-mas-01.kb.dk/FloraDanica/Site/index.jsp 
118 Flora Danica, http://dia-prod-mas-01.kb.dk/FloraDanica/Site/index.jsp 
119 Flora Danica, http://dia-prod-mas-01.kb.dk/FloraDanica/Site/index.jsp 
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Tafla 2 Tafla yfir blómanöfn í teiknibókum og uppdráttarmöppum 

 

Flora Islandica 
Sigurðar 
Guðmundssonar og 
fleiri blómanöfn í 
teikningum hans. 
 
 
X = hvert blómanafn 
er aðeins tekið einu 
sinni úr hverri bók eða 
möppu, sama hve oft 
þau koma fyrir. 
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Nr Nafn        Alls 

1 
Fjallafífill, 
fjalldalafífill 
(Geum rivále) 

  x x x x x 5 

2 
Rjúpnalauf, holtasóley, 
hárbrúður, hámey 
(Dryas octopétala) 

x x x x x x x 7 

3 Lifrarurt, mýrasóley 
(Parnassia palústris)  x x x x x x 6 

4 Mýrafjóla, mýrfjóla 
(Viola palústris)  x x  x   3 

5 Strandbúi, fjörukál 
(Cakile maritíma)  x x x x x x 6 

6 
Lambablóm, 
lambagras 
(Silene acaúlis) 

x x   x   3 

7 
Gæsamatur, 
skriðnablóm 
(Arabis alpína) 

 x x    x 3 

8 
Gæsablóm, 
grávorblóm 
(Draba incana) 

 x x     2 

9 Hrafnaklukka 
(Cardamine praténsis) x x x x x x x 7 

10 Steinbrjótur, gullbrá 
(Saxifraga hirculus)  x  x x x x 6 

11 Ljónslappi, brennigras 
(Alchemilla alpína) x x x x x x x 7 

12 Melasól, draumasóley 
(Papaver radícalum) x x x x x x x 7 

13 Brennusóley, x  x x x x x 6 
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brennisóley, sóley 
(Ranúncúlus acrer) 

 

14 Sóley, skriðsóley 
(Ranúncúlus répens)   x x x x x 5 

15 
Skollareipi, 
hrútaberjalyng 
(Rúbús saxátilis) 

x x x x x x x 7 

16 Engjarós 
(Cómarữm palústre)  x x x x x x 6 

17 Eyrarrós 
(Epilóbíum latifólium) x x x    x 4 

18 
Hjartarfi 
(Capsélla Bursa 
pastóris) 

 x x x x x x 6 

19 Vallarsúra, hundasúra 
(Rúmex acetosélla) 

x 
  x    x 3 

20 
(1 samsettur með 
ýmsum blöðum) 
eingöngu 

        

21 3 samsettir úr mörgu 
         

22 Engjarós stíliseruð  
Cómarum         

23 Ærupris, (hárdepla) 
(Veronica officinalisl)  x      1 

24 Jarðarber 
(Fragária vesca)   x     1 

25 Melskriðnablóm 
(Cardanine Petræa)         

26 Rós 
(Rosa)   x x x x x 5 

27 Liljur, liljuættin 
(Liliaceæ)   x    x 2 

28 Eik 
(Quercus) x x x x x x x 7 

29 Blálilja 
(Mertensia Roth)    x x  x 3 

30 Jöklasóley 
(Ranunculus glacialis)   x     1 

31 
Hófsóley, lækjarsóley, 
fitjasóley, hófblaðka 
(Caltha palustris) 

x       1 

32 Blágresi 
(Geránium silváticum)    x x x x 4 

33 Hvönn 
(Archangélica Hoffm.)   x x  x x 4 

34 Fjóla, þrenningarfjóla x  x x x x x 6 
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(Viola triclolor) 

35 Hundafjóla, hundarós 
(Rosa canina) x       1 

36 Mura 
(Potentílla) x   x x x x 5 

37 Blóðrót, burnirót 
(Rhodiola rosea)  x     x 2 

38 Lyfjagras 
(Pingvícula vulgáris)   x  x  x 3 

39 Gullvöndur 
(Gentiána aurea)       x 1 

40 Marjurt, maríustakkur 
(Alchemilla minor) x       1 

41 Smjörgras 
(Bartschia alpina) x       1 

42 Holurt, pungurt 
(Siléne maritíma) x       1 

43 Músareyra 
(Cerástium alpínum) x       1 

44 Rauðsmári 
(Trifolium pratense) x       1 

45 
Fjögralaufasmári, 
smári 
(Trifólium) 

 x      1 

46 
Bláberjalyng 
(Vaccinium 
uliginósum) 

 x      1 

47 Týsfjóla 
(Viola canina)  x   x   2 

48 Náttskuggajurt 
(Solanum Dulcamara) x        

49 

Blóðdrekkur, 
blóðkollur 
(Sangvisorba 
officinále) 

 x       

50 Fuchsia 
(Fuchsia hybrid)  x       

51 Hrafnaklukka ? 
(Cardamine Patrea)  x       

52 
Páskalilja 
(Narcissus 
Pseudonarcissus) 

 x       

 Alls 20 25 25 20 23 19 27  
          

Í báðum vasabókunum eru teiknaðar átta sömu jurtategundir. 
Til viðbótar í vasabók 1861 eru teiknaðar tólf jurtir. 
Til viðbótar í vasabók 1870 eru teiknaðar sautján jurtir. 
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Tafla 3 Útfærslur fyrir skautbúninga 

Tafla 3. 
 Útfærslur fyrir skautbúninga. Teiknibók nr. 10134 b Sigríðar Briem.  
Flora Islandica Sigurðar Guðmundssonar ásamt fleirum blómamunstrum. 

