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Ágrip  

Bút fyrir bút 

Saga bútasaums á Íslandi frá upphafi til ársins 1980 

Viðfangsefni og tilgangur rannsóknarinnar er að leita upphafs og skrá sögu 

bútasaumshandverks á Íslandi fram til ársins 1980. Markmið rannsóknarinnar er að varpa 

ljósi á sögu bútasaums á Íslandi. Unnið var út frá rannsóknarspurningunni: Hver er saga 

bútasaums á Íslandi fram til ársins 1980 og hvernig hefur sú saga varðveist í verkum og 

heimildum? Til að svara þeirri spurningu var notuð aðferðafræði eigindlegra rannsókna 

við gagnaöflun. Hún fólst í vettvangsathugunum, viðtölum og leit að rituðum heimildum.  

Rannsóknin leiddi í ljós að saga bútasaums hér á landi nær mun lengra aftur í tímann 

en áður var talið. Einnig fundust fleiri, eldri og ítarlegri heimildir en ráð var fyrir gert. 

Rúmlega sjötíu bútasaumsverk með sögulegt vægi fundust, bæði á söfnun og í einkaeigu. 

Út frá gögnum rannsóknarinnar er hægt að álykta að ítarlegri rannsóknir myndu leiða í 

ljós áður óþekkt bútasaumsverk og heimildir sem þeim tengjast. Helstu niðurstöður gefa 

til kynna að bútasaumshandverk eigi hlutdeild í textílsögu Íslands og að sú hlutdeild sé 

merkilegri en áður var talið. Einnig benda niðurstöður til þess að aðferðir og skapandi 

vinnuferli bútasaums falli vel að þeim þremur efnisflokkum sem eru skilgreind 

hæfniviðmið fyrir textílmennt í Aðalnámskrá grunnskóla 2013.  
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Abstract 

Block by block 

The History of Patchwork and Quilting in Iceland  

from earliest findings until 1980 

The subject and purpose of this research paper is to find and document the history of 

patchwork and quilting in Iceland. The research time frame is the period from the earliest 

documented source found to the year 1980. The goal of the research is to shed light on 

the history of patchwork and quilting in Iceland. The research goal is framed in the 

research question: What is the history of patchwork and quilting in Iceland until 1980 

and how has that history been preserved in documentation and quilts. To answer the 

research question data was collected by applying the methodology of qualitative 

research. The application of the methodology of qualitative research consisted in 

observations, interviews and literary research.  

The research sheds light on the fact that the history of patchwork and quilting in 

Iceland reaches much further back in time then previously expected. The research also 

found older and more detailed sources of information than was expected to exist on the 

subject matter. More than seventy patchwork quilts with historic relevance were found, 

both in museums and as private property. From the research data the conclusion can be 

drawn that further and more detailed research would find previously unknown sources 

of data and documentation relating to the history of patchwork and quilting in Iceland. 

Key findings warrant the conclusion that patchwork and quilting plays a significant role 

in the history of textile art and crafts in Iceland and that its role is both meaningful and 

more remarkable than previously conceived or expected. Research findings also suggest 

that the methods and creative processes of patchwork and quilting cover all learning 

outcomes as defined by The National Curriculum for Textile Education in Grade Schools 

in Iceland.  
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1 Inngangur  

Val á viðfangsefni þessarar rannsóknar á rætur í þátttöku minni í bútasaumssamfélaginu 

á Íslandi í nær þrjátíu ár. Bútasaumur reyndist ráðandi áhrifavaldur þegar kom að því að 

velja háskólanám og starfsvettvang eftir stúdentspróf en því lauk ég fertug árið 1996. 

Þremur árum seinna útskrifaðist ég sem textílkennari og hef kennt textílmennt í 

grunnskóla frá þeim tíma. Nú, tuttugu árum eftir val á háskólanámi, lýk ég meistaragráðu 

með rannsókn á sögu bútasaums á Íslandi.  

 Ég hef tilheyrt bútasaumssamfélaginu á Íslandi frá árinu 1988 en þá kynntist ég fyrst 

bútasaumi. Bútasaumsklúbburinn minn, Austurblokkin, hefur starfað frá árinu 1988 en 

um hann má lesa í Fréttabréfi Íslenska bútasaumsfélagsins (Gróa Friðgeirsdóttir og Anna 

Margrét Árnadóttir, 2006). Ég hef verið félagi í Íslenska bútasaumsfélaginu nánast frá 

stofnun þess árið 2000. Ég var ritstjóri Fréttabréfs félagsins í rúm fimm ár og ritstýrði 

afmælisriti þess árið 2010. Einnig var ég í framkvæmdanefnd afmælisárs Íslenska 

bútasaumsfélagsins sem undirbjó og hélt fræðslufundi fyrir almenning um land allt og 

síðan stóra yfirlistsýningu á íslenskum bútasaumi í Perlunni haustið 2010.  

Þegar ákveðið var að rannsaka sögu bútasaums óraði mig ekki fyrir hversu áhugaverð 

vegferð á vit íslenskrar bútasaumssögu rannsóknin yrði. Við forrannsókn fundust engar 

rannsóknir á sögu bútasaums á Íslandi. Því var ljóst að um fyrstu rannsókn yrði að ræða. 

Forrannsókn leiddi einnig í ljós ritaðar heimildir sem gáfu til kynna að 

bútasaumshandverk ætti sér langa og merka sögu hér á landi. Rannsóknin leiddi í ljós 

áhugaverðar örsögur og heimildir um fólk og fjölskyldur, skrif fræðimanna og 

bútasaumsverk sem komu á óvart. Eitt þeirra verka er mörg hundruð ára ásaumsverk en 

verkið er altarisklæði frá því snemma á 16. öld sem Þjóðminjasafn Íslands keypti árið 

1901. Heimildir sýna einnig að forverar nútímabútasaums eru ásaumur og vattstunga. 

1.1 Tilgangur, markmið og rannsóknarspurning 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skrá sögu bútasaumshandverks á Íslandi frá upphafi til 

ársins 1980. Söfnun, greining og skráning var framkvæmd í þeim tilgangi að leggja grunn 

að varðveislu heimilda sem tengjast bútasaumshandverki. Markmið rannsóknarinnar er 

að varpa ljósi á sögu bútasaums á Íslandi.  

Unnið var út frá rannsóknarspurningunni: Hver er saga bútasaums á Íslandi fram til 

ársins 1980 og hvernig hefur sú saga varðveist í verkum og heimildum? Til að svara þeirri 

spurningu var notuð aðferðafræði eigindlegra rannsókna við gagnaöflun sem fólst í 
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viðtölum, leit að rituðum heimildum og vettvangsathugunum. Engar beinar rannsóknir 

tengdar bútasaumi er að finna hér á landi. Einnig er áhugavert að skoða hvað saga 

bútasaums á Íslandi nær langt aftur í tímann. Þegar fólk er spurt telja nær allir að sagan 

hefjist með tilkomu verslunarinnar Virku árið 1976. Einnig telja flestir að uppruna 

bútasaums sé að finna í Bandaríkjunum en heimildir sýna að bútasaumur er afar fornt 

handverk sem fylgt hefur manninum frá örófi alda. 

Gildi rannsóknarinnar felst í mikilvægi þess að hefjast handa við söfnun og skráningu 

heimilda um sögu bútasaums og verka sem hafa varðveist. Varðveislugildið felst í að þær 

heimildir, sem safnast, skapi grunn að frekari skráningu og varðveislu sögulegra gagna. 

Gildi rannsóknarinnar felst einnig í að um fyrstu rannsókn er að ræða sem gefur 

vísbendingar um leiðir fyrir áframhaldandi rannsóknir.  

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Fyrsti kafli, sem jafnframt er inngangur, fjallar um tilgang, 

markmið og rannsóknarspurningu og segir frá tildrögum og gildi rannsóknarinnar. Annar 

kafli fjallar um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar og í fyrsta hluta hans má lesa um 

skrif fræðimanna sem hafa fjallað um mikilvægi verklegrar kennslu samhliða bóknámi í 

grunnnámi barna. Annar hluti er fræðileg umfjöllun um bútasaum og 

bútasaumshandverk. Þriðji hluti fjallar um sex aðferðir í bútasaumi en á þeim 

grundvallast í raun ferlið frá hugmynd til fullkláraðs bútasaumsverks. Fjórði hluti er 

umfjöllun um ritaðar heimildir sem tengjast bútasaumshandverki á Íslandi. Þriðji kafli 

greinir frá framkvæmd rannsóknarinnar. Þar er gerð grein fyrir rannsóknaraðferð, 

gagnaöflun og gagnagreiningu. Fjórði kafli fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar. Byrjað 

er á umfjöllun um þróun hugtaka og orðnotkun sem tengjast sögu bútasaums á Íslandi 

fyrir árið 1980. Í kaflanum er jafnframt umfangsmikill umfjöllun þar sem gerð er grein 

fyrir bútsaumsverkum og heimildum sem þeim tengjast og rannsóknin leiddi í ljós. Í lokin 

er samantekt á niðurstöðum rannsóknarinnar. Fimmti kafli er umræða um niðurstöður 

rannsóknarinnar og hefst hann á inngangi og síðan umfjöllun um hugtök, orð og 

útsaumsgerðir. Næst kemur umræða um elsta verkið, gildi þess og fræðileg skrif og 

heimildir sem því tengjast. Því næst er umræða um tvær áhugaverðar fjölskyldusögur og 

svo umræða um fræðileg skrif um textílhandverk og tengsl þeirra skrifa við Aðalnámskrá 

grunnskóla. Fjallað um mikilvægi varðveislu heimilda fyrir rannsóknir og fræðaskrif. Að 

lokum er samantekt sem skoðar hvernig rannsóknin og niðurstöður svara 

rannsóknarspurningunni. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Fjórar aldir eru síðan fræðimenn og hugsuðir hófu að skrifa um mikilvægi verknáms 

samhliða bóknámi en þeir töldu þá samþættingu þroska margbreytta hæfileika mannsins 

(Myhre, 1988/2001). Seint á nítjándu öld kom „Slöjd“-menntastefnan fram í Finnlandi 

sem lagði áherslu á uppeldislegt gildi verklegrar þjálfunar og líkamlegrar vinnu sem efli 

verkfærni og almennan þroska. Þessa stefnu tóku menntafrömuðir upp á arma sína og 

varð hún vinsæl og barst víða um Evrópu og til Ameríku. Til Íslands barst hún fyrir tilstilli 

Jóns Þórarinssonar og Guðmundar Finnbogasonar sem voru hugsjónamenn um nýjungar 

í skólamálum og öðlaðist stefnan, sem þeir kölluðu skólaiðnað, fljótlega fylgi hérlendis 

(Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2011). Jón Þórarinsson (1891) hafði flutt ræðu 

sem kom út á prenti árið 1891 en þar taldi Jón að uppeldisfræði væru merkileg vísindi og 

nýjar tilraunir hefðu þann tilgang að „koma fram hinu æskilega samræmi milli andlegrar 

og líkamlegrar menntunar í skólunum“. Jón nefndi sautjándu aldar fræðimanninn 

Comenius (1592–1671) en hann hefði sagt „unglingarnir eiga að nema dálítið í ýmissi 

handavinnu í skólunum, bæði til þess að þeir kynnist því, hvað lífið heimtar af oss, og eins 

til þess að betur verði sjeð, til hvers hver einn er helzt hneigður“ (bls. 4–5). Skrif og ræður 

íslenskra menntafrömuða báru árangur því handmenntakennsla var gerð að 

skyldunámsgrein á Íslandi með lögum um fræðslu barna árið 1936 (Lög um fræðslu barna 

nr. 94/1936). 

Það er áhugaverð spurning hvert seinni tíma fræðimenn, sem fjalla um gildi list- og 

verkgreina og hér verður vitnað til, hafi sótt innblástur í kenningar sínar og fræðaskrif. 

Þeir taka kenningar um gildi list- og verkgreina lengra og ræða um gildi persónulegrar 

reynslu og segir Dewey (1938/2000) að reynsla sé grundvallarhugtak í umfjöllun um 

inntak, eðli og markmið menntunar og að mikilvægt sé að nemendur öðlist reynslu með 

verklegri framkvæmd. Armstrong (2001) fjallar um kenningar Howards Gardner en hann 

er faðir fjölgreindakenningarinnar sem leggur áherslu á að fyrir tilstilli örvunar, umhverfis 

og einstaklingsmiðaðs náms geti nemendur styrkt og þróað hinar mismunandi greindir 

og þannig fullnýtt hæfileika sína. Eisner (2002) telur að menntun og uppeldi eigi að sjá 

nemendum fyrir fjölbreyttum efniviði sem gefi færi á sköpun, tjáningu og túlkun sem birti 

nemendum nýjar leiðir og skapandi lausnir á viðfangsefnum. Auk þess þurfi að þroska 

skynjun, greiningar- og matshæfni til að nemendur öðlist skilning á hugtökum en það leiði 

til færni í að skilgreina verkefni og meta þau á rökstuddan hátt. Menntastefna sem felur 

í sér hæfniviðmið sem byggja á hugmyndavinnu, þekkingaröflun og gildi skapandi og 
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sjálfstæðrar vinnu, þar sem sérstaka áherslu ber að leggja á framkvæmd og ferli í vinnslu 

verkefna í list- og verkgreinakennslu, var sett fram í Aðalsnámsskrá fyrir grunnskóla sem 

gefin var út 2013 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Umfjöllun í kaflanum um kenningar og kennsluhætti í list- og verkgreinakennslu og 

fræðileg umfjöllun um tæknilega verkþekkingu, verkfæri og áhöld, grunneiningar og 

aðferðir í bútasaumi miðast við að leggja lesanda til efni og ákveðnar grunnupplýsingar 

sem nýtast við lestur á rannsókninni og öðru efni í ritgerðinni.  

2.1 Kenningar um gildi list- og verkgreinakennslu 

Kennismiðir og heimspekingar, sem hafa skrifað um gildi þess að list- og 

verkgreinakennsla sé hluti af grunnnámi barna, gerðu það í upphafi út frá þroskaferli 

barna og uppeldislegum sjónarmiðum (Myhre, 1988/2001). Nú fjalla fræðimenn um 

mikilvægi þess ferlis, sem felst í að ígrunda, upplifa, skynja, skapa og takast á við 

vandamál, og telja að sú reynsla skipti miklu máli í þroskaferli einstaklingsins og sé 

forsenda þess að nám eigi sér stað. Þegar hugur og hönd vinna saman örvast og þroskast 

skilningarvit á annan hátt en þegar eingöngu er um bóklegt nám að ræða. Því er lögð 

áhersla á mikilvægi skapandi nálgunar í kennslu til að örva og hvetja nemendur til 

sjálfstæðra vinnubragða en slíkt mæti kröfum nútímasamfélagsins (Armstrong, 2001; 

Dewey, 1938/2000; Eisner, 2002). 

2.1.1 Framkvæmd virkjar fjölbreytta hæfileika 

Fræðimenn hafa skrifað um mikilvægi jafnvægis á milli bóknáms og verklegs náms. Á 

sautjándu og átjándu öld skrifuðu merkir fræðimenn um mikilvægi verklegrar vinnu 

samhliða bóknámi þar sem slík vinna þroski fjölbreytta hæfileika mannsins (Myhre, 

1988/2001). Á nítjándu öld kom „Slöjd“-hreyfingin fram á Norðurlöndum með hinn 

finnska Uno Cygnæus í broddi fylkingar. Cygnæus lagði áherslu á líkamlega vinnu í uppeldi 

sem færi fram með ýmiss konar handavinnu. „Slöjd“ var uppeldiskerfi sem byggðist á 

verklegri þjálfun sem stefni að því að efla almennan þroska nemenda með því að auka 

verkfærni þeirra (Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2011).  

Sænski uppeldisfrömuðurinn Otto Salomon þróaði hugmyndir Cygnæusar áfram og 

urðu þær hugmyndir fyrirmynd að því sem á Íslandi kallaðist skólaiðnaður (Brynjar 

Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2011). Á Íslandi skrifuðu Jón Þórarinsson (1891) og 

Guðmundur Finnbogason (1903/1994) um skóla- og menntamál og voru hlynntir því að 

handavinnukennsla yrði gerð að skyldunámsgrein í fræðslu barna. Þeir notuðu hugtakið 
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skólaiðnaður til aðgreiningar frá heimilisiðnaði til að undirstrika uppeldislegt gildi 

greinanna (Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2011).  

Jón Þórarinsson (1891) segir í grein, sem hann skrifaði um skólaiðnað, að sú kennsla 

ætti að veita bæði andlegt og líkamlegt uppeldi. Tilgangurinn sé ekki aðeins sá að kenna 

nemendum að nota hendurnar og að styrkja líkamskraft þeirra heldur einnig að efla og 

virkja andlega hæfileika en slíkt sé jafnvel meira virði en þjálfuð hönd og sterkur líkami. 

Jón færir fyrir því rök að kennsla í skólaiðnaði sé nauðsynlegt mótvægi við bóklegar 

greinar og að mikilvægt sé að kunna að vinna í höndum og hann skrifar: „Þeir verða í 

vandræðum þegar þeir eru þreyttir á bókunum, og leiðast þá oft til að stytta sér stundir 

með allra handa vitleysu og skaðræði, af því að þeir kunna ekkert til handanna“ (Jón 

Þórarinsson, 1891, bls. 3).  

Árið 1903 kom út ritið Lýðmennt eftir Guðmund Finnbogason (1903/1994) en þar 

fjallar hann um framkvæmd skólastarfs og hvaða námsgreinar sé mikilvægt að kenna. Í 

skrifum hans kemur fram að kennsla í skólaiðnaði hafi reynst hið ágætasta uppeldismeðal 

því sú iðja veiti hreyfingu, sé styrkjandi fyrir líkamann og á þann hátt hollt mótvægi við 

kyrrsetu og bóknám. Að sögn Guðmundar kenni skólaiðnaður nemendum að samþætta 

vinnu hugar og handa en einnig að vinna með athygli, umhugsun og nákvæmni og á þann 

hátt öðlist þeir verkvit. Guðmundur lítur á hugtakið menntun sem flókið hugtak sem verði 

að skoða út frá tveimur þáttum: Annars vegar verði að skoða menntun með tilliti til 

líkamlegra og andlegra hæfileika og hins vegar með tilliti til samfélagsins þar sem 

menntun ákvarðast af samspili einstaklinga hver við annan.  

Einn helsti frumkvöðull og hvatamaður að kennslu heimilisiðnaðar í íslenskum skólum 

var Halldóra Bjarnadóttir (1912). Halldóra lagði áherslu á að kennsla í heimilisiðnaði yrði 

gerð að skyldufagi og kennd í barnaskólum. Með kennslunni vildi hún varðveita þann 

menningararf sem bjó í handverksþekkingu þjóðarinnar. Einnig skrifaði Halldóra (1926) 

um mikilvægi þess að handavinnukennsla yrði gerð að skyldunámsgrein. Þar segir hún að 

handavinna þroski vitsmuni barna ekki síður en bóklegt nám, þroski smekkvísi og 

fegurðartilfinningu og geri börn sjálfbjarga. Um svipað leyti og Halldóra Bjarnadóttir 

skrifaði greinar og barðist fyrir framgangi heimilisiðnaðar voru menntafrömuðirnir Jón 

Þórarinsson og Guðmundur Finnbogason að berjast fyrir stofnun alþýðuskóla á Íslandi 

þar sem kenndar yrðu uppeldismiðaðar handmenntir samhliða bóknámi (Brynjar 

Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2011).  

Árið 1936 var handmenntakennsla fyrst gerð að skyldunámsgrein með lögum um 

fræðslu barna (Lög um fræðslu barna nr. 94/1936). Áherslur í kennslu byggðust annars 

vegar á stefnu skólaiðnaðar og hins vegar á stefnu heimilisiðnaðar. Skólaiðnaður lagði 
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áherslu á að gera nemendur að betri ríkisborgurum með því að auka líkamsþroska þeirra 

og virðingu fyrir verklegri vinnu. Einnig skyldi efla sjálfstæða hugsun, frumkvæði, iðju- og 

vinnusemi og gefa nemendum kost á að uppgötva hæfileika sína. Heimilisiðnaður lagði 

áherslu á að nemendur gætu aflað sér tekna með handverki og gert við nytjahluti og á 

varðveislu þjóðlegs handverks. Sameiginleg markmið skóla- og heimilisiðnaðar fólust í að 

stuðla að jafnvægi hugar og handa og aukinni verkfærni í gerð nytjahluta (Brynjar 

Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2011).  

Samkvæmt kenningum Johns Dewey (1938/2000) er reynsla grundvöllur menntunar 

og reynsla fæst einungis með því að framkvæma en þekktasta hugtak Dewey er einmitt 

að læra með því að framkvæma (e. learning by doing). Hann lagði áherslu á að 

þekkingarleit væri verklegt ferli og að leitin þyrfti að tengjast reynsluheimi einstaklinga. 

Með því yrði til merkingarbær reynsla og einhvers konar nám færi fram. Dewey skilgreinir 

reynslu sem eitthvað sem einstaklingar upplifi með skilningarvitum sínum, athöfnum og 

hugsunum. Það sem einstaklingar verði vitni að, hugsi eða framkvæmi verði hluti af 

reynslu þeirra og á því byggi þeir ákvarðanir og geri sér grein fyrir orsök og afleiðingu. 

Dewey segir að hugtakið reynsla sé grundvallarhugtak í allri heimspeki og sér í lagi í allri 

umfjöllun um inntak, eðli og markmið menntunar (Dewey, 1938/2000).  

Thomas Armstrong (2001) segir Howard Gardner byggja fjölgreindakenningu sína á 

þeirri skoðun að hæfileikar einstaklinga séu ólíkir og fjölbreyttir. Þessa ólíku hæfileika 

kallar hann greindir og segir að hver einstaklingur búi yfir níu mismunandi greindum; 

málgreind, rýmisgreind, rökgreind, hreyfigreind, tóngreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind, umhverfisgreind og tilvistargreind. Jafnframt segi Gardner greindir 

starfa saman á flókinn hátt og að flestir geti þróað með sér styrkleika í mismunandi 

greindum ef rétt samspil örvunar og umhverfis sé til staðar. Kenningin styður mikilvægi 

einstaklingsmiðaðs náms og það að hver og einn fái notið sín á eigin forsendum. 

Elliot W. Eisner (2002) telur að menntun og uppeldi skiptist í tvo þætti. Annar 

þátturinn sé sköpun, tjáning og túlkun og talar hann um mikilvægi notkunar á 

fjölbreyttum efniviði til að finna nýjar leiðir og skapandi lausnir á viðfangsefnum. Hinn 

þátturinn sé skynjun, greining og mat, sem vísar til skilnings á hugtökum og færni, og til 

þeirrar hæfni að skilgreina verkefni og meta þau á rökstuddan hátt. Listgreinakennsla sé 

því vel fallin til þess að auka þroska og hæfni nemenda og að listir geti haft mikilvæg áhrif 

á einstaklinga sem hugsandi verur. Mikilvægt sé að skynjun á bæði heiminum og 

efniviðnum náist og því þurfi að gefa nemendum nægan tíma í sköpunarferlinu. Menntun 

eigi að auka þroska og hæfni nemenda í gegnum það ferli að skapa og skynja á áhrifaríkan 

hátt. Listir kenni nemendum að margar leiðir séu að sama markmiði og þær leiðir bjóði 
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upp á að hægt sé að skipta um skoðun í ferlinu og endurskoða afstöðu sína. Líkja megi 

margbreytileika leiða í listkennslu við að verk í vinnslu verði líkara samræðum en 

fyrirlestri því ferlið taki stundum völdin af listamanninum og hluti gleðinnar við að vinna 

í listum felist í litlum uppgötvunum sem eigi sér stað. Hið óvænta í vinnuferlinu er það 

sem veitir gleðina og ferlið skipti meira máli en lokaafurðin. Eisner leggur áherslu á að 

góð menntastefna örvi og þrói hæfileika nemenda í að hagnýta þekkingu sína. Hann 

fjallar einnig um skynfærin og hvernig við sköpum innri vitund okkar út frá skynjun okkar 

á umhverfinu. Skynjun sé bæði menningarleg og persónuleg þar sem allir þættir 

umhverfisins hafi áhrif á hvernig við skynjum hluti. Með því að yfirfæra þetta á nám sé 

ljóst að umhverfi skólans og allt sem honum fylgi hafi mismunandi áhrif á persónulega 

skynjun hvers nemanda. Því sé mikilvægt að kennarar séu sér meðvitaðir um að þeir séu 

ekki aðeins að kenna ákveðið námsefni heldur einnig að móta vitund nemenda sinna með 

kennslu og því umhverfi sem nemendum sé boðið upp á. Eisner telur að sú skynjun, 

upplifun og reynsla, sem nemendur fái í námi sínu, sé forsenda þess að þeir þroskist og 

dafni og þess vegna skipti máli hvernig þeir læri og ekki síður hvernig þeim sé kennt. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2013 er fjallað um hæfniviðmið fyrir textílmennt og sagt að 

hún feli í sér þátt hönnunar og handverks ásamt þjálfun í verkfærni á fjölbreyttum 

sviðum. Textílnám byggir á þekkingaröflun, hugmyndavinnu og sköpun og því að 

nemendur vinni með efni og áhöld á sjálfstæðan hátt. Áherslu skuli leggja á framkvæmd 

og ferli frekar en lokaafurð því þannig gefist nemendum tækifæri til að vinna á skapandi 

hátt út frá fjölbreyttum aðferðum og tækni (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 

2013).  

Hér hefur verið fjallað um mikilvægi þess að skoða nám sem ferli. Í því ferli þarf að 

virkja hæfileika og sköpunarkraft nemenda. Ef virkja á þessa þætti þarf að skapa 

hvetjandi námsumhverfi og gefa rými til að skoða, skynja og ígrunda en það eru forsendur 

þess að komast að niðurstöðu um hvernig haga megi framkvæmd verkefna. Í hnotskurn 

felst framkvæmd í skapandi vinnuferli sem virkjar fjölþætta hæfileika. Ekki er hægt að 

kenna sköpun því hún felst í samspili hugsunar og aðgerða og því skapar kennari 

námsumhverfi og aðstæður svo hún geti átt sér stað. 

2.1.2 Fjölbreyttir kennsluhættir 

Fjölbreyttir kennsluhættir gefa nemendum tækifæri til að virkja og efla ímyndunarafl sitt. 

Á þann hátt þjálfast þeir í lausnatengdum viðhorfum og ákvarðanatöku. Með listrænni 

vinnu getur maðurinn dýpkað og tjáð tilfinningar sínar og þannig öðlast reynslu og 

skilning (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2013). Með reynslutengdri upplifun af 
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listum gefst tækifæri til að kanna tilfinningar en slík reynsla fæst ekki með öðrum leiðum 

(Eisner 2002). Hlutverk kennarans er að leiða nemendur til sjálfstæðis í vinnu sinni svo 

að þeir þjálfi eigið fegurðarskyn og öðlist færni i að leysa vandamál (Mennta-og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Aðalnámskrá grunnskóla 2013 segir að 

megintilgangur með námi í list- og verkgreinum sé að nemendur kynnist vinnuaðferðum 

sem byggi á fjölbreyttum kennsluháttum og tjáningarleiðum sem reyni á verkkunnáttu, 

sköpunargleði og samhæfingu hugar og handa og með framkvæmd skapi þeir með 

hugviti sínu merkingarbæra reynslu. Skapandi starf gefur nemendum tækifæri til að virkja 

og efla ímyndunarafl sitt og þjálfun i ákvarðanatöku og leit að lausnum. Nemendur vega 

og meta mismunandi valkosti og sjá afrakstur af vali sínu. Námið getur bæði nýst þeim til 

að velja sér starfsvettvang ásamt því að vera undirstaða þess að eiga og leggja stund á 

uppbyggilega afþreyingu og tómstundaiðju (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 

2013).  

Kenningar Johns Dewey (1938/2000) byggja á að nemendur tileinki sér ákveðna 

þekkingu stig af stigi. Dewey veltir fyrir sér hlutverki kennara og námsefnis í að þroska 

nemendur og búa þá undir lífið í nútíð og framtíð. Viðfangsefni skólans eigi því að felast 

í að efla nemendur og dýpka skilning þeirra á lífinu og tilverunni. Því þurfi kennarar að 

hafa næmni og þekkingu á mörgum sviðum náms. Þeir verði að vera færir um að þekkja 

og skilja reynsluheim nemenda en þá séu þeir færir um að leiðbeina nemendum áfram á 

þekkingar- og reynslubraut. Kennarar eigi að vera nemendum til aðstoðar og leiða þá að 

lausnum þegar ljóst sé að nemendur komast ekki lengra af sjálfsdáðum. Nemendur eigi 

að fá tækifæri til að setja sér markmið, taka eigin ákvarðanir og meta það sem þeir hafa 

upplifað og rannsakað. Kenningar Deweys stuðla því að frelsi nemenda til að vera í námi 

á eigin forsendum og njóta sín (Myhre, 1988/2001) sem eru sömu áherslur og koma fram 

í kenningum Gardners og Eisners.  

Armstrong (2001) segir að Howard Gardner meti það svo að það sé hlutverk kennara 

að skapa nemendum námsumhverfi og aðstæður þar sem áhugi og mismunandi 

hæfileikar þeirra fái notið sín. Ekki sé síður mikilvægt að nýta fjölgreindakenninguna til 

að greina veikleika í þeim tilgangi að styrkja nemendur. Kennslufræði byggð á 

fjölgreindakenningu Gardners geri ráð fyrir að fjölbreyttum kennsluháttum sé beitt en 

slíkir kennsluhættir mæti þörfum og ýti undir styrkleika nemenda en kenningin byggi í 

raun á því að allir séu góðir í einhverju en enginn sé góður í öllu. 

Elliot Eisner (2002) telur stærstu áskorun kennara felast í að skapa nemendum 

umhverfi og andrúmsloft sem ýti undir frjálsa sköpun, ímyndunarafl og persónulega 

tjáningu. Námsumhverfið þurfi að gefa nemendum tækifæri til að hugsa hluti upp á nýtt 
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og skoða leiðir út frá ólíkum sjónarhornum til að þroska skynjun, færni og greind þeirra. 

Engin ein leið sé rétt til að skapa þetta umhverfi en grundvallaratriði sé að það sé skapað 

í samvinnu kennara og nemenda. Slík samvinna ýti undir vilja nemenda til að hafa áhrif á 

vinnuferli og vinnuumhverfi sitt. Hlutverk kennara megi því ekki einskorðast við að miðla 

upplýsingum og/eða aðferðum heldur þurfi viðfangsefni, bæði munnleg og verkleg, að 

taka mið af þroska og færni nemenda, vekja forvitni og kynda undir áhuga. Megináhersla 

í kennslu og framsetningu viðfangsefna á að felast í að hjálpa nemendum að finna tilgang 

með viðfangsefni sínu. Kennarar eiga, að sögn Eisners, að leiða nemendur áfram í 

vinnuferlinu en ekki gera hlutina fyrir þá. Með því að sá fræjum forvitni, hreyfa við 

skapandi hugsun og styðja og styrkja sjálfstæði nemenda efla kennarar sjálfstraust, 

vitræna hæfileika og þroska nemenda og stuðla þannig að því að nemendur séu virkir í 

námi sínu.  

Verkgreinar í Aðalnámskrá grunnskóla 2013 eru hönnun og smíði, textílmennt og 

heimilisfræði og í námskrá segir að menntagildi þeirra eigi það sammerkt að stuðla að 

alhliða þroska nemenda og búa þá undir daglegt líf og frekara nám. Einnig segir þar að 

verkgreinar geri nemendum kleift að beita ímyndunarafli sínu, sköpunargáfu, verkfærni 

og þekkingu til að takast á við umhverfi sitt með markvissum hætti. Nemendur þjálfi 

þannig hæfileika til að leita lausna á vandamálum, verði sjálfstæðir í verki og læri að 

skoða eigin verk og ákvarðanir á gagnrýninn hátt (Mennta- og menningarráðuneyti, 

2013). Nám í list- og verkgreinum getur hjálpað nemendum að gera sér grein fyrir náms- 

og atvinnutækifærum. List- og verkþekking er grundvöllur fjölda atvinnuvega og því 

mikilvægt að nemendur nái að tengja nám sitt við fjölþætta náms- og atvinnumöguleika 

(Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Þó að skrif þeirra Jóns Þórarinssonar, Guðmundar Finnbogasonar og Halldóru 

Bjarnadóttur séu aldar gömul eru þau enn í gildi og eiga það sammerkt með skrifum 

Deweys (1938/2000), Gardners (Armstrong, 2001) og Eisners (2002) að hafa þroska 

barnsins í brennidepli og benda á að bóknám eitt og sér nái ekki að þroska hæfni 

einstaklinga á sama hátt og nám í list- og verkgreinum. Helstu áherslur felast í að 

nemendum sé skapað námsumhverfi, aðstæður, fjölbreyttur efniviður og viðfangsefni 

þar sem áhersla sé jafnan á hið skapandi vinnuferli. Aðalnámskrá telur upp atriði sem 

eiga sér skýran samhljóm með skrifum Deweys, Eisners og Gardners sem hafa sett fram 

kenningar um að skoða skuli nemendur sem virka þátttakendur sem í gegnum skapandi 

vinnuferli hafi val um leiðir að lokamarkmiði í námi sínu.  

Samkvæmt kenningum ofangreindra fræðimanna og Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

þarf áhrifarík list- og verkgreinakennsla að vera ögrandi og hvetjandi og gefa nemendum 
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frelsi til að stíga út fyrir fyrirframgefna ramma. Því er mikilvægt að innleiða kennsluhætti 

sem leyfa nemendum að láta tilfinningar, skynjun og reynslu ráða för. Til að svo geti orðið 

þurfa kennarar að leiða nemendur áfram í vinnuferlinu, standa við hlið þeirra, leiðbeina 

í þekkingarleit og því vinnuferli sem á sér stað. Námsumhverfi og aðgengi að efniviði þarf 

einnig að styðja við sköpunarkraft nemenda. Viðfangsefni eiga að vera tengd 

reynsluheimi nemenda og mega ekki vera of stýrð eða með fyrir fram ákveðna útkomu. 

Sá samhljómur, sem er með áherslum í aðalnámsskrá og skrifum fræðimanna um 

mikilvægi skapandi vinnuferlis, ætti að vera hvatning og leiðarljós í kennsluháttum sem 

hafa þarfir, sköpunarferli og þroskaferli nemenda í brennidepli.  

2.2 Bútasaumur og bútasaumshandverk 

Bútasaumshandverk byggir ekki á einsleitri aðferð heldur er úr fjölda ólíkra aðferða og 

samblandi aðferða að velja þegar sauma skal bútasaumsverk. Nýting aðferða krefst 

skapandi ferlis sem felur í sér upprunalega hugmynd og hönnun, val efna og síðan 

verkþekkingu til að hrinda hugmynd í framkvæmd svo niðurstaðan verði sú sýn sem lagt 

var upp með.  

Um bútasaum segir í Íslensku alfræðiorðabókinni (Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður 

Harðardóttir, 1988/2010): „Bútasaumur bótasaumur: samsetning tilsniðinna bóta með 

saumi, oft í regluleg munstur; ýmist gerður í höndum eða saumavél; einkum notaður við 

að búa til sessur, teppi og ábreiður“ (bls. 233). Einnig segir þar að bútasaumur hafi þekkst 

til forna í Austurlöndum og Egyptalandi, borist þaðan til Evrópu á miðöldum og þaðan 

með landnemum til Norður- Ameríku þar sem hann varð vinsæl aðferð til að nýta 

tuskuafganga og afvikur.  

Á næstu blaðsíðum er umfjöllun sem hefur það hlutverk að auðvelda lestur fræðilegs 

efnis um bútasaum og jafnframt að gefa innsýn í orðfæri og aðferðir sem tilheyra þessu 

litríka handverki. Fjallað verður um sérhæfð hugtök, orð og orðnotkun í bútasaumi en sú 

umfjöllun tekur mið af hugtakanotkun á enskri tungu. Einnig er fjallað um aðferðir, 

sérstök áhöld og fimm grunneiningar bútasaumsverka sem allt er grundvöllur tæknilegrar 

verkþekkingar og færni í bútasaumi.  

2.2.1 Hugtök og skýringar 

Talsvert er um að sérhæfð hugtök, orð, orðasambönd og orðnotkun í bútasaumi séu á 

erlendum málum, einkum ensku. Þýðingar hafa reynst erfiðar og oft ekki náð vinsældum 

í talmáli og því hafa erlend orð og slangur fest sig í sessi. Nokkur hugtök og orð geta talist 

tökuorð og nokkur hafa verið aðlöguð eða þýdd með góðum árangri og því náð nokkurri 
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fótfestu í rit- og talmáli. Hér á landi hefur hugtakið bútasaumur verið þýtt sem aðferðir 

og saumatækni sem nýtt er til að sauma allar gerðir bútasaumsverka (Gordon, Harding 

og Vance, 2013). Ensku orðin „patchwork“ og „quilting“ eru í raun alþjóðleg hugtök í 

bútasaumi og notuð jafngild yfir handverkið í heild og allar aðferðir og tækni sem því 

tengjast (Newman, 1974).  

Í pistli um fræðiheiti sem Margrét Ósk Árnadóttir (2001a) skrifar í Fréttabréf Íslenska 

bútasaumsfélagins fjallar hún um hvernig hugtökin bútasaumur (e. patchwork) og 

vattering (e. quilting) eru notuð á víxl um það sem hér á landi kallist bútasaumur og gerir 

tilraun til skýringa. Einnig fjallar hún um þann greinarmun, sem finna má í hugtakanotkun 

á milli Bandaríkjanna og Evrópu, og segir að sá munur geti valdið ruglingi. Í 

Bandaríkjunum sé orðið „quilting“ notað bæði um aðferðir og tækni en í Evrópu sé orðið„ 

patchwork“ notað um bútasaum. Til þess að skýra þessi tvö hugtök setur hún fram 

eftirfarandi skilgreiningar „Patchwork er ferlið frá því að efnið er klippt eða skorið og 

síðan saumað saman. Það er hægt að gera á óteljandi vegu með margvíslegum 

aðferðum.“ Síðan segir hún: „Quilting (vattering/stunga) er tæknin sem notuð er við að 

stinga saman, jafnvel með skrautsaumi, yfirborð + millifóður + bak“ (Margrét Ósk 

Árnadóttir, 2001a, bls. 3).  

Hér verður einnig gerð tilraun til skýringa en 

hugtaka- og orðnotkun er enn á reiki nú 

fimmtán árum eftir að Margrét Ósk setti fram 

sínar skýringar. Í orðræðu um bútasaum (e. 

patchwork, patchwork quilting, quilting) 

bútasaumsverk (e. patchwork, patchwork quilt, 

quilt) og bútasaumshandverk (e. quiltmaking, 

quilting) er þýðing á hugtökum og orðum enn að 

slíta barnskónum. Ferlið að sauma 

bútasaumsverk (sjá mynd 1) hefst á hugmynd og 

framkvæmd, felst síðan í vali á aðferðum en 

framkvæmd skiptist í nokkra verkferla. 

 Efni eru valin og síðan klippt eða skorin í 

búta eða ræmur af fyrir fram ákveðinni lögun, 

breidd, stærð og fjölda. Þau form eru síðan 

saumuð saman í einingar sem mynda yfirborð (e. top) en þær einingar byggja á einhverri 

af eftirtöldum aðferðum: blokkasaumi (e. quilt blocks), geómetrískum munstrum (e. 

geometric patterns), listrænum og skapandi bútasaumi (e. crazy quilt), ásaumi eða 

Mynd 1. Bútasaumsverk 

(The quilting bible, 2005, bls. 11) 
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applikeringu (e. applique) eða annarri af þeim fjölda aðferða eða samnýtingu aðferða 

sem þekktar eru og nýttar í bútasaumshandverki. Við hönnun og vinnslu yfirborða eru 

stundum nýttir millibekkir (e. sashing) á milli blokka eða eininga en millibekkir svo gjarnan 

aðskildir með hornsteinum (e. cornerstones) þar sem millibekkir mætast við horn blokka 

eða eininga. Hugtakið „Crazy Quilt“ hefur fest sig í sessi meðal bútasaumsfólks á Íslandi 

og verður notast við það í þessum skrifum. Þegar einingar yfirborðs hafa verið saumaðar 

saman er algengt að sauma kant (e. border) en hann er rammi úr efni sem saumaður er 

umhverfis yfirborð verka. Næstu skref felast í vali á millilagi og bakefni (e. backing) en 

millilag er í dag yfirleitt vattefni (e. batting). Þau lög, sem mynda verkið, eru stungin 

saman (e. quilted) í höndum eða vél eða þrædd eða saumuð með útsaumi ofan á grunn- 

eða milliefni. Frágangur felst í að ganga frá jöðrum með borða eða skábandi og er slíkt 

kallað binding (e. binding) eða brydding. Í þessum skrifum verður notast við orðið binding 

(Gordon, 1999; Gordon, Harding og Vance, 2013; Newman, 1974; The Quilting Bible, 

2005; Wentworth, 1989). Eflaust myndi smíði íð- og fagorðasafns leysa að hluta eða öllu 

leyti þann vanda sem staðið er frammi fyrir í ræðu og riti er varðar þýðingar og skýringar 

á hugtökum og orðum fyrir bútasaumshandverk á Íslandi.  

2.2.2 Tæknileg verkþekking 

Að hanna bútasaumsverk, frá hugmynd til framkvæmdar og frágangs, felur í sér að gera 

áætlun, reikna efnaþörf, mæla og skera, sauma bútasaumsverkið og ganga frá til 

notkunar. Með tilliti til grunnþátta er ferlið allt í raun verkfræðileg framkvæmd með 

efnum (Lynn og Lynn, 2010). Bútasaumstækni býður upp á nær endalausa möguleika í 

úfærslum og eru bútasaumsverk oft glæsileg, jafnvel undraverð, stærðfræðileg hönnun 

(Bishop, 1975). Flestar gerðir textílhandverks eiga sameiginlegan grunn er varðar 

verkfæri og verkþekkingu. Í tímans rás hafa þróast sérstök tæki, tól og aðferðir fyrir þann 

mikla fjölda textílgreina og handverks sem fólk hefur nú um að velja í handíðum, 

listgreinum og iðnaði. Verkferlar í bútasaumi hafa breyst á seinni árum með tilkomu 

verkfræðilegrar þróunar í aðferðum en ekki síst með vélrænum tækninýjungum og 

framboði á sérstökum verkfærum. Sértæk verkþekking og verkfæri, sem tilheyra 

bútasaumi, eru hér til umfjöllunar. Sú umfjöllun lýtur því markmiði að lesandi fái innsýn 

í tæknilega verkþekkingu og áhöld sem nýtt eru í bútasaumi. Hér verður fjallað nánar um 

verkfæri og sértæka verkferla sem eiga það sammerkt að vera mikilvægir þættir í 

bútasaumi og jafnframt forsenda þess að tryggja nákvæmni í bútasaumshandverki. 