Nr Nafn Sk
au

tt
re

yj
ub

or
ða

r 

E
rm

al
ín

in
ga

r 

Sa
m

fe
llu

r 

K
of

fu
r 

Alls 

1 Fjallafífill, fjalldalafífill 
(Geum rivále) 1 1   2 

2 
Rjúpnalauf, holtasóley, 
hárbrúður, hámey  
(Dryas octopétala) 

1    1 

3 Lifrarurt, mýrasóley     
(Parnassia palústris) 1   1 2 

4 Mýrafjóla, mýrfjóla 
(Viola palústris)      

5 Strandbúi, fjörukál 
(Cakile maritíma)    1    1 

6 Lambablóm, lambagras 
(Silene acaúlis)      

7 Gæsamatur, skriðnablóm  
(Arabis alpína)      

8 Hrafnaklukka  
(Cardamine praténsis) 1    1 

9 Steinbrjótur, gullbrá  
(Saxifraga hirculus) 1    1 

10 Ljónslappi, brennigras  
(Alchemilla alpína) 1    1 

11 Melasól, valmúi, draumasóley   
(Papaver radícalum) 1+1 1  1 4 

12 Brennusóley, brennisóley, sóley  
(Ranúncúlus aces) 1  1 1 3 

13 Sóley, skriðsóley 
(Ranúncúlus répens)   1 1   2 

14 Skollareipi, hrútaberjalyng  
(Rúbús saxátilis)   1+1+1 1 1+1  6 

15 Engjarós  
(Cómarữm palústre) 1+1  1  3 

16 Eyrarrós   
(Epilóbíum latifólium)  1   1 
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17 Hjartarfi   
(Capsélla Bursa pastóris) 1    1 

18 Vallarsúra, hundasúra  
(Rúmex acetosélla)  1+1   2 

19 Jarðarber  
(Fragária vesca)      

20 Rós  
(Rosa) 1  1  2 

21 Liljur, liljuættin  
(Liliaceæ)  1   1 

22  Eik  
(Quercus) 1+1+1  1+1  5 

23 Blálilja  
(Mertensia Roth)   1  1 

24 Blágresi  
(Geránium silváticum)   1  1 

25 Hvönn  
(Archangélica Hoffm.)   1  1 

26 Fjóla, þrenningarfjóla  
(Viola triclolor)              1 1  2 

27 Mura  
(Potentílla)   1  1 

28 Blóðrót, burnirót   
(Rhodiola rosea)      

29 Lyfjagras  
(Pingvícula vulgáris)  1   1 

30 Gullvöndur  
(Gentiána aurea)  1   1 

31 Uppdráttur með mörgum rósum. 1    1 
 Munstur alls  22 11 12 3  
Jurtategundir teiknaðar í munstur eru 25 alls. 
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Viðtal við Dóru Jónsdóttur gullsmið 

 

Viðtal við Dóru Jónsdóttur gullsmið tekið af Jófríði Benediktsdóttur. 

Viðtalið var tekið 23. apríl 2014 á Frakkastíg 10 í Reykjavík, kl. 10.00 til 11.45. 

Í viðtalinu er meira um frásagnir og samræður en beinar spurningar. 

 

JB bað Dóru að segja sér frá skautbúningi Alexandrínu drottningar sem íslenskar konur 

gerðu og gáfu henni við konungskomuna 1921 en Dóra hélt fyrirlestur um 

skautbúninginn á Þjóðminjasafninu 1. apríl 2014. 

 

JB: Hvaða félagsskapur stóð fyrir því að gera búninginn?  

JB: Hvaðan kom hugmyndin um að gera búninginn? 

JB: Veistu hver teiknaði, saumaði og smíðaði fyrir skautbúninginn? 

 

Um skautbúning Sigurðar segir Dóra að sóleyjarmunstur virðist hafa komið snemma 

fram og strax orðið vinsælt. Sigurður Vigfússon hafi teiknað fyrir smíðina og Sigurður 

Guðmundsson fyrir búninginn. Sigurði Vigfússyni eru ekki gerð mikil skil í 

umfjölluninni eða í skrifum. 