Segja má að nákvæmni sé grunnlögmál í bútasaumi og ætti það lögmál að gilda sem 

fyrsta lexía allra sem læra bútasaum. Nákvæmni í öllum verkþáttum þarf að koma fram í 

vönduðum vinnubrögðum við merkingar og mælingar fyrir skurð á efnum. Við saum á 
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bútasaumsblokkum og geómetrískum munstrum er notaður einfaldur beinn saumur. En 

það þýðir ekki að saumaskapurinn sé einfaldur í framkvæmd því að læra þarf mikilvægi 

þess að tileinka sér nákvæmt saumfar við saumaskapinn í bútasaumshandverki. 

Nákvæmni, bæði í hand- og vélsaumi bútasaums, felst í eftirfarandi þáttum (Gordon, 

1999; The Quilting Bible, 2005): 

 Mælikvarða bútasaums sem mældur er í tommum  

 Nákvæmum mælingum og merkingum fyrir skurð 

 Vönduðum skurði sem tryggir nákvæma stærð búta og forma 

 Sérstökum bútasaumsfótum sem tryggja að saumfar sé ¼“ (einn fjórði úr tommu) 

 Vandaðri strauningu þar sem við á í verkferlum  

Hafi nákvæmni lærst hefur flest lærst sem lýtur að undirbúningi og saumaskap á 

bútasaumshandverki. 

Flest áhöld, sem nýtt eru í bútasaumi, eru hefðbundin saumaverkfæri sem notuð eru 

almennt við útsaum, hand- og vélsaum. Sérstök bútasaumsverkfæri eru til og eru þau í 

almennri notkun við vinnslu bútasaumsverka. Algengustu verkfæri eru skurðarmottur, 

skurðarhnífar, mælistikur, skapalón og bútasaumsfótur fyrir saumavélar (Gordon, 1999; 

The Quilting Bible, 2005).  

Skurðarmottur (sjá mynd 2) eru sérstaklega 

hannaðar til að nota með mælistikum og 

skurðarhnífum en á mottum eru efnin skorin í 

fyrirfram ákveðna stærð eða lögun. Á 

skurðarmottum eru kvarðaðir reitir sem eru 

ein tomma á kant en einnig línur og 

gráðukvarðar til leiðbeiningar við þau 

fjölþættu skurðar- og málsetningarverkefni 

sem fylgja bútasaumi (Gordon, 1999; The 

Quilting Bible, 2005). 

Til eru margar gerðir af mælistikum (sjá 

mynd 2) og skapalónum sem auðvelda skurð á geómetrískum og óhlutbundnum formum. 

Yfirleitt eru þessi hjálpartæki glær og á þeim kvarðaðir reitir sem eru ein tomma á kant 

og málmerkingar, línur og gráðukvarðar til leiðbeiningar fyrir þau fjölþættu not og 

hagræði sem hafa má af þeim við skurð á efnum (Gordon, 1999; The Quilting Bible, 2005). 

Skurðarhnífar (sjá mynd 2) eru notaðir með mælistikum og skapalónum við skurð efna 

en þeir tryggja að jaðrar á skornum efnum séu hvassir. Það tryggir nákvæmni bæði í stærð 

búta og þegar bútar eru lagðir saman og saumaðir. Margar gerðir af skurðarhnífum eru 

Mynd 2. Skurðarmotta, mælistika og 
skurðarhnífar 

(Mynd: Birna Guðmundsdóttir) 
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framleiddar en allar eiga það sameiginlegt að blað þeirra er disklaga. Þeir fást í mörgum 

stærðum sem tryggir not sem henta hverju verkefni fyrir sig (The Quilting Bible, 2005). 

Ekki er hægt að fjalla um nákvæmni án þess að minnast á bútasaumsfætur. Til eru 

sérstakar bútasaumssaumavélar og þeim fylgja sérstakir bútasaumsfætur. Yfirleitt er 

hægt að kaupa bútasaumsfætur fyrir aðrar vélar. Notkun bútasaumsfótar og nákvæmni 

tryggja nákvæmlega ¼“ saumfar sem er grundvallaratriði í bútasaumi og sérstaklega í 

flóknum blokkasaumi. Án slíkrar nákvæmni eykst skekkja í blokkasaumi í beinu hlutfalli 

við fjölgun búta í blokk (Gordon, 1999; The Quilting Bible, 2005). 

Sá mælikvarði, sem notaður er í bútasaumi hér á landi eins og í flestum löndum heims, 

er tommumál (Gordon, 1999; The Quilting Bible, 2005). Notkun þess mælikvarða er 

nauðsyn en ekki val því verkfæri og útgefið efni, bækur og tilbúin snið nota tommumál. 

Segja má að tommumálið sé mikilvægur hluti þeirrar litríku bútasaumsmenningar sem 

tilheyrir þessu skapandi handverki og samfélagi á heimsvísu.  

Algengast er að efni fyrir bútasaum séu skorin og til þess nýtt skurðarmotta, mælistika 

eða skapalón og skurðarhnífur (sjá mynd 

3). Efni er brotið saman og lagt á 

skurðarmottu. Mælistika er lögð ofan á 

efnið, skurðarflötur markaður og efnið 

skorið með skurðarhníf með fram brún 

stiku í lengjur af þeirri breidd sem 

ákveðin hefur verið fyrir fram. Lengjur 

eru annaðhvort nýttar strax í raðsaum 

eða skornar áfram niður í ákveðnar 

stærðir og svo koll af kolli eftir þörfum 

verkefna. Óhlutbundin form eru skorin 

með því að nota skapalóna eða myndir 

og form teiknuð á efnin með sérstökum 

pennum eða krítarblýöntum og þau 

síðan klippt út með skærum (Gordon, 1999; The Quilting Bible, 2005).  

Strauning er afar mikilvægur þáttur í bútasaumshandverki og strauborðið og 

straujárnið því nauðsynleg tól í bútasaumi. Straujað er yfir saumfar eftir hvert skref í 

saumaferlinu en það tryggir minni fyrirferð og sléttara yfirborð. Síðan er saumur 

straujaður út til hliðar, yfirleitt frá röngu og yfir á dekkri bútinn til að varna gljáa á 

framhlið og því að saumfar sjáist í gegn. Saumar eru sjaldan straujaðir opnir í bútasaumi. 

Ekki er mælt með því að kasta til hendinni við þennan verkþátt því hann er hluti 

Mynd 3. Skurður á efni 

(The quilting bible, 2005, bls. 277) 
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vandaðrar framkvæmdar við saum á öllum gerðum bútasaums (Gordon, 1999; The 

Quilting Bible, 2005).  

2.2.3 Fimm grunneiningar 

Í Stóru handavinnubókinni segir: „Bútasaumur er algengasta aðferðin þegar saumaðar 

eru ábreiður og ámóta stykki úr mörgum efnislögum, hvort sem stíllinn er hefðbundinn 

eða framsækinn. Þó að aðferðirnar séu í grunninn þær sömu fylgja hverri nálgun 

áskoranir og lausnir“ (Gordon, Harding og Vance, 2013, bls. 302). Hér verður fjallað nánar 

um grunneiningar bútasaumsverka: yfirborð, millilög, bakefni, stungu og bindingu og 

fjallað um hlutverk þeirra og tilgang í því ferli sem hefst með hugmynd og endar á 

fullfrágengnu bútasaumsverki. 

Yfirborð, millilög, bakefni, stunga og binding 

Yfirborð bútasaumsverka er það sem sóst er eftir, hinn sýnilegi hluti, og sú grunneining 

sem mest vinna er alla jafna lögð í er varðar hugmyndavinnu, hönnun, efnaval og frágang. 

Um leið og ákveðin hugmynd að verki verður til verður einnig til ákvörðun um með hvaða 

aðferð hugmyndin verði framkvæmd. Flokka má helstu aðferðir við saum á yfirborðum á 

eftirfarandi hátt: ásaumur, stunga, handsaumur, crazy quilt, geómetrísk munstur og 

blokkasaumur en fjöldi verka er unnin með því að samnýta eina eða fleiri af þessum 

aðferðum (Gordon, 1999; The Quilting Bible, 2005). Nánar er fjallað um hverja aðferð 

fyrir sig í kafla 2.3 Aðferðir í bútasaumi.  

Eins og áður hefur komið fram er hefðbundið að bútasaumsverk hafi þrjú lög, 

yfirborð, bakefni og millilag, og er þá millilag yfirleitt vattefni. Mikið úrval er til af 

vattefnum úr náttúrulegum efnum eins og bambus, ull og bómull en einnig eru gerviefni 

algeng og einnig blanda gerviefna og bómullar. Vattefni fást bæði í tilbúnum pakkningum 

og metratali. Slík efni eru nú algengasta millilagið í flestum gerðum bútasaumsverka 

(Gordon, 1999). Sérstakt vattefni er ekki hluti af millilagi allra bútasaumsverka. Stundum 

eru bútasaumsblokkir saumaðar niður á grunnefni eða grunnefni nýtt til styrkingar þegar 

unnið er með búta óháð þráðréttum og er þá oft grunnefni látið nægja sem millilag og 

vattefni sleppt (Houck, 1991; Newman, 1974).  

Fyrir nokkrum árum voru bakefni bútasaumsverka einföld og úr einlitu eða 

munstruðu efni. Nú til dags er gjarnan litið á bök og bakefni bútasaumsverka sem 

mikilvægan þátt í heildarútliti þeirra. Því eru nú nýtt fínni efni og algengt er að lögð sé 

meiri vinna í hönnun og saumaskap bakefnis en áður og þau jafnvel bútasaumuð 

(Gordon, 1999; The Quilting Bible, 2005).  
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Stunga er útsaumsgerð og kallast það stunga eða kviltering þegar lög af efnum, 

yfirborð, millilag eða -lög og bakefni eru saumuð eða þrædd saman með saumasporum, 

með útsaumi eða með stungu í höndum eða vél (Gordon, 1999). Yfirleitt er notaður 

sérstakur stunguþráður, sérstakar stungunálar og fingurbjörg kemur sér vel við 

handstungu. Nú er algengast að bútasaumsverk séu vélstungin og eru slík verk ekki síður 

falleg en handstungin verk (Gordon, Harding og Vance, 2013). 

Nokkrar aðferðir eru nýttar við frágang bútasaumsverka. Algengasta aðferðin felst í 

að gengið er frá jaðri með skábandi eða tvöföldum borða og kallast það binding. Binding 

er yfirleitt vélsaumuð á jaðar á réttunni, brotin yfir brún og handsaumuð niður á bakhlið 

með blindfaldi (Gordon, 1999; The Quilting Bible, 2005).  

2.3 Aðferðir í bútasaumi  

Fjallað hefur verið um hugtök, tæknilega verkþekkingu og sérstök áhöld en þeir þættir 

lúta að því að öðlast þekkingu og færni sem nauðsynleg er til að geta lagt á ráðin um og 

lokið við bútasaumsverk (Gordon, 1999; The Quilting Bible, 2005). Kafli í Stóru 

handavinnubókinni fjallar um helstu aðferðir í bútasaumi og þar segir: „Bútasaumur felur 

í sér ólíkar aðferðir og ógrynni hugmynda en sumir þættir hans eru þeir sömu hvort sem 

um er að ræða samsettar blokkir, ásaum eða heil vattstungin stykki“ og allar aðferðir 

„koma að góðum notum, sama hvaða nálgun er notuð“ (Gordon, Harding og Vance, 2013, 

bls. 294). Að leggja á ráðin hefst á hugmynd en svo þarf að útfæra og framkvæma þá 

hugmynd með því að nýta einhverja af þeim fjölda aðferða sem bjóðast við saum á 

yfirborðum bútasaumsverka. Hér verður fjallað um sex grunnaðferðir við saumaskap á 

yfirborðum: ásaum, vattstungu, handsaum, crazy quilt geómetrísk munstur og 

blokkasaum. Hægt er vinna verk með því að nýta einhverja af ofangreindum útfærslum 

eina og sér eða með því að samnýta tvær eða fleiri af þessum aðferðum (Gordon, 1999; 

The Quilting Bible, 2005).  

2.3.1 Ásaumur 

Ásaumur er í dag listræn aðferð við bútasaum og í raun skreytitækni sem felst í að leggja 

form, munstur eða tilklippta mynd úr einu efni ofan á grunn úr öðru efni og sauma niður. 

Margar ásaumsgerðir eru til og gefur hver um sig breytileg áhrif og í þeim áhrifum felst 

að verkin verða sérstök og áhugaverð. Ásaum er hægt að vinna með fjölbreyttu úrvali 

aðferða sem sumar teljast nú hefðbundnar en aðrar nútímalegri. Ásaumur er skilgreindur 

sem útsaumsgerð og er í raun mikilvægur þáttur í bútasaumshefðinni (Elsa E. 
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Guðjónsson, 1985; Gordon, 1999; Gordon, Vance og Harding, 2013; The Quilting Bible, 

2005).  

Íslenska alfræðiorðabókin segir um 

ásaum (sjá mynd 4): „ásaumur 

skorningur: skrautmunstur klippt út úr 

efni og saumað ofan á voð …“ en 

ásaumur „… er festur á voðina ýmist í 

höndum með ósýnilegu spori eða 

skrautspori eða með víxlspori í saumavél“ 

(Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður 

Harðardóttir, 1988/2010, bls. 76). Bragi 

Ásgeirsson (1991) segir um myndverk úr 

efnisafgöngum að þau felist í að efni séu 

klippt niður eftir því hvaða form 

listamanninn vanti hverju sinni. Tæknin 

byggist síðan á að þessi form séu saumuð 

eða stungin á grunnefni þannig að úr verði 

munstur eða myndverk og að þessi aðferð 

hafi verið nýtt í aldanna rás bæði í hagnýtum og listrænum tilgangi. Þegar fjallað er um 

sögu íslenska þjóðbúningsins, og ásaum í því samhengi, er hann flokkaður sem útsaumur 

og eftirfarandi orð notuð um hann: skurður, ásaumur, bótasaumur og flauelsskurður. 

Skilgreining á ásaumi í búningasögunni er að munstur sé klippt út úr silki eða flaueli og 

saumað ofan á annað efni (Þjóðbúningaráð, e.d). 

Þó að erfitt sé að styðja slíkt með heimildum má telja líklegt að ásaumur sé með elstu 

aðferðum í bútasaumi vegna hagnýtra nota til viðgerða á nytjahlutum og sem 

tjáningarform í skreytilist (Colby, 1958). Ásaumur hefur verið nýttur sem skreytilist á 

flestum menningarsvæðum jarðar, bæði til forna og á nútíma, og þá til að skreyta 

textílverk. Hann er því þekktur um nær allan heim og til eru skráðir munir sem rekja má 

til upphafs textílsögunnar (Gordon, 1999). Víða á þjóðminjasöfnum er að finna muni frá 

því fyrir Krist þar sem ásaumur er nýttur til að búa til með litríkum formum, munstrum 

og útsaumi listrænt form og yfirbragð á til dæmis klæðnað, búninga og tjöld (Colby, 

1958). Ásaumur er í eðli sínu persónulegt listform sem á rætur í fornri menningu 

Egyptalands og Asíu en hefur enn notagildi og hlutverk í hönnun og handverki nútímans 

(Newman, 1974).  

Mynd 4. Ásaumur 

(The ultimate quilting book , 1999, bls. 150) 
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Orðið ásaumur eða applíkering er dregið af franska orðinu „appliquer“ sem merkir að 

leggja á eða leggja saman. Það er einmitt eðli ásaums að leggja skorið eða klippt efni eða 

efnisbúta á grunnefni og sauma það fast. Þessi aðferð er sértæk og aðgreind frá öðrum 

bútasaumi þar sem sá saumur felst í því að sauma bút við bút. Sem hagnýt nytjalist eða 

hönnuð skreyting getur ásaumur gefið hinu venjubundna listrænt gildi. Birtingarmyndin 

er notkun forma úr litríkum efnum með mismunandi áferð sem síðan eru skreytt með 

útsaumi úr fallegu útsaumsgarni, borðum og stundum öðrum aukahlutum til frekari 

skreytinga (Newman, 1974).  

2.3.2 Stunga 

Íslenska alfræðiorðabókin segir að stunga 

(vattstunga) sé „saumur þar sem tvö lög af 

efni eru stungin saman með þræði, oftast 

þannig að saumurinn myndar munstur. Á 

milli laga er oft lögð ullar- eða 

bómullarkemba til að gera voðina hlýrri“ 

(Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður 

Harðardóttir, 1988/2010, bls. 478). Stunga er 

útsaumsgerð sem heldur lögum 

bútasaumsverka saman í þeim tilgangi að 

gefa áferð og tryggja þeim fagurt yfirbragð 

en stunga hafði áður nær einungis þann 

hagnýta tilgang að styrkja verkið, skapa 

einangrun og tryggja góða endingu (Gordon, 

Vance og Harding, 2013; Colby, 1972). 

Hefðbundið er að hand- eða vélstungin verk 

og ábreiður séu gerð úr þremur lögum, 

yfirborði, millilagi og baki (sjá mynd 5) 

(Houck, 1991). Grunnhugmyndafræði stungu 

felst í að lög af efnum eru lögð hvert ofan á 

annað og felst síðan saumaskapurinn, 

stungan, í því að sauma lögin saman jafnt og 

skipulega og á þann hátt að í raun verður til nýtt efni (Colby, 1972). Enska orðið „quilting“ 

hefur verið þýtt sem vattstunga eða kviltering þegar átt er við að stinga, þræða eða 

sauma lög bútasaumsverka saman. Nú telst orðið til tíðinda að stærri bútasaumsverk séu 

handstungin. Hægt er að vélstinga verk í hefðbundnum saumavélum en það krefst 

Mynd 5. Vélstunga 

(Mynd: Birna Guðmundsdóttir) 
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talsverðrar færni svo vel fari. Vélstunga er í dag að mestu vinna sem bútasaumsfólk 

útvistar til sérhæfðra fyrirtækja sem vélstinga verk í sérstökum stunguvélum.  

Nær ógerlegt er að rekja uppruna 

vattstungu (Houck, 1991). En ljóst er að 

upphafs sögu stungu í saumaskap má rekja 

árþúsundir aftur í tímann. Eins og títt er um 

hefðbundinn saumaskap er ógerlegt að rekja 

sögu stungu og í hverju notagildi hennar fólst 

upprunalega en leiða má að því líkur að í fyrstu 

hafi saumaskapurinn og notagildið falist í að 

búa til skjól og verjur gegn ógn og 

náttúruöflum. Óhjákvæmilegt er að álykta sem 

svo að tímans tönn hafi unnið á 

sönnunargögnunum og heimildunum. 

Vattstungin klæði má sjá á teikningum Forn-

Egypta frá því um 3000 f.Kr. og í aldafornum 

saumaskap Japana og Kínverja var aðferðum 

vattstungunnar beitt á fjölbreyttan hátt (sjá 

mynd 6) (Houck, 1991). Fyrr á öldum hafði nær 

öll stunga í raun þann tilgang að skapa ábreiður, 

flíkur eða tjöld til að mynda vörn eða skjól og meira hugað að hagnýtu gildi þeirra sem 

einangrunar heldur en skreytilist stungunnar (Newman, 1974). Hvort fyrstu verkin voru 

ábreiður, dýnur eða skikkjur og hvernig stunga kom til í saumaskap er ekki hægt að rekja 

með rannsóknum og heimildarýni. Hins vegar er vitað með vissu, og er það stutt bæði 

heimildum og verkum, að stungutækni hefur haft fjölbreytt hagnýtt notagildi sem hefur 

nýst manninum í lífsbaráttu hans og harðbýli í árþúsundir (Colby, 1972).  

2.3.3 Handsaumur 

Fyrir ekki svo ýkja löngu var allur bútasaumur saumaður í höndum. Þegar rætt er um 

handsaum í þessum kafla er átt við handsaum á geómetrískum munstrum og sambland 

af geómetrískum og bogadregnum formum en slík form eru gjarnan sexhyrningar, 

ferningar, tíglar, þríhyrningar og hringir svo dæmi séu nefnd. Gordon (1999) telur að 

handsaumur í bútasaumi njóti minni vinsælda nú en áður í því hraða samfélagi sem 

einkenni nútímann því hann sé yfirleitt unninn úr smálegum efnisbútum, hann sé 

tímafrekur og láti ekki vel að þeirri skurðar- og raðsaumstækni sem nú sé vinsæl. Nær 

óendanlegir möguleikar á uppröðun felast í nýtingu geómetrískrar saumatækni og eru 

Mynd 6. Vattstunga 

(The quilt encyclopedia illustrated, bls. 

44) 
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verk unnin með þessari tækni gjarnan gerð úr miklum fjölda af afar smáum og 

mismunandi geómetrískum formum en einnig eru verkin gjarnan vönduð. Stór 

bútasaumsverk vekja sterk viðbrögð og fá því yfirleitt mikla athygli og umfjöllun á 

sýningum. Slíkur handsaumur nýtur því vinsælda almennings þó að færri saumi slíkan 

handsaum nú en áður (Gordon, 1999). Þess má geta að verkfræðilegar lausnir í skurði og 

vélsaumi hafa gert bútasaumsfólki kleift að sauma mörg, og jafnvel flókin, geómetrísk 

munstur í vél með góðum árangri. Hér er valið að fjalla sérstaklega um eina 

handsaumsgerð þar sem sú aðferð kemur fram í áhugaverðum verkum sem rannsóknin 

leiddi í ljós. Því er vert að kynna þá aðferð sérstaklega. 

Enskur saumur 

Enskur saumur (Houck, 1991), sem kallast líka enskur 

pappírssaumur, er handsaumsaðferð við bútasaum þar sem 

nýttir eru smálegir efnabútar (sjá mynd 7). Stóra 

handavinnubókin segir enskan pappírssaum hefðbundna 

aðferð við að sauma mósaík-munstur en í slíkan saum eru nýtt 

geómetrísk form, til dæmis sexhyrningar, tíglar eða 

þríhyrningar (Gordon, Harding og Vance, 2013). Houck (1991) 

skrifar um enskan saum og segir að verk unnin með þeirri 

aðferð samanstandi af smáum geómetrískum formum sem 

gjarnan séu sexhyrningar eða tíglar en erfitt sé að sauma svo 

smálega efnabúta saman. Í Englandi er hefð fyrir því að sauma 

slík form úr silki og öðrum efnum sem erfitt sé að höndla. 

Englendingar hafi því fundið upp þá aðferð að þræða 

efnisbútana á tilklippt spjöld og sauma þá svo saman með 

varpspori með spjöldunum enn undir. Þegar lokið sé við að 

sauma allt verkið séu spjöldin fjarlægð og gengið frá verkinu á 

hefðbundin hátt þess tíma. Nýta má alls konar pappír í spjöld en stærð þeirra og lögun er 

ákveðin fyrir fram (Gordon, Harding og Vance, 2013).  

Í skrifum Houck (1991) kemur fram að rannsóknir á verkum, sem unnin voru með 

enskum pappírssaumi, hafi sýnt – og kom á óvart – að í spjöldin var notaður skrifpappír 

sem gaf rannsakendum vísbendingar um umhverfi og aðstæður þeirra sem saumuðu. 

Þessi handsaumsaðferð við bútasaum nýtur enn vinsælda þegar nýta skal erfið efni eins 

og silki eða smáa efnisafganga. Hægt er að ná fram afar fjölbreyttum mynstrum í verk 

með þessari aðferð og einu takmarkandi þættirnir eru í raun efnasafnið og 

hugmyndaflugið við litaval og röðun búta.  

Mynd 7. Enskur saumur 

(Stóra handavinnubókin, 

2010, bls. 335) 
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2.3.4 Crazy quilt 

Ekki hefur komið fram íslenskt orð 

eða hugtak sem lýsir þeirri tækni 

sem felst í þeim listræna og 

skapandi bútasaumi sem á ensku 

heitir crazy quilt (sjá mynd 8). 

Hugtakið crazy quilt hefur fest sig 

í sessi meðal bútasaumsfólks á 

Íslandi og verður notast við það í 

þessumskrifum. Að sauma crazy 

quilt verk er í raun flókin hönnun 

og listræn útfærsla á útsaums- og 

ásaumsverki en þó fyrst og fremst 

skrautleg, frjáls, litrík og skapandi 

aðferð og tækni við bútasaum. 

Algengast er að notuð séu fínni 

efni eins og silki, flauel, skrautlega 

ofin og mynstruð efni eða efni 

með áferð, gyllingu, áprentun eða ofnum myndum (Gordon, 1999).  

Crazy quilt aðferðin felst í að nota tilskornar ferningslaga einingar af fyrir fram 

ákveðinni stærð sem grunnefni. Grunnefni þjóna þeim tilgangi að vera stöðug undirstaða 

fyrir þá smáu búta sem óháð þráðréttu eru nýttir við gerð crazy quilt verka (Newman, 

1974; Colby, 1958). Hverju verki er valið viðfangsefni eða þema sem skapar stíl eða 

yfirbragð verksins. Fyrsti búturinn er lagður í miðju eða horn grunneiningar og sá næsti 

lagður ofan á, að eða undir jaðar þess fyrsta og samskeyti jaðra síðan saumuð saman 

niður á grunnefnið. Þannig eru bútar saumaðir niður frjálst eða skipulega og koll af kolli, 

þar til ferningslaga grunnflöturinn hefur verið fylltur. Samskeyti bútanna eru hulin með 

því að skreyta þau með útsaumssporum úr litríkum þráðum. Tilgangur útsaums og 

skreytinga er þríþættur, að hylja samskeyti, styrkja samskeyti og skreyta verkið. Safn 

grunneininga er síðan saumað saman í einn heildarflöt sem myndar yfirborð verksins. 

Þegar saumavélar komu til sögunnar voru efnisbútarnir saumaðir á grunnefnið með 

sikksakkspori en verkið að öðru leyti unnið áfram í höndum eins og lýst er hér að framan 

(Newman, 1974).  

Frágangur crazy quilt verka krefst ekki millilags eða vatts þar sem grunnefnið myndar 

í raun millilag. Crazy quilt verk eru sjaldan vattstungin eða hnýtt heldur aðeins fóðruð 

Mynd 8. Crazy quilt 

(Crazy quilts, 1984, bls. 125) 
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með bakefni. Jaðri var áður gjarnan lokað með kögri, snúrum eða borðum en nú telst 

hefðbundið að ganga frá crazy quilt verkum með bindingu. Crazy quilt verk eru hvorki 

einföld né fljótunnin verkefni og heildarniðurstaða þarf að lúta ákveðnum 

fagurfræðilegum sjónarmiðum. Aðferðin er því ferli sem krefst hönnunar, skipulagningar 

og framsýni. Mikilvægt er að finna verkinu þema eða viðfangsefni sem tryggir að ólík efni, 

form og litir skapi á sjónrænan hátt heilstætt verk í góðu jafnvægi sem veki ánægju 

(Newman, 1974).  

Crazy quilt verk náðu hátindi vinsælda á Viktoríutímanum (1837–1901). Afgöngum frá 

saumi á fatnaði og búningum og bútum úr fínni efnum var breytt í dýrindis ábreiður og 

borðdúka til að fullnægja skreyti- og íburðarþörf þess tíma (Houck, 1991). Um aldamótin 

1900 var þetta handverk konum kærkomið tækifæri til að líta upp úr gráma dagslegs 

amsturs, húsverkum og fatasaumi. Að handfjalla og skapa litríkt handverk var verkefni 

þar sem sjá mátti ánægjulegan árangur erfiðisins en sá árangur skapaði konum mótvægi 

við hina sífelldu og leiðu endurtekningu sem fólst í daglegum störfum þeirra (McMorris, 

1984). Þessi bútasaumstækni höfðaði sterkt til handverkskvenna beggja vegna 

Atlantshafs því að tæknin gerði kröfur um margs konar færni og þá ekki aðeins í 

bútasaumi heldur einnig í listfengi í hönnun, útsaumi og þráðnotkun en fyrsta forsendan 

var þó ávallt handbært safn fagurra efnabúta (Houck, 1991). Heimildir sýna ljóslega að 

crazy quilt bútasaumur var bæði í hlutverki vinsællar afþreyingar og heimilisiðnaðar . 

Liðin er sú tíð að bútasaumsverk séu einungis unnin úr afgöngum og því sem til fellur af 

ónýtum fatnaði (Houck, 1991). Saumur á crazy quilt verkum grundvallast á aðferðum og 

tækni bútasaums en áframhaldandi útfærsla sækir aðferðir í útsaumshefðir og nytjalist 

en fyrir utan ánægju af listrænni útfærslu eru það ekki síst þeir þættir sem hafa skapað 

crazy quilt-bútasaumi þær vinsældir sem hann nýtur enn í dag. 
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2.3.5 Geómetrísk munstur 

Þríhyrninga, sexhyrninga og tígla eins 

og flest geómetrísk form má nýta ein 

og sér eða með öðrum formum til að 

hanna munstur í hand- og 

vélsaumuðum bútasaumsverkum. 

Sjónræn útfærsla byggist gjarnan á 

að litanotkun vinni með ljós og 

skugga og að litir og munstur efna 

styðji þá útfærslu (Gordon, 1999). 

Geómetrísk munstur í bútasaumi má 

kalla mósaík-munstur ef þau 

samanstanda af fjölda smárra búta 

en slík verk eru bæði flókin og 

heillandi í hönnun og gefa sterk 

sjónræn þrívíð áhrif (sjá mynd 9).  

Gæði geómetrískrar hönnunar og 

niðurstöðu í bútasaumi byggist nær 

alfarið á hvernig til tekst með röðun og uppstillingu 

litaðra efna svo jafnvægi ljósra og dökkra lita, í raun 

jafnvægi ljóss og skugga, náist innan verksins. Eins og í 

blokkasaumi eru heildræn lokaáhrif geómetrískra 

mynstra háð röðun eininga og ræður þar mestu hvernig 

til tekst með litasamsetningu og uppröðun forma 

(Gordon, 1999). Aðrar útfærslur á notkun geómetrískra 

forma hafa náð miklum vinældum og má þar nefna 

rósetturöðun sem kallast Blómagarður ömmu (e. 

Grandmother´s Flower Garden) (sjá mynd 10) en þar 

mynda sexhyrningar blóm sem aftur myndast af 

mismörgum röðum af krónublöðum sem er raðað út frá 

sexhyrndri miðju sem gjarnan er gul að lit. Síðan eru 

sexhyrningablómin saumuð saman til að mynda flöt eða yfirborð verksins og síðan er 

gengið frá á hefðbundin hátt. Þarna er ekki unnið með ljós og skugga en þess í stað nýtt 

litrík og lífleg efni til að laða fram áhrif vors og sumars í garðinum (Gordon, 1999). 

Mynd 9. Geómetrísk munstur 

(The ultimate quilting book, 1999, bls. 205 ) 

 

 

 

Mynd 10. Blómagarður Ömmu 

(The quilt encyclopedia 

illustrated, 1991, bls. 82) 
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Eins og í nær allri hönnun og framkvæmd í bútasaumi er um nær óendanlegar 

útfærsluleiðir að ræða þegar nýta skal geómetrísk form í bútasaumi. Á fyrstu árum 

bútasaums á Íslandi voru geómetrísk form og munstur sem byggðust á ferningum gjarnan 

raðsaumuð í vél og höfðu slík verk áhugaverð nöfn eins og Eldingar (e. Streak of Lightning) 

og Heimsreisa (e. Trip around the World). Þá voru skapalón nýtt til að teikna formin á 

efnin og þau síðan klippt út eftir kúnstarinnar reglum. Þetta voru einfaldar útfærslur og 

fljótleg leið til að sauma falleg bútasaumsteppi (Gordon, 1999). 

2.3.6 Blokkasaumur 

Flestar aðferðir í bútasaumi, sem fjallað hefur verið um hér að framan, 

byggja á notkun grunneininga en algengasta grunneining í bútasaumi 

kallast blokk (sjá mynd 11). Hér verður fjallað um þá gerð blokka þar sem 

blokkin er bútasaumuð eining og fjöldi efnisbúta, sem mynda hverja 

blokk, geta verið fjórir, níu, sextán, tuttugu og fjórir eða fleiri. Bútar í 

hverja blokk geta allir verið eins í laginu en einnig getur verið um fjölda 

stærða og flókna röðun að ræða. Bútar í hefðbundnum blokkasaumi eru 

marghyrningar en einnig hringir og bogar. Þær útfærslur, sem hægt er 

að fá fram með röðun skorinna búta og litavali efna, eru óteljandi og 

eini takmarkandi þátturinn er hugmyndaflug þess sem velur efnin og 

raðar bútum og blokkum (The Quilting Bible, 2005). Í blokkasaumi 

ákvarðast fjöldi blokka og lögun þeirra af viðfangsefni og tilgangi 

verksins. Stærðir blokka eru ekki staðlaðar og geta þær því bæði verið 

litlar og stórar og fer stærð og fjöldi þeirra eftir ákvörðun um stærð á 

verki. Safni blokka er raðað samkvæmt ákveðnum reglum og þær 

saumaðar saman til að mynda yfirborð verksins (Colby, 1958).  

Uppruna blokkasaums er að finna í þeirri nauðsyn að nýta tiltæk 

efni til fullnustu. Bútum var safnað og þeir saumaðir í blokkir og 

blokkunum fjölgaði eftir því sem afgangsefni frá öðrum saumi urðu 

aðgengileg í verkefnið. Þannig var blokkum safnað uns þær voru nógur 

margar til að mynda þá stærð yfirborðs sem sóst var eftir (Gordon, 

1999).  

Hér verður sérstaklega gerð grein fyrir blokkamunstri sem kallast bjálkakofi. 

Bjálkakofamunstur heitir „Log Cabin“ á ensku og er almennt talað um þessa aðferð 

undir enska heitinu hér á landi (Gordon, 1999; Newman, 1974).  

Mynd 11. Blokkir 

(Stóra 

handavinnu-

bókin, 2010, bls. 

342 og 344) 
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Bjálkakofi 

Grunnaðferð bjálkakofablokka byggir á að raðsauma 

skornar lengjur réttsælis, fyrst umhverfis miðjubút en 

svo lengjurnar áfram koll af kolli þar til ferningslaga 

blokk verður til (sjá mynd 12) (Gordon, 1999). 

Efnisræmur eru skornar og flokkaðar í ljós efni og 

dökk og ræðst endanlegt útlit verka alfarið af hvernig 

til tekst við röðun þannig að ljóst og dökkt skipti 

blokkum í tvennt horn í horn (Colby, 1958; Gordon, 

1999). Fjöldamargar útfærslur nást fram með 

mismunandi litasamsetningu og röðun blokka og 

takmarkast útfærslur nær eingöngu við á hversu 

marga vegu næst að raða blokkum saman. Safn slíkra 

blokka myndar svo yfirborð verksins (Colby, 1958; 

Gordon, 1999). Auðskilin aðferð og tækni bjálkakofa 

og einfaldleiki blokkarinnar hefur viðhaldið 

vinsældum hennar (Gordon, 1999; Newman, 1974). 

Út frá bjálkakofa hefur þróast fjöldi afleiddra munstra 

sem byggja þó öll á þeim grunni að byggingareiningar 

blokka eru ferhyrningslaga efnisræmur og -bútar 

(Gordon, 1999). Bjálkakofi er meðal vinsælustu 

munstra í bútasaumi og sú aðferð sem oftast er nýtt í 

byrjendakennslu en aðferðin tekur á flestum 

grunnþáttum sem nemendur þurfa að tileinka sér til að öðlast þekkingu og færni í 

bútasaumi (Newman, 1974).  

Í kafla 2.2 Bútasaumur og bútasaumshandverk var fjallað um helstu hugtök og 

tæknilega verkþekkingu, aðferðir og áhöld, grunneiningar og verkferla í bútasaumi. 

Einnig var tæpt á sögu einstakra þátta þar sem það þjónaði viðfangsefni rannsóknarinnar 

og var líklegt til að skapa nauðsynlegan skilning á handverkinu og sögu þess. Þó hefur í 

raun aðeins verið stiklað á stóru enda umfjöllun ekki ætlað að vera tæmandi. Henni var 

hins vegar ætlað að leggja fyrir lesandann ákveðinn fræða- og þekkingargrunn sem 

vonast er til að styðji lestur þess efnis sem á eftir kemur og lýtur að heimildum, sögu og 

varðveislu verka sem tengjast sögu bútasaums á Íslandi.  

  

Mynd 12. Bjálkakofi 

(The ultimate quilting book, 1999, 

bls. 274) 
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2.4 Ritaðar heimildir 

Hér verður gerð grein fyrir þeim rituðu heimildum sem fundust við leit í tengslum við 

rannsóknarhluta ritgerðarinnar og fjallað stuttlega um hverja útgáfu og efnistök er varða 

bútasaumshandverk. Útgáfuár heimilda ræður röð og byrjað er á umfjöllun um þá 

heimild sem er elst. 

2.4.1 Hlín – Ársrit Sambands norðlenskra kvenna  

Tímaritið Hlín var ársrit Sambands norðlenskra kvenna og kom út á árunum 1917 til 1967. 

Halldóra Bjarnadóttir var útgefandi, ábyrgðaraðili og ritstjóri þess en einnig annaðist hún 

dreifingu og bar allan kostnað af útgáfunni. Víða var farið í efnistökum í Hlín. Þar var 

fjallað um heimilisiðnað, hjúkrunarmál og hreinlætishætti, garðrækt, uppeldismál og birt 

ljóð og smásögur eftir konur. Einnig voru greinar um félags- og réttindamál kvenna, 

leiðbeiningar um það sem á einn eða annan hátt gat stuðlað að eflingu heimilanna og 

aukinni þjóðrækniskennd (Vilhjálmur S. Vilhjálmsson, 1960).  

Halldóra Bjarnadóttir (1938) skrifaði tvær greinar í Hlín þar sem hún notar orðið 

stoppteppi (e. quilt) yfir ábreiðugerð kvenna í Vesturheimi og lýsir þar tveimur gerðum 

af rúmábreiðum sem bæði voru ætlaðar til sölu og heimanotkunar. Annars vegar voru 

ábreiður gerðar úr nokkrum lögum af ullarkembu sem lögð var á ákveðin hátt og þau lög 

svo þrædd saman með ákveðnu millibili, bæði lóðrétt og lárétt. Utan um var sett 

sængurver eða voðfellt léreft og að lokum var hnýtt með bandi í gegnum öll lögin til að 

festa verkið saman. Hins vegar var um að ræða ábreiður sem ætlaðar voru til skrauts en 

ekki skjóls. Þar fór mun vandaðri vinna fram auk þess sem þessar ábreiður voru dýrari í 

sölu en ullarábreiðurnar. Þessar skrautábreiður áttu það sameiginlegt að vera samsettar 

úr mörgum tíglum. Þeir voru yfirleitt handsaumaðir úr efnum en stundum voru þeir 

prjónaðir eða heklaðir. Halldóra segir þessa ábreiðugerð hafa verið prýðilega vinnu sem 

komi vel út en undir stoppteppum úr ull hafi hún sofið víða bæði í Bandaríkjunum og 

Kanada. Halldóra (1950) fjallar aftur um stoppteppi í Hlín og nú er lýsing hennar mjög 

nákvæm og í raun kennsla í gerð stoppteppa úr ullarkembu. Af lýsingum Halldóru um 

ábreiðugerð er ljóst að þau verk, sem fjallað er um, eru unnin með aðferð 

bútasaumshandverks. 

2.4.2 Melkorka – Tímarit kvenna 

Árið 1944 kom út í Reykjavík fyrsta tölublað tímaritsins Melkorku – Tímarits kvenna en 

að útgáfu þess stóðu nokkrar konur í Reykjavík. Alls urðu tölublöð þess fjörtíu og átta á 

þeim nítján árum sem tímaritið var gefið út (timarit.is, 2000–2016a). Tímaritið var helgað 

kvenréttindamálum og helsti tilgangur þess var að „vekja íslenskar konur til umhugsunar 
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og íhlutunar um menningar- og þjóðfélagsleg vandamál á innlendum vettvangi“ (bls. 3) 

eins og stendur í ritstjórnarpistli í fyrsta tölublaði árið 1954 (Nanna Ólafsdóttir og Þóra 

Vigfúsdóttir, 1954). 

Auður Sveinsdóttir skrifaði reglulega greinar í Melkorku frá árinu 1945. Hún hafði 

sérstaklega það hlutverk að skrifa um hannyrðir og listiðnað en það orðalag var haft um 

verk sem skilgreind voru á mörkum lista og handverks (Gljúfrasteinn, e.d.). Árið 1949 

skrifaði Auður greinina Hannyrðir í nútímaskilningi. Þar kemur fram orð eða hugtak sem 

tengist bútasaumshandverki. Hún fjallar stuttlega um tuskuábreiðu sem Theódóra 

Thoroddsen hafði saumað þrjátíu árum áður úr alls konar silki-, ullar- og útprjónstuskum 

í margs konar formum sem saumaðar voru niður á silkigrunn (Auður Sveinsdóttir, 1949).  

2.4.3 Húsfreyjan – Tímarit Kvenfélagasambands Íslands 

Tímaritið Húsfreyjan er útgefið af Kvenfélagasambandi Íslands og hefur komið út frá árinu 

1949. Ritið kemur út fjórum sinnum á ári og er uppistaðan í blaðinu fastir þættir: fréttir 

úr starfi kvenfélagskvenna um land allt, viðtöl við konur, mataruppskriftir, fræðsla um 

heilsu og lífsstíl og fjölbreyttir handavinnuþættir. Hægt er að gerast áskrifandi eða kaupa 

ritið í lausasölu um land allt (Kvenfélagasamband Íslands, e.d.). Alls fundust tuttugu 

umfjallanir tengdar bútasaumshandverki í Húsfreyjunni frá árunum 1968 til 2009. Um var 

að ræða átján blöð en aðeins fjórar umfjallanir voru innan tímaramma rannsóknarinnar 

eða fyrir árið 1980.  

Húsfreyjan (1968, 1973, 1975 og 1977)  

Sigríður Thorlacius (1968) skrifaði grein um hvernig hægt er að sauma jólasvuntur eða 

skokka á ungar stúlkur og skreyta með ásaumi. Árið 1973 er umfjöllun um að 

heimagerðar jólagjafir séu alltaf vinsælar og þeirri umfjöllun fylgja myndir af 

pottaleppum og vegghengi með ásaumi og er orðið applikerað notað yfir það handverk 

(Sigríður Kristjánsdóttir, 1973).  

Eina ritaða heimildin, sem rannsóknin leiddi í ljós þar sem hugtakið bútasaumur er 

notað yfir þetta handverk fyrir árið 1980, er grein Sigríðar Kristjánsdóttur (1975). Greinin 

er kennsla í hvernig sauma megi margs konar búta, úr ferhyrningum eða tíglum, saman í 

saumavél og á þann hátt búa til nýtt efni. Síðan er það efni nýtt til að sníða og sauma föt 

eins og pils, vesti og kjóla. Sigríður segir að nú séu í tísku flíkur sem þessar og sé um að 

gera að láta hugmyndaflugið ráða för og fá útrás fyrir sköpunargleðina. Sigríður fjallar 

einnig um hvernig nota má óregluleg form, sexhyrninga og þríhyrninga, en þá þurfi að 

búa til snið úr pappa og best sé að handsauma formin saman. Í lokin bendir hún á að það 

sem skipti mestu fyrir heildarútlit verka sé litasamsetning, gerð bútanna og niðurröðun 
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þeirra. Stefanía Magnúsdóttir (1977) skrifaði um gerð borðrennings og svuntu með 

ásaumuðum myndum. Hún bendir á að gott sé að strauja flísilín á bakhlið efnisins áður 

en munstur er klippt út og saumað niður á grunnefnið í saumavél með þéttu 

víxlsaumspori.  