Um munstur og teikningar fyrir skautbúning drottningar segir Dóra að hún viti 

að Eiríkur Á. Guðjónsson hafi skannað teikningar frá Árna B. Björnssyni inn á disk og 

þar eru meðal annars möttulpörin teiknuð. Jónatan Jónsson smíðaði: belti, möttulpör, 

hnappana og ef til vill pabbi (Jón Dalmansson er pabbi Dóru) en hann var þá á 

verkstæðinu hjá Jónatan. Dóra man eftir að foreldrar hennar sögðu henni frá þessu, en 

hún er fædd 1930. Árni smíðaði spöngina og næluna. Árni og Jón faðir Dóru voru 

jafngamlir. 

Dóra segir frá gömlu gullsmíðaverkstæði. Árni B. Björnsson átti upprunalega að 

fá gamla verkstæði föður síns Björns Símonarsonar, en Guðmundur Guðmundsson 

gullsmiður frændi Björns var fenginn til að sjá um verkstæðið. Í ársbyrjum 1921 var 

Guðmundur verkstæðisformaður. Skartið var ekki unnið á verkstæðinu hjá þeim.  

Móðir Árna Kristín Símonarson var framákona í Reykjavík maður hennar var 

Björn Símonarson faðir Árna. Eftir teikningunum að dæma hefur Árni ef til vill teiknað 

á drottningarbúninginn, hann teiknar spöng, nælu, möttulpörin, hnappa og gæti hafa 
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teiknað munstrið sem var saumað í drottningarbúninginn. Öruggt er að Jónatan teiknaði 

ekki á drottningarbúninginn en hann teiknaði annað munstur, sóleyjarmunstur seinna og 

smíðaði eftir því. 

Ingibjörg Eyfells og Kristín Jónsdóttir baldýruðu á treyjuborðana. Hallfríður 

Proppé (Fríða Proppé) saumaði blæjuna, fyrst þessa litlu og svo aðra stærri. Giskað er á 

að þrjár konur hafi saumað á samfelluna en ekki er vitað hverjar þær voru. Venja er að 

samfella sé í tveimur dúkum og þá geta tvær konur saumað í þá og sú þriðja saumað 

saman. Sólveig Eiríksdóttir frá Fáskrúsfirði var nýkomin frá Kaupmannahöfn og hafði 

lært þar handavinnu. Elín Andrésdóttir hefur ef til vill saumað í samfelluna.  

Gullið af drottningarbúningnum er á Þjóðminjasafni Dana. Búningurinn var í 

kistu og Dóra man eftir lýsingu á kistunni, þar var handraði sem var nógu breiður fyrir 

koffrið eða jafnvel allt silfrið, gullið. Drottningin þurfti kistu til að flytja búninginn úr 

landi. Kistillinn er á safni, en Dóra veit ekki hverju.  

Líklegast þykir að Kristín Vídalín Jakobsson stofnandi kvenfélagsins Hringsins 

hafi verið aðalmanneskja í þessu verkefni. Kristín Vídalín Jakobsen fékk síðar 

fálkaorðuna. Hannyrðaverslun, Ágústu Svensen, líklegast í Bankastræti eða Aðalstræti 

(hét síðar Refill), er talin hafa komið við sögu. Sigríður Björnsdóttir virðist hafa unnið 

hjá Ágústu og síðar tekið við búðinni. Kristín Vídalín Jakobsson og Sigríður 

Björnsdóttir, systir Arndísar Björnsdóttur leikkonu, virðast hafa tekið ákvörðunina um 

að gera búninginn. Allt bendir til að Kristín Símonarson hafi ráðið því að Árni smíðaði 

gullskartið.  

Á horni Lækjargötu og Austurstrætis var verkstæði Árna Björnssonar. Kongelig 

hofjuvelér - Konunglegur hirðskartgripasmiður stóð á glerinu í glugganum. Dóra heyrði 

frá foreldrum sínum að Jónatan hefði beðið pabba Dóru að smíða hnappana því þá var 

allt komið í tímaþröng. 

Dóttir Jónatans, sem bjó að Laugavegi 35, sagði að Jónatan hafi séð um smíðina, 

mágkona hennar átti heima inni í Skeiðarvogi og eru þær báðar dánar. Þær áttu myndir 

sem Jónatan lét taka af verkinu. Dóra fékk myndirnar lánaðar fyrir Þjóðminjasafnið, þar 

sem gerðar voru eftirtökur af þeim. Gullsmíðafélagið á líka myndir af þessum gripum. 

Dóra veit ekki hvort það hefur verið leiðrétt að Jónatan hafi smíðað en ekki Árni sem er 

sagður hafa smíðað þetta. Konurnar tvær sem Dóra talaði við sögðu að Jónatan hefði 

líka getað sótt um að vera Kongelig hofjuvelé, en hann gerði það ekki.  
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Sóleyjarmunstur var vinsælt, amma Dóru f. 1858, átti skautbúning sem hún 

saumaði sjáf. Hún átti hann um 1890 og á honum var sóleyjarmunstur sem var allt 

saumað með grænu. Búningurinn var tekinn í sundur og gerður renningur sem var 

notaður á stól. Dóra sér að allt garnið er ekki eins, það hefur vantað garn, það hefur ekki 

verið allt litað á sama tíma og garnið hefur upplitast.  

 

  