Húsfreyjan (1989, 1990, 1991, 1993, 1995, 1996, 1997) 

Sigríður Ingimarsdóttir (1989) fjallaði um hvernig sauma má vattteppi og vélstinga 

munstur í það. Teppið er gert úr þremur lögum en yfirborðið er munstrað bómullarefni, 

millilag úr vatti og bak er einlitt. Laugin þrjú eru þrædd saman og síðan er vattstungið 

munstur gert í vél. Að lokum er kennt hvernig ganga á frá kanti með skáhorni og fylgja 

skýringamyndir þeirri kennslu.  

Sólveig R. Kristinsdóttir (1990) fjallaði um kennslu í gerð jólavegghengis með 

ásaumstækni þar sem flíselin er straujað á baklið efnis áður en munstur er klippt út og 

saumað niður á grunnefni með víxlsaumsspori. Sólveig (1991) fjallaði aftur um kennslu 

og nú í gerð jóladúks og púða úr 5 cm breiðum ræmum sem saumaðar eru saman og 

síðan sniðnir út fjórir þríhyrningar sem látnir eru mynda miðju verkanna. Utan um þá 

miðju er síðan saumað munstur úr renningum og ferhyrningum sem mynda skemmtilega 

heild. Bent er á að púðinn sé gerður úr afgangsefnum og að hægt sé að gera fleiri 

nytjahluti. Vönduð teiknuð skýringarmynd fylgir umfjöllun. Í öðru tölublaði árið 1993 er 

kennsla í hvernig sauma á barnateppi úr ferningum. Teppið er sett saman úr þremur 

lögum og þau saumuð saman í vél og lítið op skilið eftir til að snúa við. Síðan er gengið 

frá opi í höndum og teppið vattstungið í vél ofan í saumför, bæði lóðrétt og lárétt, og 

einnig meðfram köntum (Sólveig R. Kristinsdóttir, 1993). Sólveig R. Kristinsdóttir (1995) 

fjallaði um hvernig nýta má efnisræmur í mismunandi breiddum með því að sauma þær 

saman og klippa síðan aftur niður í búta. Þeir bútar eru svo saumaðir saman og á þann 

hátt sé hægt að búa til margs konar nytjahluti eins og púða, pottaleppa og tehettur en 

góðar skýringarmyndir fylgja umfjöllun. Hrafnhildur Valgarðsdóttir (1996b) skrifaði tvær 

greinar, sú fyrri er í öðru tölublaði og er vinnulýsing sem útskýrir saumaskap á vesti þar 

sem framhliðin er úr telituðum bútum. Sú seinni er lýsing á gerð diskamottu og 

pottaleppa úr efnisbútum (Hrafnhildur Valgarðsdóttir, 1996a). Rannveig Ívarsdóttir og 

Kristín B. Kristinsdóttir (1997) skrifuðu um saumabúðir þar sem tíu konur eyddu saman 

helgi og saumuðu bútasaum. Saumabúðirnar voru haldnar að Þrándarlundi í 

Gnúpverjahreppi á vegum verslunarinnar Frú Bóthildur. 
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Húsfreyjan (2000, 2001, 2007 og 2009) 

Snið og góð vinnulýsing fyrir saum á snyrtibuddu úr bútum með ásaumsmynd er í þriðja 

tölublaði árið 2000 (Rut Helgadóttir, 2000). Kristín Helga Gunnarsdóttir (2001) tók viðtal 

við listkonuna Þórunni Elísabetu Sveinsdóttur en hún hafði saumað mikið af 

bútasaumsteppum fyrir einstaklinga. Fram kemur í greininni að bútasaumsteppi hennar 

séu orðin nær eitt þúsund. Bútasaumsteppi Þórunnar segja gjarna sögu því í gegnum árin 

hafa margir leitað til hennar fyrir skírnir og giftingar með efnisbúta sem þeir vilja að hún 

nýti í verkin. Kennsla í handsaumi er í 2. tölublaði árið 2001 og þar er kennt að sauma 

teppi úr sexhyrningum sem á íslensku hefur hlotið nafnið Blómagarðurinn hennar ömmu 

(Rut Helgadóttir, 2001). Í 1. tölublaði árið 2007 er kennsla í að sauma stjörnudúk (Kristín 

Linda Jónsdóttir, 2007). Síðasta umfjöllun sem fannst tengd viðfangsefni rannsóknarinnar 

er umfjöllun um tvo bútasaumsklúbba, Ræmurnar á Hornafirði og Skraddaralýs í 

Hvalfjarðarsveit (Kristín Linda Jónsdóttir, 2009). 

Umfjallanir um bútasaum og bútasaumskennslu í Húsfreyjunni eru faglega unnar og 

verkefnin yfirleitt bæði nýstárleg og áhugaverð. Viðfangsefni verkefna eru gjarnan 

nytjahlutir: fatnaður, pottaleppar, púðar, svuntur, borðdúkar og tehettur. Kennsluefni 

fylgja góðar verklýsingar og ljósmyndir og oft einnig vandaðar teiknaðar skýringarmyndir.  

2.4.4 Eldhúsbókin – Heimilisbókaútgáfan 

Eldhúsbókin er tímarit sem kom út mánaðarlega á árunum 1958 til 1986 og útgefandi 

þess var Heimilisbókaútgáfan hf. (timarit.is, 2000-2016b). Umfjöllun og kennsluefni í 

tusku- eða bótasaumi er að finna í eftirtöldum sjö tölublöðum af Eldhúsbókinni: júlí og 

september 1979, febrúar og apríl 1980 og febrúar, júlí og október 1981. Allar greinar, 

sem fundust um bútasaumshandverk í Eldhúsbókinni, eru skrifaðar af Hólmfríði 

Árnadóttur handíðakennara.  

Hólmfríður Árnadóttir (1979) skrifaði í júlíhefti góða lýsingu á hvernig vélsauma á 

tuskupúða úr ferningum. Með umfjölluninni fylgir skýringarmynd af hringlaga púða úr 

ferningum. Í septemberhefti er góð vinnulýsing í ásaumstækni í höndum við gerð 

myndverka. Skýringarmynd af húsaþyrpingu, sem saumuð er niður á grunnefni með 

tunguspori, fylgir. Einnig er lýst hvernig sauma megi slíka mynd með annarri aðferð. Þá 

er saumafar brotið yfir á röngu og saumað niður á grunnefni með ósýnilegu spori.  

 Í febrúarhefti skrifaði Hólmfríður (1980) grein um hvernig nýta má hugmyndaflugið 

og sauma kápu úr alls konar litríkum bútum af ólíkri gerð. Mynd sýnir að um 

bútasaumsverk er að ræða. Í aprílhefti er kennsla í að sauma rúmteppi úr 13 cm breiðum 

léreftsrenningum og púða úr 2½ cm breiðum léreftsrenningum sem síðan eru sniðnir 
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niður í ferninga. Teiknaðar skýringarmyndir sýna hvernig sníða á ferninga á ská úr 

renningaheildinni. Einnig er mynd af gluggatjöldum þar sem munstur er saumað með 

sömu tækni og púðinn. Orðið bútasaumur kemur ekki fyrir í umfjölluninni en á myndum 

sést að um bútasaumshandverk er að ræða. 

Árið 1981 skrifaði Hólmfríður þrjár greinar í Eldhúsbókina. Í febrúarhefti er kennsla og 

umfjöllun um kvilteringu í höndum sem skreytilist á yfirborð efna. Þarna er verið að fjalla 

um vattstungutækni þar sem stungið er í gegnum þrjú lög af efnum til að skapa áferð á 

yfirborði þeirra. Mynd af hringlaga púða fylgir þar sem sést hvernig tæknin er nýtt til að 

skapa áhugavert munstur á yfirborð hans. Í júníhefti er kennsla í að sauma púða með 

þremur aðferðum í ásaumstækni: með vélsaumi, handsaumi og með notkun straulíms. 

Myndir og sníðaörk með munstrum fylgja heftinu. Í októberhefti er umfjöllun og kennsla 

þar sem kynntar eru nokkrar aðferðir við uppröðun efna í munstur í tuskusaumi. 

Skýringarmyndir sýna að um bútasaum er að ræða og sjá má nokkuð margar gerðir 

bútasaumsblokka á bæði ljósmyndum og teiknuðum skýringarmyndum. Fjöldi ljósmynda 

frá Kirkju Heilags Markúsar í Feneyjum fylgja þessari umfjöllun og þær sagðar innblástur 

fyrir þessa gerð tuskusaums. Einnig er í greininni fjallað nokkuð nákvæmlega um 

verkferla, vattstungu og frágang í handverki sem höfundur kallar tuskusaum (Hólmfríður 

Árnadóttir, 1981).  

Efnistök og viðfangsefni, sem Hólmfríður velur, eru bæði lýsandi og áhugaverð. 

Saman gefa ljósmyndir, skýringarmyndir og texti góða mynd af hvernig framkvæma og 

sauma má þau verk sem kynnt eru hverju sinni. Hvergi kemur orðið bútasaumur fyrir í 

skrifum Hólmfríðar en hún talar hins vegar bæði um tuskusaum og bótasaum. Af 

myndum er ljóst að verkin eru öll bútasaumshandverk. Uppruna mynda og verka er ekki 

getið.  

2.4.5 Hugur og hönd – Ársrit Heimilisiðnaðarfélags Íslands 

Hugur og hönd er ársrit Heimilisiðnaðarfélags Íslands en félagið var stofnað árið 1913. 

Samkvæmt stofnlögum félagsins er tilgangur þess „að auka og efla þjóðlegan 

heimilisiðnað á Íslandi, stuðla að vöndun hans og fegurð, og vekja áhuga manna á því að 

framleiða nytsama hluti“ (bls. 1). Árið 1966 kom ársrit félagsins út í fyrsta sinn og var því 

í upphafi ætlað að mæta eftirspurn eftir leiðbeiningum frá félaginu og hafa birst 

margvíslegar leiðbeiningar, uppskriftir og greinar um þjóðlegt efni í útgáfunni. Ritið 

kemur út einu sinni á ári og allir félagsmenn fá það sent en einnig er hægt að kaupa það 

í lausasölu (Gerður Hjörleifsdóttir, Sólveig Búadóttir, Sigríður Halldórsdóttir og Vigdís 



39 

Pálsdóttir, 1966). Flestar heimildir tengdar viðfangsefni innan tímaramma 

rannsóknarinnar, það er fyrir árið 1980, var að finna í tímaritinu Hugur og hönd.  

Hugur og hönd (1976, 1977 og 1979) 

Auður Sveinsdóttir (1976) skrifaði grein um æviferil og list Barböru Árnason og þar má 

lesa um kveikjuna að ásaumsverkum hennar og hugtökin bótasaumur, ásaumstækni og 

applikering koma fyrir. Með greininni eru birtar tvær myndir af ásaumsverkum Barböru 

en ekki kemur fram hver eigandi þeirra er. Vigdís Pálsdóttir (1977) skrifaði grein um 

hvernig nýta má gamalt íslenskt prjónles í ábreiðugerð. Í grein sinni notar hún orðið 

tuskur yfir þá ferhyrninga sem ábreiðan er gerð úr. Tvær umfjallanir eru í ársritinu árið 

1979. Á forsíðu er mynd af vélsaumuðu vattstungnu rúmteppi úr lituðum hveitipokum 

eftir Auði Bergsteinsdóttur. Inni í blaðinu er fjallað um aðferð til að nýta efnisafganga en 

þar segir að sú aðferð hafi fengið nafnið bótasaumur og að slíkur saumur nefnist 

„patchwork“ á enskri tungu. Í greininni koma fyrir hugtökin handsaumur, bótasaumur, 

vatt, vattstunga og „patchwork“. Birtar eru myndir af átta verkum sem unnin voru á 

námskeiðum Heimilisiðnaðarfélagsins. Í greininni er einnig stuttlega fjallað um sögu 

bótasaums á heimsvísu (Auður Sveinsdóttir, Gerður Hjörleifsdóttir, Hallfríður 

Tryggvadóttir, Hólmfríður Árnadóttir og Vigdís Pálsdóttir, 1979). 

Hugur og hönd (1980, 1984 og 1988) 

Miðjuopnu ársritsins árið 1980 skreyta myndir af þremur textíl-veggmyndum og tvö af 

þeim eru bótasaumsverk. Annað verkið var unnið af Halldóru Thoroddsen og heitir það 

Maður og blóm en í myndatexta kemur hugtakið bótasaumur fyrir. Hitt verkið var 

saumað af Sunnevu Hafsteinsdóttur og er það unnið út frá ljóðinu Fleygir 

sjóndeildarhringar eftir Hannes Sigfússon (Auður Sveinsdóttir o.fl., 1980). Í Dagblaðinu 

þann 26. janúar 1981 er mynd af verki Halldóru Thoroddsen og segir í myndatexta: „Húsin 

eru bótasaumur úr lituðu lérefti, gluggar þrykktir á, en neðst sýnir dökk tjullslæða 

borgarmengun og umferðarfnyk“ (bls. 11). Grein Dagblaðsins er umfjöllun um ársritið og 

þar er minnst á nýstárlegar bótasaumaðar veggmyndir sem séu unnar af miklu listfengi 

af tveimur ungum kennslukonum. Þar segir jafnframt um bótasaum að hann sé listgrein 

sem sprottin sé úr sárri fátækt (Inga Huld Hákonardóttir, 1981). 

 Í grein, sem Sigríður Halldórsdóttir (1980), skólastjóri Heimilisiðnaðarskólans, skrifaði 

má lesa um tilurð þess að farið var að kenna bótasaum um miðjan áttunda áratuginn. 

Sigríður segir að stundum spretti upp tískufyrirbrigði á handavinnusviðinu sem 

upprunnin séu í útlöndum. Þegar slíkt gerist sé reynt að meta gildi þess sem námsefnis 

og greinum sem eingöngu snúist um eftiröpun sé hafnað. Hins vegar séu greinar sem gefi 
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fólki kost á að nýta og þroska eigin hæfileika skoðaðar nánar. Bótasaumur er dæmi um 

slíkt tískufyrirbrigði sem félagið mat þess virði að fara af stað með námskeið í þar sem 

hann reyni á eigin sköpunarþátt, handbragð, lit- og formskyn.  

Þrjár umfjallanir eru um bótasaum í ársritinu 1984. Þar er fyrst mynd og myndatexti 

um handsaumað bótasaumsveggteppi í Lundabrekkukirkju í Bárðardal í Suður- 

Þingeyjarsýslu sem unnið er úr heimaofnum ullarefnum (Auður Sveinsdóttir, Fríða 

Kristinsdóttir, Gerður Hjörleifsdóttir, Hallfríður Tryggvadóttir og Vigdís Pálsdóttir, 1984a). 

Næst skal nefna grein sem Anna Bjarnason (1984) skrifaði um tíglateppi sem Amalia 

Thorsteinsson saumaði árið 1911 úr silkiafgöngum og koma þar fyrir hugtökin 

handsaumur og vattering. Að lokum er blaðsíða með myndum af fjórum ábreiðum á 

barnarúm. Þar segir í texta að áður hafi birst myndir af hefðbundnum bótasaumuðum 

ábreiðum en hér séu myndir af vögguteppum í óhefðbundnum stíl og er fólk hvatt til að 

nota eigið hugmyndaflug og afganga til að sauma slík verk. Ekki fylgja upplýsingar um 

höfunda verka (Auður Sveinsdóttir o.fl., 1984b). 

Ingibjörg Ýr Pálmadóttir (1988) skrifaði greinina Amma Theó og fjallar þar um ævi og 

handverk ömmu sinnar, Theódóru Thoroddsen. Hún segir að amma sín hafi verið 

sívinnandi og að nýtni hafi verið henni í blóð borin og að reglubundið handverk hafi ekki 

fullnægt sköpunarþörf hennar. Nokkrar myndir af handverki Theódóru fylgja umfjöllun 

Ingibjargar og þar á meðal mynd af tösku sem skreytt er ásaumuðum fiðrildum. Ingibjörg 

minnist þess að gaman hafi verið að gramsa í pjötlupokum, töluboxum og öðru sem 

amma hennar safnaði og nýtti í listsköpun sinni. Árið 1988 verður sú breyting að í fyrsta 

sinn má sjá orðið bútasaumur í Hugur og hönd en það kemur fyrir í auglýsingu frá 

Heimilisiðnaðarskólanum. Í umfjöllun um námskeið Heimilisiðnaðarskólans er þó enn 

talað um bótasaum (Elísabet Þorsteinsdóttir, 1988). 

Hugur og hönd (1996) 

Guðrún Hafsteinsdóttir (1996) skrifaði um æviferil Auðar Sveinsdóttur Laxness í greininni 

Maríuklæðið á Gljúfrasteini. Þar kemur fram að móðir Auðar og amma hafi báðar verið 

listrænar handaverkskonur og Auður því snemma kynnst handverki að eigin raun. Að 

öðru leyti er greinin umfjöllun um verkið Maríuklæði sem er endurgerð Auðar á 

altarisklæði sem nú er varðveitt á Þjóðminjasafninu. Endurgerðina tileinkaði hún og gaf 

eiginnmanni sínum, Halldóri Kiljan Laxnes, af því tilefni að honum voru veitt 

Nóbelsverðlaun í bókmenntum árið 1955.  
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Hugur og hönd (2002, 2005, 2008 og 2010) 

Guðrún Hannele Henttinen (2002) textílkennari skrifaði grein um afrísk áhrif á amerískan 

bútasaum árið 2002. Hugtök, sem þar koma fram, eru: ásaumur, bútasaumsmunstur, 

bútasaumsteppi og bútasaumsverk og vattstunga. Þrjár greinar, sem tæpa á eða fjalla um 

bútasaumshandverk ,birtust í Hugur og hönd árið 2005. Heiður Vigfúsdóttir (2005a) 

skrifaði grein um handverk og hannyrðir Auðar Sveinsdóttir Laxness sem nú eru til sýnis 

á safninu að Gljúfrasteini. Heiður Vigfúsdóttir (2005b) skrifaði einnig grein um listrænan 

bútasaum textíllistakonunnar Heidiar Strand. Flest verk hennar eru myndverk sem unnin 

eru í saumavél en öll með sterka nálgun við náttúru Íslands í efnis- og litavali. Greinin er 

skreytt fjölda mynda af bútasaumsverkum Heidiar. Viðfangsefni verkanna er komið til 

skila með bútasaumi, handsaumi, ásaumi (applikeringu) og blandaðri tækni. Þriðju 

greinina skrifaði Edda Hrönn Gunnarsdóttir (2005) um gólfmottur úr ullarbútum sem 

skreyttar eru með útsaumi en þær saumaði Unnur Árnadóttir. Sjá má á myndun að þar 

er um bútasaumsverk að ræða en engin hugtök, sem tengjast því handverki, koma fram 

í greininni eða myndatextum. 

Árið 2008 eru þrjár greinar sem tengjast bútasaumshandverki. Tvær þeirra eru 

umfjöllun um lausavasa. Fyrsta greinin, Fáein orð um lausavasa, eftir Elsu E. Guðjónsson 

(2008) er söguleg umfjöllun um þrjá lausavasa í eigu Þjóðminjasafns Íslands og er 

framhlið eins vasans unnin með bútasaumstækni. Næst er grein Heiðar Vigfúsdóttur 

(2008), Arfur frá gengnum kynslóðum, sem einnig fjallar um bútasaumaðan lausavasa en 

einnig um fylgihluti hans. Þriðja greinin er eftir Jóhönnu Pálmadóttur (2008) en þar er 

rakin saga bútasaumsábreiðu sem Halldóra Bjarnadóttir fékk að gjöf frá konum í 

Vesturheimi árið 1938.  

Árið 2010 var haldin afmælishátíð Íslenska bútasaumsfélagsins og af því tilefni skrifaði 

Anna Margrét Árnadóttir (2010) greinina Bút fyrir bút. Þar er fjallað um stofnun félagsins, 

hetjuteppaverkefni þess og afmælishátíð sem haldin var í Perlunni dagana 10.–19. 

september það ár. Einnig er sagt frá bútasaumsverki sem konur í Skagafirði saumuðu og 

er nú altaristafla í Miklabæjarkirkju í Akrahreppi. Myndir af bútasaumsfólki og verkum 

þess prýða greinina. Hugtök, sem ekki hafa áður komið fram eru, binding, ísaumur, 

stunga, handstunga og vélstunga. 

Heimildir tengdar bútasaumshandverki hér á landi fundust í tólf ársritum félagsins á 

árabilinu 1976 til 2010. Alls eru þetta tuttugu umfjallanir á þrjátíu og fjórum árum eftir 

fimmtán höfunda. Aðeins ein grein fjallar um aðferðafræði bútasaums en hinar nítján um 

ákveðin verk eða einstakling og listsköpun hans. Rannsóknin leiddi þannig í ljós að flestar 
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heimildir tengdar bútasaumshandverki í Hugur og hönd eru greinar þar sem 

umfjöllunarefnið er ákveðið textílverk eða einstaklingur en ekki bútasaumur sem slíkur.  

2.4.6 Karlmenn skrifa um handverk  

Rannsóknarvinnan var áhugaverð og margt fróðlegt bar fyrir augu, myndir og texti, og 

margt af því sat í minni og neitaði að gleymast. Þar standa meðal annars upp úr skrif 

Braga Ásgeirssonar um listsýningar á verkum kvenna og umfjöllun hans í því samhengi 

um handverk og heimilisiðnað (Bragi Ásgeirsson, 2003) Einnig varð minnistætt hvernig 

Björn Th. Björnsson listfræðingur skrifaði um listsköpun Muggs þar sem hann segir að 

Muggur „saumi saman tuskur“ og búi þannig til „óhlutlægar myndir“ (Björn Th. 

Björnsson, 1984, bls. 103). Báðum tekst þeim þannig upp í skrifum sínum að lesanda 

verður ljós áhugi þeirra, virðing og það verðmæti sem þeir telja að textílhandverk feli í 

sér.  

Bragi Ásgeirsson (1931–2016) 

Bragi Ásgeirsson fæddist í Reykjavík árið 1931. Hann stundaði nám í myndlist á árunum 

1947 til 1956. Hann er þekktur sem myndlistarmaður, myndlistarkennari, listgagnrýnandi 

og greinahöfundur. Hann starfaði sem listgagnrýnandi Morgunblaðsins frá árinu 1966 

(Gallerí Fold, e.d.).  

Í listgagnrýni og greinaskrifum hans í Morgunblaðinu fundust fjórar greinar þar sem 

orð og hugtök tengd bútasaumshandverki koma fyrir. Fyrsta greinin fjallar um sýninguna 

Listiðn íslenzkra kvenna sem Bandalag kvenna í Reykjavík stóð fyrir á Kjarvalsstöðum árið 

1980. Þar segir frá veggteppum saumuðum úr ýmsum bútum eftir skáldkonuna Theódóru 

Thoroddsen en einnig vekja athygli hans tvö saumuð verk eftir Kristrúnu Benediktsdóttur 

(Bragi Ásgeirsson, 1980). Næst fjallar Bragi (1982) um sýningu á yfir hundrað ára gömlum 

antíkteppum sem sýnd voru á Kjarvalsstöðum árið 1982. Verkin átti Marti Mitchel, 

bandarísk kona, sem verslunin Virka fékk til landsins til að kynna amerískan bútasaum. 

Einnig voru sýnd verk unnin á námskeiðum hjá versluninni Virku. Bragi segir bútasaum 

bjóða upp á marga möguleika fyrir þá sem hafi frjótt ímyndunarafl enda sé aðferðin 

„ákaflega skemmtileg og býður upp á ótakmarkaða möguleika fyrir þá, er hafa frjótt 

hugmyndaflug, og er tilvalin tómstundaiðja fyrir það m.a. hve þakklátt efnið er þannig að 

auðvelt er að ná þekkilegum árangri“ (Bragi Ásgeirsson, 1982, bls. 16). Bragi (1991) skrifar 

grein um sýningu á allmörgum bútasaumsteppum eftir Kjuregej Alexöndru Argunovu í 

MÍR-salnum árið 1991. Bragi segir myndlist hennar felast í því að búa til myndverk úr 

efnisafgöngum, í þessu tilfelli flaueli, en efnin séu klippt niður eftir því hvaða form 

listamanninn vanti hverju sinni. Jafnframt segir hann Kjuregej nýta þessa tækni á frjálsan 
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og óhefðbundinn hátt í listsköpun sinni. Aðferðin er grein í vinnslu textílverka sem Bragi 

kallar applikasjón (e. application). Tæknin byggist á því að sauma eða stinga búta á 

grunnefni þannig að úr verði munstur eða myndverk og segir Bragi að þessi aðferð hafi 

verið nýtt í aldanna rás bæði í hagnýtum og listrænum tilgangi. Bragi getur þess að þessi 

aðferð við bútasaum sé annars eðlis en aðferð sem nýtt er við gerð vattstunginna teppa.  

Fjórða greinin sem rannsóknin leiddi í ljós er umfjöllun Braga um tímaritið Hugur og 

hönd sem hann skrifaði haustið 2003 en þar segir Bragi:  

Heimilisiðnað hneigist ég til að skilgreina sem mun víðtækara hugtak en 

tómstundaiðju leikmanna á léttvægari nótunum, öll stig íða þó í sjálfu sér 

virðingarverð. Heimilisiðnaður einnig til í háþróuðu og skapandi formi, þar 

sem grunnurinn er arfur kynslóðanna sem á stundum opnar skapandi 

eiginleikum svigrúm til útrásar. (Bragi Ásgeirsson, 2003, bls. 16) 

Þarna fjallar Bragi um handverk yfirhöfuð en síðar í greininni rekur hann þróun 

bútasaums í grófum dráttum, frá handverki frumstæðra þjóða, og hvernig hann barst frá 

Austurlöndum og Egyptalandi til Evrópu á miðöldum og síðar með landnemum til 

Ameríku. Síðan segir hann: 

 Bútasaumur kom þannig ekki fyrirhafnarlaust og fljótandi á fjöl eftir elfi 

tímans, einhvers staðar var upphaf þar sem skapandi einstaklingar lögðu 

hönd að verki og fáir geirar heimilisiðnaðar bera í sér ámóta möguleika um 

fjölbreytni í útfærslum. Getur sem slíkur verið samnefnari allra sannra og 

skapandi íða, þar sem saman fara fegurð og hagnýti, viljinn til að auðga næsta 

umhverfi sitt, miðla hlýju og samkennd. (Bragi Ásgeirsson, 2003, bls. 16) 

Umfjöllun og sýn Braga (2003) á heimilisiðnað, handverk og íðir er áhugaverð vegna þess 

á hvern hátt hann velur að tjá skoðun sína og spyrja. Hann fjallar um heimilisiðnað og 

handverk á faglegum nótum og telur hann í raun upphaf alls þegar kemur að listsköpun 

og að skilgreina þurfi frumhvatirnar að baki heimilisiðnaði. Sú sköpun sé síðan ekki 

einungis „tómstundadútl eða hagnýt stöðluð og andvana fædd eftirgerð, heldur og mun 

frekari hvati til útrásar skapandi athafna, þannig séð blóðrík lífsfylling?“ (bls. 16).  

Björn Th. Björnsson (1922–2007) 

Björn Th. Björnsson (1984) skrifaði bókina Muggur, um ævi og listferil Guðmundar 

Thorsteinssonar. Björn Th. var listfræðingur og rithöfundur og liggur eftir hann mikið 

höfundaverk bæði í greinaskrifum og bókum. Eiginkona Björns var Ásgerður Búadóttir 
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veflistakona (Jónas Kristjánsson, 2007). Freistandi er að leiða að því líkur að samspil 

menntunar og kvonfangs hafi haft áhrif þegar Björn Th. Björnsson (1984) fjallar af 

fræðilegu innsæi og hlýju um verk Muggs. Björn segir í bók sinni að Muggur sé einn þeirra 

listamanna sem hafi þann eiginleika að „hugsa með höndunum“ (bls. 103) og einnig að 

það sé „fínleiki í handbragðinu“ (bls. 103) og segir hann jafnframt að „hafi hann olíuliti í 

höndum, málar hann á hefðbundin hátt; saumi hann saman tuskur eða pappír, býr hann 

til óhlutlægar myndir“ (bls. 103) og er ljóst af þessum orðum Björns, að frjálsari sköpun 

sé á færi Muggs með þeim efniviði.  

Þegar Muggur dvelur í Húsafelli sumarið 1921 segir hann í bréfi: „Myndirnar mínar 

verða altaf verri og verri. Listinni hrakar“ (bls. 121). Björn Th. Björnsson (1984) segir að 

þegar Muggi hafi gengið illa að mála hafi lifnað í höndum hans sú myndgerð sem honum 

sé eiginlegust: 

Þá tínir hann saman litaða pappírssnepla eða gamlar pjötlur, og meðan hann 

situr raulandi með skærin og nálina, er honum einskis í vant. Þá er hugur hans 

að leik, ungur og frjór af hugmyndum. Fjöllin getur hann ekki tekið og sett 

niður eins og hann vill, en silkið getur hann saumað og pappírinn getur hann 

límt eins og hugann lystir. (Björn Th. Björnsson, 1984, bls. 121–122) 

Björn segir jafnframt að Muggi hafi verið eðlislæg næmni fyrir efninu sem evrópsk list 

hafi verið að tileinka sér og því standi ásaumsverk Muggs „fullgild við hlið þess ferskasta 

sem gert er í dag“ (bls. 122). Hér er Björn að tala um handverkið og að saumaskapurinn, 

pappírinn, tuskurnar og nálin, hafi verið sú iðja sem færði Muggi eirð og hugarró og 

kannski má einnig lesa í textann að sú iðja hafi ekki falið í sér sams konar 

frammistöðukröfu og málaralist með olíulitum. En Björn segir einmitt í upphafi bókar 

sinnar: „Hafi hann skæri, pjötlur eða pappír, eða nál og ísaumsþráð, er það honum einnig 

nóg“ (bls. 5). 
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2.4.7 Íslenskur útsaumur – Elsa E. Guðjónsson (1924–2010)  

Elsa E. Guðjónsson (1985) skrifaði bókina Íslenskur útsaumur en bókin er verðmæt 

heimild um þjóðlegan íslenskan útsaumsarf bæði í texta, skýringamyndum og 

ljósmyndum. Dr. phil. Elsa E. Guðjónsson nam textílfræði, búningafræði og listasögu og 

lauk meistaraprófsgráðu í þeim greinum og miðaldasögu árið 1961. Hún starfaði sem 

sérfræðingur og safnvörður á Þjóðminjasafni Íslands frá 1963 og var deildarstjóri textíl- 

og búningafræðideildar frá 1985 til starfsloka 1994. Elsa var ötull fræðimaður og 

fyrirlesari og höfundarverk hennar felst í skrifum bæði í íslenskum og erlendum 

fræðiritum (Dóra G. Jónsdóttir, 2010). 

Í inngangi að bók sinni, Íslenskur útsaumur, skrifaði Elsa að þeim sem gangi um sali 

Þjóðminjasafns Íslands hljóti að verða ljóst „að íslenskar konur fyrri alda höfðu yndi af 

fögrum hannyrðum“ (bls. 6) en þess megi sjá merki í rekkjutjöldum, rúmábreiðum og 

altarisklæðum, svo fátt eitt sé nefnt, og flest séu „þessi útsaumsverk með glöggum 

íslenskum sérkennum“ (bls. 6) sem komi fram í útsaumsgerðum, munstrum, efnum og 

litavali. Á þessum tíma var lítið um útgefið efni um íslenskar hannyrðir og kveður Elsa 

sterkt að orði þegar hún skrifar: „... en illa er farið ef þær verða gleymskunni að bráð“ 

(bls. 6) og því má segja að bók hennar sé viðleitni í þá átt að setja fram sjónabók yfir 

hefðbundin íslensk útsaumsverk og kynna gamlar íslenskar saumgerðir „ef vera mætti að 

hún gæti veitt lesendum nokkurn fróðleik um sögu íslensks útsaums og jafnframt stuðlað 

að því að auka fjölbreytni íslenskra hannyrða í framtíðinni og efla með þeim þjóðlegt 

yfirbragð“ (Elsa E. Guðjónsson, 1985, bls. 6).  

Skrif Elsu, í kaflanum Aðrar útsaumsgerðir, hefjast á umfjöllun um mismunandi heiti 

yfir þá aðferð að sauma myndir eða munstur úr einu efni niður á grunndúk. Af þeim 

skrifum og orðum, sem eiga við þá útsaumsgerð, má ráða að þar sé á ferðinni 

útsaumstækni ásaumsverka og dæmi um slíkt ásaumsverk er altarisklæði frá Reykjum í 

Tungusveit (Elsa E. Guðjónsson, 1985). 

2.4.8 Kona skrifar um klæði  

Guðbjörg Kristjánsdóttir er listfræðingur að mennt og var forstöðumaður Listasafns 

Kópavogs, Gerðarsafns, frá opnun þess árið 1994 og til starfsloka árið 2014. Guðbjörg 

hefur kennt listasögu og stundað rannsóknir og fræðaskrif um miðaldalist (Reykjavík 

bókmenntaborg UNESCO, e.d.).  

Guðbjörg Kristjánsdóttir (1992) skrifaði greinina Sjö A fyrir AVE-VERS á altarisklæði 

frá Reykjum í Tungusveit en klæðið var keypt til Þjóðminjasafnsins árið 1901. Segir í grein 

Guðbjargar að klæðið „sé ráðgáta, sem seint verði fullráðin“ (bls. 85) og tekst svo í grein 
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sinni á við að leysa þá gátu að hluta. Fyrst segir þar: „Klæðið hefur jafnan verið talið 

íslenskt“ (bls. 85) og telur Guðbjörg líklegt að rekja megi uppruna þess til fyrri hluta 

sextándu aldar. Hún lýsir grunnefni og útliti klæðisins og segir að útsaumsgerðin á 

klæðinu sé útskurðarsaumur unnin úr ull. Langt mál fer í að lýsa myndum á klæðinu, 

viðfangsefni þeirra og túlka efni þeirra en leitin snýst um að skýra táknmál og tilgang A-

anna sjö sem sjá má í verkinu. Kristján Eldjárn segir í bók sinni Hundrað ár í 

Þjóðminjasafni, sem út kom árið 1962, að altarisklæðið frá Reykjum sé „dæmi um 

safngrip sem lifa yrði af innra gildi einu saman, vegna þess að af því gengi engin saga, og 

það væri ekki tengt neinni nafnkunnri persónu, sem léð gæti því ögn af frægðarljóma 

sínum“ (Kristján Eldjárn, 1962/1994, þáttur 39). Sé greining Guðbjargar Kristjánsdóttur 

(1992) á myndefni Reykjaklæðisins rétt og A-in sjö þá tákn fyrir Ave-vers megi „með sanni 

segja að klæðið lifi af innra gildi einu saman, og það þarfnist svo sannarlega ekki 

frægðarljóma nafnkunnrar persónu til að komast í hóp merkustu altarisklæða íslenskra“ 

(bls. 94). Reykjaklæðið er, svo vitað sé, eina varðveitta myndverkið hér á landi þar sem 

bókstafurinn A er notaður til minnis fyrir bænagerð og varpar klæðið þannig óvæntu ljósi 

á Maríudýrkun hér á landi á síðmiðöldum „ því að tilbeiðsla horfinna kynslóða verður 

ljóslifandi þegar hugsað er til þeirra sem með knéföllum lásu bænir til heilagrar 

Guðsmóður frammi fyrir altari á Reykjum í Tungusveit“ (bls. 94). Rannsókn Guðbjargar 

varpar ljósi á tákn- og trúfræðilegt mikilvægi altarisklæðisins frá Reykjum en gildi 

klæðisins felst einnig í tengslum þess við sögu bútasaums á Íslandi. 

2.4.9 Námsritgerðir um bútasaum  

Fjórar námsritgerðir, þar sem umfjöllunarefnið er bútasaumur, voru skrifaðar á árunum 

2007 til 2014. Þrjár þeirra eru lokaverkefni til B.Ed.-gráðu, tvær við Kennaraháskóla 

Íslands og ein við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Fjórða ritgerðin er lokaritgerð í 

viðskipta- og markaðsfræði við Háskóla Íslands og var markmið hennar að rannsaka hvar 

möguleg markaðtækifæri væri að finna á íslenskum bútasaumsmarkaði (Berglind 

Snæland, 2011).  

Tvær þessara ritgerða eru í opnum aðgangi á Skemmunni og eru efnistök þeirra 

svipuð. Byrjað er á sögulegri umfjöllun um bútasaum á heimsvísu. Síðan er farið yfir 

helstu aðferðir og tækni í bútasaumshandverki og að lokum settar fram hugmyndir að 

verkefnum fyrir nemendur í grunnskóla. Í B.Ed.-ritgerðum þeirra Höllu Maríu Ólafsdóttur 

(2007) og Guðfinnu Pétursdóttur (2014) kemur fram að saga bútasaums á Íslandi sé ekki 

löng, sú saga hafi ekki verið skráð og því erfitt að leita heimilda. Báðar fara þær þá leið 

að fjalla um sögu bútasaums á Íslandi með því að taka viðtal við Guðfinnu Helgadóttur í 

Virku og fjalla um þátt hennar í sögunni. Eftir að hafa kennt bútasaum í vettvangsnámi 
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komast þær að þeirri niðurstöðu að bútasaumur henti vel til kennslu í grunnskóla (Halla 

María Ólafsdóttir, 2007; Guðfinna Pétursdóttir, 2014).  

2.4.10 Útgáfa á íslensku bútasaumsblaði 

Vigdís Stefánsdóttir (1995) hóf útgáfu á bútasaumstímariti árið 1995 og gaf hún út sex 

tölublöð á árabilinu 1995 til 2002 undir mismunandi heitum. Fram kemur í 

ritstjórnarpistli Vigdísar í fyrsta tölublaði, Allt bútasaumur, að hvatinn að útgáfunni hafi 

verið sú skoðun hennar að hér á landi vantaði aðgengilegt kennsluefni í bútasaumi á 

íslensku. Slíkt efni hafði fram að því eingöngu verið aðgengilegt fyrir fólk sem sótti 

námskeið og fékk þar námskeiðsgögn.  

Allt bútasaumur (1995 og 1996) 

Fyrsta blaðið, Allt bútasaumur, var helgað ítarlegum upplýsingum og myndrænni 

framsetningu á því hvernig verk úr bjálkakofablokkum (e. log cabin) eru raðsaumuð. Auk 

þess var fjallað um sérstök áhöld, aðferðir í bútasaumi og frágang verka. Mikið er af 

litmyndum og teikningum í blaðinu sem sýna þær fjölbreyttu útfærslur sem 

bjálkakofamunstur býður upp á (Vigdís Stefánsdóttir, 1995). Í öðrum árgangi, Allt 

bútsaumur, var nær eingöngu umfjöllun um smáverk: dúka, púða og löbera með áherslu 

á kennslu í að skera og sauma þríhyrningsform í bútasaumsblokkir. Einnig eru í blaðinu 

þýðingar á orðum og hugtökum úr ensku og skýringar með þeim ásamt sýnikennslu og 

fjölda skýringarmynda af bútasaumsblokkum. Í blaðinu er einnig umfjöllun um 

Amishfólkið í Bandaríkjunum og bútasaumshandverk þess og grein um 

vefnaðarvöruverslunina Vouge (Vigdís Stefánsdóttir, 1996a).  

Íslenska bútasaumsblaðið – Allt bútasaumur (1997 og 1998) 

Þriðji árangur samanstóð af tveimur tölublöðum. Í fyrra blaðinu, Íslenska 

bútasaumsblaðið – Allt bútasumur, er myndrænt kynningar- og kennsluefni um 

fjölbreyttar útfærslur og aðferðir í bútasaumi, teikningar og ljósmyndir áberandi. Einnig 

eru í blaðinu aðsendar greinar og stuttar myndskreyttar frásagnir frá einstaklingum og 

klúbbum (Vigdís Stefánsdóttir, 1997a). Í seinna tölublaðinu var lögð áhersla á kennslu í 

ásaumi með straulími. Einnig er þar mikið af myndum af verkum eftir bútasaumsfólk og 

kennsla og uppskriftir að fjölda verka (Vigdís Stefánsdóttir, 1997b).  

Efni fjórða árgangs, Íslenska bútasaumsblaðið – Allt bútasumur, leggur áherslu á 

uppskriftir að bútasaumsteppum, viðtöl, frásagnir af sýningum og kynningar á nýjungum. 

Einnig er sagt frá áhrifum af komu hvalsins Keikó á viðfangsefni bútasaumsfólks og 

tilvonandi hópferð á bútasaumssýningu í Bandaríkjunum og heimsókn til Amishfólks sem 
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frægt er fyrir bútasaumshandverk. Í blaðinu er grein um Jónu Höskuldsdóttur 

hjúkrunarfræðing og bútasaumshandverk hennar (Vigdís Stefánsdóttir, 1998b). 

Bútasaumsblaðið (2002) 

Hlé varð á útgáfunni en Bútasaumsblaðið, sem varð það síðasta, kom út árið 2002. Vigdís 

hafði komið að útgáfu Fréttabréfs Íslenska bútasaumsfélagsins það sama ár. Í kjölfar 

þeirrar útgáfu var hún hvött til að gefa aftur út bútasaumsblað. Mynduð var fjölmenn 

ritstjórn og eins og í fyrri blöðum var víða leitað fanga. Ásamt greinum og viðtölum eru 

kennslu-, fræðslu- og upplýsingagildi látin ráða efnistökum. Í blaðinu eru greinar um Jónu 

Höskuldsdóttur og Pétur Guðmundsson og bútasaumshandverk þeirra (Vigdís 

Stefánsdóttir, 2002). 

Vigdís markar ritstjórnarstefnu strax í fyrsta tölublaði, Allt bútasaumur, sem hélt sér 

þann tíma sem blöðin komu út. Sú stefna kemur fram í efnistökum þar sem rituðu 

kennslu- og kynningarefni er miðlað og sú miðlun styrkt með sjónrænni framsetningu, 

litmyndum og fjölda teiknaðra mynda, til skýringar á bútasaumsaðferðinni. Einnig er 

kynningarefni í blaðinu er lýtur að áhugasviði bútasaumsfólks. Bútasaumsblöð Vígdísar 

eru einu tímaritin sem tileinkuð hafa verið bútasaumshandverki á íslensku og farið í 

almenna sölu. Blöðin voru seld í lausasölu og eru öll aðgengileg á Landsbókasafni Íslands. 

2.4.11 Fréttabréf Íslenska bútasaumsfélagsins  

Íslenska bútasaumsfélagið var stofnað þann 28. nóvember árið 2000. Skráðir stofnfélagar 

voru 302 og komu þeir af landinu öllu (Margrét Ósk Árnadóttir, 2001b). Tilgangur 

félagsins er skilgreindur í lögum þess. Hann felst í að efla og styrkja samstarf 

bútasaumsklúbba og -félaga á Íslandi og sinna tengslum við bútasaumsfélög erlendis. 

Jafnframt vill félagið efla og styrkja áhuga og þekkingu á bútasaumi. Í þeim tilgangi heldur 

félagið námskeið, fyrirlestra og fræðslufundi ásamt því að standa fyrir samkeppnum, 

sýningum og útgáfu fréttabréfs (Birna Guðmundsdóttir, 2009).  

Útgáfa Fréttabréfs Íslenska bútasaumsfélagsins hófst árið 2001 og komu út þrjú lítil 

tölublöð það ár. Síðan hefur fréttabréfið vaxið og dafnað og koma nú alla jafna út tvö 

tölublöð á ári og hefur útgáfan, framsetning og efnistök tekið á sig nokkuð fasta mynd. 

Með útgáfu fréttabréfsins er saga félagsins skráð og heimildum um þróun og sögu 

bútasaums á Íslandi haldið til haga. Sú söfnum felst í viðtölum, greinum og umfjöllunum 

um ákveðin bútasaumsverk, einstaklinga, félög og klúbba. Jafnframt er miðlað fræðslu- 

og kennsluefni auk upplýsinga sem varða áhugasvið bútasaumsfólks. Í tilefni af tíu ára 

afmæli félagsins árið 2010 var gefið út afmælisrit og þar má lesa um tilurð þess að félagið 

var stofnað (Margrét Ósk Árnadóttir, 2010a). Einnig er í afmælisritinu annáll þar sem farið 



49 

er yfir fasta liði í starfi félagsins: fræðslufundi, erlent samstarf, sýningar og samkeppnir 

sem félagið hefur staðið fyrir. Árið 2006 opnaði félagið heimasíðuna butasaumur.is 

(Margrét Ósk Árnadóttir, 2010b).  

Fréttabréfi Íslenska bútasaumsfélagsins er mikilvæg heimild um þróun og sögu 

bútasaums og þess samfélags sem myndast hefur í kringum bútasaumshandverk hér á 

landi. Fréttabréfið er sent til félagsmanna en ekki er hægt að gerast áskrifandi án 

félagsaðildar eða kaupa blaðið í lausasölu. Landsbókasafn Íslands á ekki heildstætt safn 

Fréttabréfa Íslenska bútasaumsfélagsins (Hallfríður Baldursdóttir, munnleg heimild, 29. 

apríl 2016).  

2.4.12 Skylduskil til Þjóðbókasafns Íslendinga 

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn er þjóðbókasafn Íslendinga. Til að slíkt safn geti 

sinnt hlutverki sínu hafa verið sett lög um skylduskil á útgefnu efni til varðveislusafna en 

slík lög hafa verið í gildi á Íslandi frá árinu 1886 (Landsbókasafn Íslands, e.d. ; Lög um 

skylduskil til safna nr. 20/2002). Þjóðbókasöfn eru varðveislusöfn en slíkum söfnum er 

skylt að varðveita skyldueintök af útgefnu efni og fara með þau í samræmi við tilgang 

laga um skylduskil en samkvæmt lögunum ber að: 

 Tryggja til frambúðar íslenskan menningararf 

 Gefa út tæmandi skrár um útgefið efni  

 Að gera efnið tiltækt til nota vegna rannsókna og fræðaiðkunar 

Samkvæmt lögum um skylduskil er skylt að afhenda eintök til safnsins samkvæmt 

ákvæðum í 4.–11. gr. laganna en einnig segir þar að séu verkin framleidd hér á landi hvíli 

skilaskylda á þeim sem prentar efnið. Ef skil bregðast getur varðveislusafn farið fram á að 

útgefandi sjái um skilaskylduna en samkvæmt lögunum hefur Landsbókasafn eftirlit með 

skilum samkvæmt ákvæðum í reglugerð. Allar ritaðar heimildir, sem rannsóknin leiddi í 

ljós og varða viðfangsefni ritgerðarinnar, falla undir lög um skylduskil til varðveislusafna 

(Lög um skylduskil til safna nr. 20/2002). 
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni var notuð aðferðafræði eigindlegra 

rannsókna við gagnaöflun. Ein nálgun í aðferðafræði eigindlegra rannsókna nýtir 

einstaklingsviðtöl um ákveðið efni sem einstaklingar hafa reynslu af (Lichtman, 2013). 

Eigindlegar rannsóknir eru gjarnan notaðar til að varpa ljósi á ákveðin fyrirbæri og til að 

afla nýrrar þekkingar um viðfangsefni rannsóknar (Lichtman, 2013; Silvermann, 2008). Í 

þessari rannsókn voru eftirfarandi aðferðir notaðar við gangaöflun: viðtöl, leit að rituðum 

heimildum og vettvangsathuganir. Viðmælendur voru valdir með tilgangs- og 

snjóboltaúrtaki. Þegar tilgangsúrtak er notað eru valdir viðmælendur sem henta 

markmiði rannsóknar og er fjöldi þeirra ekki ákveðinn fyrir fram. Snjóboltaúrtak er það 

kallað þegar einn eða fleiri viðmælendur eru valdir og þeir síðan benda á aðra (Katrín 

Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Ritaðra heimilda var leitað á netinu, í 

tímaritum, bókum og blöðum en vettvangsathuganir fólust í heimsóknum á söfn og til 

einstaklinga. Rannsakandi þarf að hafa í huga að markmið eigindlegra rannsókna er ekki 

að alhæfa heldur að auka skilning og þekkingu á fyrirbærinu sem til rannsóknar er hverju 

sinni (Lichtman, 2013). Mikilvægt er að samræmi sé á milli rannsóknaraðferðar og 

gagnasöfnunar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

3.1  Gagnaöflun 

Við upphaf rannsóknarinnar var lagt upp með ákveðnar hugmyndir um að upphafs sögu 

bútasaums á Íslandi væri að finna í munnlegum heimildum. Forrannsókn var gerð 

sumarið 2015 en hún fólst í viðtölum og heimildaleit á netinu, meðal annars á tímarit.is. 

Sú rannsókn leiddi í ljós að upphafið er ekki að finna í munnlegum heimildum því að 

áhugaverðar ritaðar heimildir tengdar bútasaumshandverki fundust ef rétt hugtök og 

leitarorð voru notuð og sú leit rakti upphaf sögu bútasaums aftur til sextándu aldar. Að 

forrannsókn lokinni hófst ítarleg gagnaöflun. 

Fyrstu viðmælendur voru valdir með það í huga að leita svara við 

rannsóknarspurningunn: Hver er saga bútasaums á Íslandi fram til ársins 1980 og hvernig 

hefur sú saga varðveist í verkum og heimildum? Oftar en ekki leiddi viðtal við einn 

heimildamann af sér upplýsingar um annan og þannig koll af kolli. Símaviðtöl voru tekin 

við einstaklinga eða þeir heimsóttir. Símtöl urðu fleiri en heimsóknir þar sem margir 

viðmælenda búa víðs vegar á landinu. Í upphafi símtals kynnti rannsakandi sig, tilgang 

símtals og rannsóknina og sagði viðmælanda hvers vegna haft væri samband við hann 
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sérstaklega. Þar sem ekki er hægt að notast við upptökur þegar um símtöl er að ræða 

voru upplýsingar skráðar niður eftir viðmælanda. Að samtali loknu voru upplýsingar 

ritaðar upp og vistaðar í tölvu og í sumum tilfellum prentaðar út. Haldin var skrá yfir 

viðmælendur (viðauki 1). 

Ritaðra heimilda var aflað á netinu með leitarvélum. Einnig var heimilda leitað í 

tímaritum, dagblöðum og bókum bæði á söfnum og í einkaeigu. Atriðisorðaskrá hinna 

ýmsu bóka og tímarita kom að góðum notum. Einnig var sú aðferð notuð að senda 

tölvupósta til einstaklinga og safna til að leita svara við ákveðnum spurningum eða til að 

fá ítarlegri upplýsingar eða myndir sendar. Allir tölvupóstar hófust á kynningu á 

rannsakanda og viðfangsefni rannsóknar áður en fyrirspurn var lögð fram (viðauki 2). Til 

að halda utan um rannsóknargögn voru heimildir, sem fundust á netinu, prentaðar út, 

þeim raðað í möppu og vefslóðum safnað í skjal. Jafnóðum og rafræn svör bárust við 

fyrirspurnum voru þau vistuð og – eftir mikilvægi upplýsinga – prentuð út og sett í 

möppu. Ritaðar heimildir, sem fundust í tímaritum, voru ljósritaðar eða skannaðar inn í 

tölvu en oftast var um að ræða myndir þegar heimildir voru skannaðar. Öllum 

upplýsingum og heimildum, sem prentaðar voru út, var raðað í möppu. 

Vettvangsathuganir fólust í heimsóknum á söfn og til einstaklinga í þeim tilgangi að 

afla upplýsinga, skoða verk og taka myndir. Ávallt var leitað munnlegs leyfis til 

ljósmyndunar á verkum og skriflegt samþykki fengið fyrir birtingu mynda (viðauki 3). 

Myndir eru mikilvæg gögn fyrir tilgang, markmið og gildi rannsóknarinnar. Sumarið 2015 

voru framkvæmdar nokkrar vettvangsathuganir. Sú fyrsta var í júlí 2015 en þá var 

Árbæjarsafn heimsótt í tvígang. Tilgangurinn með fyrri heimsókninni var að skoða 

bútasaumsverk á sýningunni Hjáverk kvenna. Tilgangur seinni heimsóknar var að tala við 

Gerði Róbertsdóttur, verkefnastjóra munavörslu, og skoða, mynda og afla upplýsinga um 

bútasaumsverk í eigu safnsins. Í sama mánuði var farið á Ásgrímssafn til að skoða og 

mynda bútasaumsteppi í eigu safnsins. Margrét Jóhannsdóttir var heimsótt í október 

2015 í þeim tilgangi að skoða, mynda og afla upplýsinga um bútasaumsverk í hennar eigu. 

Margrét var heimsótt aftur í febrúar 2016 en tilgangur þeirrar heimsóknar var að fá verk 

hennar lánuð til nánari skoðunar og greiningar á aðferðum og tækni við saumaskapinn. 

Margrét lánaði góðfúslega verkin. Í september og október 2015 var farið á félagsfundi 

hjá Íslenska bútasaumsfélaginu. Á fyrri fundi var rannsóknin kynnt í þeim tilgangi að leita 

eftir heimildum um bútasaumshandverk fyrir 1980 sem fundarkonur kynnu að hafa 

upplýsingar um. Tvær félagskonur, Guðrún S. Tómasdóttir og Margrét Ósk Árnadóttir, 

buðust til að lána möppur með prufum sem þær höfðu saumað á námskeiði árið 1978. Á 

seinni fund var farið til að sækja gögn og mynda verk. Í mars 2016 var Gerðarsafn í 
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Kópavogi heimsótt og þar talað við Brynju Sveinsdóttur verkefnastjóra. Tilgangur 

heimsóknarinnar var að skoða bútasaumsverk í eigu safnsins og taka myndir en einnig að 

ganga úr skugga um að verkin væru unnin með ásaumstækni. Auður Bergsteinsdóttir var 

heimsótt í mars 2016 til að fræðast um verk hennar, sem prýddi forsíðu ársritsins Hugur 

og hönd árið 1979, og afla upplýsinga um hvernig og hvenær hún kynntist 

bútasaumshandverki. Alls urðu vettvangsathuganir á rannsóknartímabilinu tíu talsins. 

3.2 Gagnagreining  

Samkvæmt Lichtman (2013) þróast ferlið í gagnagreiningu frá því að afla upplýsinga um 

smáatriði til þess að finna kjarnann í rannsókninni. Til að komast að kjarnanum og leita 

svars við rannsóknarspurningunni varð greining á rannsóknargögnum fjórþætt og fólst í 

gerð myndræns vegvísis, heimildagreiningu, greiningu ritaðra heimilda og 

varðveislugreiningu. Leitast var við að vanda til verks þar sem gögn rannsóknar hafa það 

gildi að vera gögn í fyrstu rannsókn á sögu bútasaums á Íslandi og gæði gagnagreiningar 

byggist á gæðum rannsóknargagna (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). 

3.2.1 Myndrænn vegvísir 

Við upphaf gagnagreiningar var útbúin myndrænn vegvísir. Vegvísirinn var settur upp í 

glærukynningu með mynd af einu verki á hverri glæru. Glærukynningin var síðan prentuð 

út og þá höfð ein glæra á hverri síðu. Þannig varð hver glæra forsíða kafla fyrir ákveðið 

verk í gagnamöppu. Í rannsóknarferlinu voru útprentuð eða ljósrituð gögn vistuð í möppu 

samkvæmt ofangreindu kerfi. Þannig var gögnum rannsóknarinnar haldið til haga á 

skipulegan hátt. Myndrænn vegvísir var mikilvægur stuðningur fyrir rannsókn, greiningu 

og skrif.  

3.2.2 Heimildagreining 

Greining ritaðra heimilda, sem innihéldu umfjöllun um bútasaumshandverk, leiddi í ljós 

að flestar heimildir var að finna í ársritinu Hugur og hönd sem Heimilisiðnaðarfélag 

Íslands hefur gefið út frá árinu 1966. Þar fundust 20 greinar eftir fimmtán höfunda og 

birtust þær á þrjátíu og fjögurra ára tímabili, frá 1976 til 2010.  

Framkvæmd var greining á efnistökum höfunda, sem skrifuðu í Hugur og hönd, sem 

fólst í að gera tveggja dálka töflu. Vinstri dálkur tilgreindi ártal. Undir hverju ártali kom 

fram hvort ein eða fleiri umfjallanir hefðu birst það ár og voru þær númeraðar. Allar 

greinar voru lesnar með greiningu á efnistökum í huga. Í ljós kom að hægt var að flokka 
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umfjöllunarefni greina í fjóra efnisflokka. Útkoman var greiningarlykillinn MUSK, þar sem 

hver bókstafur er upphafstafur í fyrirsögn fyrir ákveðinn efnisflokk. 

 Myndir af verkum og stuttur myndatexti 

 Umfjöllun um ákveðin verk eða einstakling 

 Sögulegur fróðleikur 

 Kennslu- og fræðsluefni 

Út frá þessum greiningarlykli var allt efni úr rituðum heimildum rannsóknarinnar flokkað 

og greint. Við greiningu á efni úr Fréttabréfi Íslenska bútasaumsfélagsins var stuðst við 

skrá yfir efni og höfunda 2000–2009 sem útgefin var með afmælisriti félagsins árið 2010 

(Borghildur Ingvarsdóttir og Margrét Óskarsdóttir, 2010). Hér verður gerð grein fyrir 

greiningareinkennum hvers flokks í greiningarlyklinum MUSK. 

Myndir af verkum 

Þennan flokk fylla myndir sem birtust í Hugur og hönd. Myndir í þessum flokki voru 

yfirleitt litmyndir af ákveðnu verki, án fyrirsagnar en með stuttum myndatexta og ekki 

var getið um höfund myndar eða texta. Ein af þessum myndum var forsíðumynd og í 

myndatexta segir: „Vélsaumað vattstungið rúmteppi úr lituðum hveitipokum. Samið og 

saumað af Auði Bergsteinsdóttur“ (Auður Sveinsdóttir o.fl., 1979). 

Umfjöllun um verk eða einstakling 

Í þennan flokk fóru greinar þar sem fjallað var um listsköpun einstaklings. Dæmi um slíka 

grein eru skrif Auðar Sveinsdóttur (1976) þar sem hún fjallar um listsköpun og verk 

Barböru Árnason. Einnig falla í þennan flokk umfjallanir um ákveðin verk og höfund þess 

en dæmi um slíka umfjöllun er grein eftir Eddu Hrönn Gunnarsdóttur (2005) sem skrifar 

um gólfmottur á Bóka- og byggðasafni Norður- Þingeyinga. Í greinum, sem fóru í þennan 

flokk, var ekki fjallað um bútasaum en út frá texta og myndum mátti greina að um 

bútasaumshandverk væri að ræða.  

Sögulegur fróðleikur 

Í þennan flokk fóru greinar og frásagnir sem fólu í sér sögulegan fróðleik sem átti uppruna 

bæði hér á landi og erlendis. Dæmi um slíka grein er umfjöllun Vígdísar Stefánsdóttur 

(1996b) um Amishfólkið í Bandaríkjunum og grein Elsu E. Guðjónsson (2008) um sögu 

lausavasa og hlutverk þeirra. Einnig var talsvert af fróðleik að finna í Fréttabréfi Íslenska 

bútasaumsfélagsins. Bæði var um að ræða sögulegan fróðleik um bútasaumshandverk 

og fróðleik um samfélag bútasaumsfólks hér á landi eftir 1980.  
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Kennslu- og fræðsluefni 

Kennslu- og fræðsluefni, sem hentar byrjendum, var áberandi í þessum flokki. Aðallega 

var um að ræða kennslu þar sem nýttir voru ferhyrningar eða ræmur til að sauma 

bútasaumsmunstur og -verk. Yfirleitt fylgdu vandaðar vinnulýsingar, teiknaðar 

skýringamyndir eða ljósmyndir. Gjarnan var bent á að nýta mætti efnisafganga í 

saumaskapinn en flest saumuð verk voru nytjahlutir eða skrautmunir. Rannsóknin leiddi 

í ljós að nýta mætti margt af þessu efni sem grunn að kennsluefni fyrir grunnskóla. Gott 

dæmi um slíkt eru tvær umfjallanir um gerð púða úr efnisræmum en þær er að finna í 

Eldhúsbókinni í apríl 1980 og Húsfreyjunni, 4. tölublaði 1991 (Hólmfríður Árnadóttir, 

1980; Sólveig R. Kristinsdóttir, 1991).  

3.2.3 Greining ritaðra heimilda 

Rannsókn og greining ritaðra heimilda leiddi í ljós að blaðaútgáfa og skrif kvenna á 

tuttugustu öld eru verðmætar heimildir um sögu bútasaumshandverks á Íslandi. Stærstur 

er hlutur Heimilisiðnaðarfélags Íslands en rannsóknin sýnir að flestar heimildir um 

bútasaumshandverk fundust í ársritum félagsins Hugur og hönd á árabilinu 1976 til 2010. 

Af öllum greinum, sem fundust, fjallaði aðeins ein um aðferðafræði bútasaums en hinar 

voru umfjöllun um ákveðin verk eða einstakling og listsköpun hans. Greiningin leiddi 

þannig í ljós að flestar heimildir tengdar bútasaumshandverki í Hugur og hönd eru greinar 

þar sem umfjöllunarefnið er ákveðið textílverk eða einstaklingur en ekki bein umfjöllun 

um bútasaum sem slíkan og allar greinar eru skrifaðar af konum.  

Í tilefni af sjötíu ára afmæli Heimilisiðnaðarfélags Íslands rekur Stefán Jónsson (1983) 

sögu félagsins í Hugur og hönd. Greinin var áhugaverð tenging við fræðilegan bakgrunn 

rannsóknarinnar þar sem fjallað er um baráttu þeirra Jóns Þórarinssonar og Halldóru 

Bjarnadóttur fyrir því að handmenntakennsla verði tekin upp í barnaskólum landsins. 

Tengsl Halldóru og Jóns við sögu bútasaums á Íslandi hverfast um starf þeirra og aðkomu 

að stofnun Heimilisiðnaðarfélags Íslands. Jón Þórarinsson var fyrsti formaður félagsins en 

Halldóra Bjarnadóttir starfaði mikið fyrir félagið en hún var jafnframt, frá árinu 1923, 

ráðunautur ríkisins um málefni heimilisiðnaðar og kom hún að stofnun kvenfélaga víða á 

landsbyggðinni.  

3.2.4 Varðveislugreining 

Einn áhugaverðasti þáttur rannsóknarinnar fólst í greiningu gagna og þeim niðurstöðum 

sem svara seinni hluta rannsóknarspurningarinnar en þar er spurt: ... hvernig hefur saga 

bútasaums á Íslandi varðveist í verkum og heimildum? Út frá myndrænum vegvísi og 

umfjöllun um bútasaumsverk, sem rannsóknin leiddi í ljós og fjallað er um í kafla 4.3 
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Bútasauamverk og heimildir tengdar þeim, var framkvæmd greining sem varpar ljósi á 

hvar, hvort og hvers vegna verk hafa varðveist.  

Alls leiddi rannsóknin í ljós sjötíu og þrjú bútasaumsverk sem hafa sögulegt vægi fyrir 

viðfangsefni rannsóknarinnar. Þau eru innan tímaramma rannsóknarinnar og því saumuð 

fyrir 1980. Hér fyrir neðan er samantekt á afdrifum þessara verka, hvar þau eru varðveitt 

og hvernig sú varðveisla kom til. 

1/73 Eitt verk er varðveitt í kirkju  

5/73 Fimm verk fundust í heimildum, mynd af einu, engar heimildir um afdrif  

30/73 Þrjátíu verk eru varðveitt á söfnum víða um land  

37/73 Þrjátíu og sjö verk eru í einkaeigu 

Af þeim 73 verkum, sem hafa sögulegt vægi, reyndust þrjátíu verk vera varðveitt á 

söfnum víða um land. Hér má sjá uppruna þeirra og varðveislu. 

1/30 Eitt verk var gefið af erlendum manni til Listasafns Íslands 

2/30 Tvö verk voru gjafir til einstaklinga og eru þau nú varðveitt á söfnum 

20/30 Tuttugu og þrjú verk gefin söfnum af afkomendum 

7/30 Sjö verk hafa verið keypt til tveggja safna 

Af þeim þrjátíu verkum sem varðveitt eru á söfnum hafa sjö verk verið keypt til safna.  

1/7 Eitt var keypt til Þjóðminjasafns Íslands 

6/7 Sex voru keypt til Listasafns Kópavogs – Gerðarsafns 

Varðveislusaga bútasaumsverka felst í rituðum heimildum og verkum í eigu safna og 

einstaklinga. Ef ekki hefðu komið til skrif kvenna í blöðum og tímaritum á tuttugustu öld 

hefðu fá verk fundist og líklega engin af þeim verkum sem nú eru í einkaeigu.  

3.3 Siðferðileg álitamál og áreiðanleiki 

Rannsóknin er ekki leyfisskyld þar sem ekki var unnið með persónugreinanlegar 

upplýsingar. Heimildamenn voru ávallt upplýstir um tilgang og markmið 

rannsóknarinnar. Skrif voru borin undir viðmælendur, þar sem við á, til að tryggja að rétt 

væri skilið og eftir haft. Gerður var listi yfir nöfn allra viðmælenda (viðauki 1) og gáfu þeir 

leyfi fyrir að nafn þeirra mætti birtast í viðauka með ritgerðinni og á það einnig við um 

heimildamenn munnlegra heimilda. Ávallt var leitað munnlegs leyfis til ljósmyndunar á 

verkum. Einnig var fengið skriflegt samþykki fyrir birtingu mynda hjá eigendum 

bútasaumsverka og á það einnig við um söfn (viðauki 3). Haft var samband við 
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Heimilisiðnaðarfélag Íslands og leyfi fengið fyrir birtingu mynda úr ársriti félagsins, Hugur 

og hönd. Heimilda er getið í myndatexta.  

Áreiðanleiki rannsóknarinnar felst í nákvæmni og góðu verklagi við skráningu, 

gagnaöflun og greiningu. Til að tryggja nákvæmni rannsóknarinnar var gagnaöflunarferlið 

skráð og gögnum haldið vel og skipulega til haga. Gögn voru vistuð í gagnaöflunarmöppu 

rannsóknarinnar, sjá efnisyfirlit yfir gagnamöppu (viðauki 4). Áreiðanleiki í eigindlegum 

rannsóknum tengist meðal annars vali rannsakanda á aðferð við gagnasöfnun og 

gagnagreiningu (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnarsdóttir, 2013). 

Eigindlegar rannsóknir byggja á greiningu og túlkun og þess vegna er mikilvægt að draga 

fram aðalatriði gagna og setja þau fram með trúverðugum hætti (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013).  
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4 Niðurstöður rannsóknarinnar 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar en unnið var út frá 

rannsóknarspurningunni: Hver er saga bútasaums á Íslandi fram til ársins 1980 og hvernig 

hefur sú saga varðveist í verkum og heimildum? Kaflinn hefst á umfjöllun um íslenskar 

útsaumsgerðir og þróun orðnotkunar í bútasaumshandverki á Íslandi fram til ársins 1980. 

Næst er sagt frá fyrstu námskeiðum sem haldin voru í bútasaumi fyrir almenning. Síðan 

er gerð grein fyrir völdum verkum og heimildum sem rannsóknin leiddi í ljós og er fyrst 

umfjöllun um elsta verkið. Að lokum eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar 

saman.  

4.1 Hugtök og orð í heimildum 

Rannsóknarvinnan leiddi í ljós ýmis orð sem notuð voru um bútasaumshandverk hér á 

landi fyrir árið 1980. Við heimildaleit og lestur kom í ljós að hugtakið bútasaumur fannst 

aðeins í einni ritaðri heimild fyrir þann tíma og því þurfti að leita annara hugtaka og orða. 

Í ljós kom að nota mátti orð eins og pjötlusaumur, tuskusaumur, bótasaumur, 

bútasaumur og ýmis orð sem tengjast fornum útsaumsgerðum. Í þessum kafla verður 

fjallað um hugtök og orðnotkun sem tengja má bútasaumshandverki á Íslandi innan 

tímaramma rannsóknarinnar, það er fyrir árið 1980. 

4.1.1 Orð um útsaumsgerðir 

Elsa E. Guðjónsson (1985) skrifar í bók sinni Íslenskur útsaumur um útsaumsgerðir. Kafli í 

bókinni heitir Aðrar útsaumsgerðir en þar kemur fram að mismunandi heiti hafi verið 

„notuð um það þegar munstur eða myndir úr öðru efni eru saumuð á grunndúk“ (bls. 

47). Samkvæmt heimildum frá vísitasíum á 17. og 18. öld hafi á þeim tíma verið til nokkur 

kirkjuklæði með þeirri saumgerð. Í elstu öruggu heimildum, frá 1642, er sú saumgerð 

nefnd útskurður og í öðrum heimildum fram til loka átjándu aldar kölluð skurður, 

laufskurður og klæðisskurður eða „að viðkomandi hlutur væri af útskornu klæði“ (bls. 47) 

en aðeins hafi fáir þessara gripa varðveist og þá helst altarisklæði. Á nítjándu öld var þessi 

saumur jafnvel nefndur flauelsskurður og þá unninn úr flaueli sem saumað var niður á 

silki- eða klæðisgrunn en „í vísitasíu frá 1833 kemur einnig fyrir orðið pjötlusaumur“ (bls. 

48). Segir Elsa að það orð sé líklega sömu merkingar og fyrrgreind orð. Einnig séu til 

heimildir frá miðöldum þar sem saumur á altarisklæði og veggtjöldum sé kallaður 

skorningur og getur verið að þar sé um útskurð að ræða. Elsa (1972) skrifar grein í Árbók 

Hins íslenzka fornleifafélags um útsaumsgerðir á miðöldum og segir þar að skorningur 
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hafi þekkst á miðöldum og hafi orðið hugsanlega verið notað yfir það sem á útlensku 

nefnist „applikation“. Af skrifum Elsu má ráða að þær útsaumsgerðir, sem hún nefnir og 

fjallar um, séu forverar nútímaásaums. Guðbjörg Kristjánsdóttir (1992) skrifar um 

altarisklæði frá Reykjum og kallar það Reykjaklæðið í skrifum sínum og segir að 

útsaumsgerðin sé útskurðarsaumur. Einnig er rætt um útsaumsgerðir og ásaum í 

umfjöllun um búningasaum á vef Þjóðbúningaráðs og þar koma fyrir orðin skurður, 

flauelsskurður, ásaumur og bótasaumur (Þjóðbúningaráð, e.d.). Engar heimildir fundust 

um útsaumsgerðir sem gætu átt við verk unnin með stungu (vattstungu).  

4.1.2  Pjötlusaumur 

Elstu heimildar um orðið pjötlusaumur er getið í skrifum Elsu E. Guðjónsson (1985) þar 

sem hún skrifar um útsaumsgerðir og vísar til vísitasíu frá 1833. Næsta heimild um 

pjötlusaum er í blaðinu Lögbergi frá árinu 1907 en þar er fjallað um vöruskiptadeild 

verslunar. Þar er tekið fram í auglýsingu að hægt sé að leggja inn vörur til sölu og tekið 

fram að ekki verði tekið við óseljanlegum munum eins og pjötlusaumi, ullarsessum og 

myndum sem saumaðar séu úr ullarbandi (Vöruskiptadeild, 1907). Síðasta heimildin um 

pjötlusaum er í Morgunblaðinu 26. maí 1929 en þar er fjallað um heimilisiðnaðarsýningu 

og sagt að þar sé margt forvitnilegra muna en flestir staldri þó við borð Guðrúnar 

Finnsdóttur sem sýni perlu- og pjötlusaum og sagt að verk hennar beri vott um mikla 

hugmyndaauðgi (Heimilisiðnaðarsýning, 1929).  

4.1.3 Tuskusaumur 

Auður Sveinsdóttir (1949) notar orðið tuskusaumur í grein sinni Hannyrðir í 

nútímaskilningi sem birtist í tímaritinu Melkorku árið 1949 um ábreiðu sem Theódóra 

Thoroddsen hafði saumað úr margs konar efnisbútum ofan á grunnefni árið 1919. Eftir 

lestur greinar Auðar Sveinsdóttur var gerð frekari leit að orðinu á netinu með leitarvélum. 

Þá fannst grein sem er athugasemd frá séra Gunnari Björnssyni við spjalli við listakonuna 

Kjuregej Alexöndru Argunovu í Morgunblaðinu í desember árið 1991. Hann gerir 

athugasemd við að hún sé sögð brautryðjandi hérlendis í myndgerð sem nefnd hafi verið 

applíkasjón á útlensku en kalla megi til bráðabirgða tuskusaum eða bútasaum (Gunnar 

Björnsson, 1991). Hólmfríður Árnadóttir handíðakennari fjallar um tuskusaum í 

Eldhúsbókinni á árunum 1979 til 1981. Þar er að mestu um að ræða kennslu í saumi á 

nytjahlutum og skrautmunum úr bútum með því að sauma saman ferninga eða klippa út 

munstur og sauma það niður á grunnefni og þannig verði til mynd eða vegghengi 

(Hólmfríður Árnadóttir, 1981, júlí). 
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4.1.4 Bótasaumur  

Í blaðinu Hús og búnaður frá árinu 1968 er að finna elstu heimild sem fannst þar sem 

orðið bótasaumur kemur fyrir. Þar er trúleg skýring á hvers vegna talað var um bótasaum 

því lýsingin á honum er eftirfarandi: 

Bótasaumur er mjög skrautlegur. Þær sem eiga víxlsporasaumsvélar (sikk-

sakk) geta saumað bæturnar á í vél með smáu þéttu spori. Þræðið bæturnar 

vel niður, svo að þær liggi alveg sléttar áður en þær eru saumaðar fastar, 

hvort sem þær eru saumaðar í vél eða í höndunum. Ekki þarf að sníða þær 

með saumfari, ef þær eru saumaðar á í vél. Annars með ½ sm í saumfar, sem 

brotið er yfir á röngu, þrætt. Leggið niður við bæturnar með smáum sporum 

og samlitum tvinna. Ef munstur er á bótunum, svo sem augu, blóm eða þess 

áttar, á að sauma það í bæturnar áður en þær eru saumaðar fastar. (Kristín 

Jónsdóttir, 1968, bls. 10) 

Í blaðinu Hugur og hönd árið 1979 er fjallað um bótasaum sem aðferð til að nýta 

efnisafganga sem á enskri tungu nefnist „patchwork“. Sagt er að aðferðin byggi á því að 

einni bót sé skeytt við aðra ýmist eftir ákveðnum reglum eða að hending sé látin ráða 

hvernig raðist. Eigi að sauma í höndum þarf að klippa form út úr spilum eða kartoni. 

Hentugast sé að nota form eins og tígul, sex- eða átthyrninga. Efnið er klippt með 1 cm 

saumfari og þrætt utan um spjöldin og þau síðan lögð saman og saumuð saman með 

varpspori frá röngunni. Að saumaskap loknum eru spjöldin fjarlægð og að lokum er 

stykkið fóðrað. Ef vatt eða ullarkemba er sett á milli laga þarf að vattstinga öll þrjú lögin 

saman með smáum þræðisporum (Auður Sveinsdóttir o.fl., 1979).  

Orðið bótasaumur kemur fyrir í Eldhúsbókinni í júlí árið 1981. Þar eru kenndar þrjár 

aðferðir við að sauma tuskupúða (Hólmfríður Árnadóttir, 1981, júlí). Yngsta heimild, þar 

sem orðið bótasaumur kemur fyrir var í umfjöllun Braga Ásgeirssonar (2003) þar sem 

hann fjallaði um tímaritið Hug og hönd í Morgunblaðinu þann 15. september 2003. Þar 

notar Bragi orðið bútasaumur en hefur bótasaum innan sviga. Þar sem orðið bótasaumur 

kemur fyrir í heimildum er nær alltaf um að ræða auglýsingar um námskeið í bótasaumi 

(timarit.is, 2000–2016c). 

4.1.5 Bútasaumur 

Aðeins ein rituð heimild fannst þar sem hugtakið bútasaumur var notað yfir 

bútasaumshandverk fyrir 1980 en það var í Húsfreyjunni árið 1975 (Sigríður 

Kristjánsdóttir, 1975). Þegar orðið bútasaumur var slegið inn á leitarvef timarit.is sást að 

http://www.timarit.is/
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það kemur 2.794 sinnum fram í hinum ýmsu heimildum á árabilinu 1980– 2015. Á níunda 

áratugnum voru bæði orðin í gangi, bótasaumur og bútasaumur, því að á tímabilinu 

kemur bótasaumur 211 sinnum fyrir (timarit.is, 2000–2016d) og bútasaumur 72 sinnum 

(timarit.is, 2000–2016e).  

Frá árinu 1980 er mikill meirihluti þeirra tilfella, þar sem bútasaumur kemur fyrir í 

heimildum, tengdur versluninni Virku og þá annaðhvort í auglýsingum um námskeið eða 

í umfjöllun í blöðum um verslunina. Fyrsta netheimild, sem fannst um orðið bútasaum, 

var í Dagblaðinu þann 4. september 1980 en þar er umfjöllun um sýningarbás Virku á 

sýningunni Heimilið ’80 sem haldin var í Laugardalshöllinni það ár (Bútasaumur og 

hnýtingar í fyrirrúmi, 1980). Þó nokkuð margar greinar eru í dagblöðum árið 1982 um 

bútasaumssýningu á Kjarvalsstöðum sem verslunin Virka stóð fyrir. Þar voru sýnd 40 

antikbútasaumsteppi úr safni bandarískrar bútasaumskonu að nafni Marti Michell og 

voru elstu teppin frá árinu 1854. Á sýningunni var einnig sýningarbás þar sem sýnd voru 

verk sem nemendur höfðu saumað á námskeiði hjá Virku (Elstu teppin eru frá 1850, 

1982).  

Rannsóknin leiddi í ljós að breyting á orðnotkun, frá bótasaumi yfir í bútasaum, sé 

tengd því að verslunin Virka fór að selja bútasaumsefni en bæði orðin voru notuð á 

níunda áratugnum þegar námskeið voru auglýst. Þegar lýsing á aðferðum bótasaums er 

lesin er þar lýst aðferðum og tækni í bútasaumshandverki.  

4.2 Bútasaumsnámskeið 

Við leit að fyrstu námskeiðum í bútasaumshandverki á Íslandi fundust heimildir um að 

Heimilisiðnaðarfélag Íslands hafi byrjað með námskeið í bótasaumi um miðjan áttunda 

áratug síðustu aldar. Þau námskeið stóðu í nokkur ár með svipuðu sniði þar sem áhersla 

var lögð á grunnþekkingu í bótasaumi. Það hugtak notaði Heimilisiðnaðarfélagið – og 

síðar Heimilisiðnaðarskólinn – yfir bútasaumshandverk fram til ársins 1988 en það ár sást 

fyrst orðið bútasaumur í auglýsingu frá skólanum í Hugur og hönd (Gréta Þ. Pálsdóttir, 

Jakobína Guðmundsdóttir, Rúna Gísladóttir, Sigríður Halldórsdóttir og Þórir Sigurðsson, 

1988). Verlunin Virka var stofnuð í Árbænum árið 1976 og hóf hún tveimur árum síðar að 

selja vörur fyrir bútasaumshandverk. Haustið 1980 hóf Virka að bjóða upp á 

bútasaumsnámskeið (Sólveig Jónsdóttir, 1980). 

4.2.1 Heimilisiðnaðarskólinn  

Heimilisiðnaðarfélag Íslands var stofnað árið 1913 og hefur frá upphafi verið á stefnuskrá 

þess að halda úti leiðbeiningarstarfsemi og námskeiðahaldi. Félagið hefur staðið fyrir 
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reglulegu námskeiðahaldi frá árinu 1967 en námskeiðum var haldið úti af sjálfboðaliðum 

allt fram til haustsins 1979 en þá var rekstrarforminu breytt í skóla með þriggja manna 

yfirstjórn. Skólinn fékk nafnið Heimilisiðnaðarskólinn. Skólinn kappkostar að varðveita 

gömul íslensk vinnubrögð á sviði heimilisiðnaðar og finna þeim stað í nútímanum. Áhersla 

hefur verið lögð á kennslu í handverki sem talið er hafa ótvírætt menningarsögulegt gildi 

(Sigríður Halldórsdóttir, 1980).  

Fram kemur í tímaritinu Hugur og hönd árið 

1979 að Heimilisiðnaðarfélagið hafi haldið 

námskeið í bótasaumi undanfarin ár og með 

greininni fylgja myndir af nokkrum verkum sem 

sagt er að hafi verið unnin á námskeiðum 

félagsins (Auður Sveinsdóttir o.fl., 1979). 

Kennari á þessum fyrstu námskeiðum var Anna 

Margrét Höskuldsdóttir handavinnukennari og 

kenndi hún á námskeiðum félagsins í 5 til 6 ár. 

Anna sagði að kennslan hafi verið í prufuformi 

sem tók á margs konar tækni, aðferðum og 

frágangi. Allt efni í prufur var innifalið í 

námskeiðsgjaldi en ef nemendur vildu gera 

stærri verk keyptu þeir efni sjálfir. Algengt var 

að nemendur saumuðu heil verk eins og 

barnateppi eða létu sér nægja prufur og minni 

verk (Anna Margrét Höskuldsdóttir, munnleg 

heimild, 6. mars 2016). Bára Guðmundsdóttir 

hafði lært á námskeiði hjá Önnu árið 1978 og tók hún við kennslu námskeiðanna af Önnu 

Margréti og kenndi þau með svipuðu sniði til ársins 1998 (Bára Guðmundsdóttir, 

munnleg heimild, 7. nóvember 2015). Á mynd 13 má sjá prufur sem gerðar voru á 

námskeiði Heimilisiðnaðarfélagsins árið 1978 en þær saumuðu Margrét Ósk Árnadóttir 

og Guðrún S. Tómasdóttir.  

4.2.2 Verslunin Virka 

Verslunin Virka var stofnuð í Árbænum árið 1976 af hjónunum Guðfinnu Helgadóttur og 

Helga Þór Axelssyni. Í byrjun seldi verslunin gjafavörur en nokkru síðar leituðu hjónin á 

ný mið og hófu sölu á efnum og vörum fyrir bútasaumshandverk. Guðfinna hóf árið 1980 

að halda námskeið í bútasaumi en því handverki hafði hún kynnst þegar hún bjó í Seattle 

í Bandaríkjunum (Anna S. Björnsdóttir, 1993; Bryndís Jónsdóttir, 1996).  

Mynd 13. Bútasaumsprufur 

(Mynd: Birna Guðmundsdóttir) 
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Sólveig Jónsdóttir (1980) skrifar um 

verslunina Virku í Helgarpóstinn haustið 

1980 og þar kemur fram að Guðfinna hafi 

byrjað að kenna bútasaum eftir að hafa 

sjálf lært hann á námskeiðum í 

Bandaríkjunum. Námskeiðin voru fimm 

kvöld og var hægt að sauma púða, 

diskamottur, vegghengi eða rúmteppi. 

Þórunn Gestsdóttir (1981) skrifaði í Vísi 

árið 1981 að hún hafi litið við á 

bútasaumsnámskeiði í Virku og segir að 

eftir sex vikna námskeið hafi flestir hinna 

áhugasömu þátttakenda verið búnir að 

sauma stórt rúmteppi. Í Dagblaðinu Vísi 

árið 1982 er aftur umfjöllun um 

bútasaumsnámskeið Virku. Fram kemur 

að á námskeiðum sé farið í grundvallaatriði og gerðar prufur af algengustu munstrum. 

Prufurnar séu hafðar það stórar að hægt sé að nýta þær í púða. Hægt sé að gera fleiri 

prufur með mismunandi munstrum og gera úr þeim teppi (sjá mynd 14) (Teppi saumuð 

úr taubútum, 1982).  

Þau hjón, Guðfinna og Helgi Þór, reka Virku enn í dag og er hún til húsa í Mörkinni 3 í 

Reykjavík. Samkvæmt því sem fram kemur í viðtali við þau hjón í Morgunblaðinu 9. 

nóvember 2015 reka þau stærstu bútasaumsverslun í Evrópu með yfir sex þúsund 

ströngum af efni til bútasaums. Guðfinna er enn að kenna bútasaum og ekki einungis 

Íslendingum því að frá árinu 1994 hún hefur einnig boðið erlendum hópum upp á 

bútasaumsnámskeið (Sæunn Gísladóttir, 2015).  

Af umfjöllun um námskeiðahald Virku, og samanburði við lýsingar á námskeiðahaldi 

Heimilisiðnaðarskólans, sést að áherslur Guðfinnu í kennslu voru aðrar en hjá 

Heimilisiðnaðarskólanum. Guðfinna lagði áherslu á að prufur væru það stórar að nýta 

mætti þær í fullbúið verk á meðan Heimilisiðnaðarskólinn lagði áherslu á kenna tækni, 

aðferðir og frágang í prufuformi. 

  

Mynd 14. Teppi af námskeiði í Virku 

(Dagblaðið Visir, 1982, bls. 6) 
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4.3 Bútasaumsverk og heimildir 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir völdum verkum sem hafa gildi fyrir sögu bútasaums 

á Íslandi fyrir 1980. Umfjöllun kaflans leiðir fram áhugaverðar sögur um bútasaumsverk 

og sögur og heimildir sem varpa ljósi á skapandi hönnun og listrænan bútasaum kvenna 

á Íslandi og áhugaverðan þátt Guðmundar Thorsteinssonar, Muggs, í þeirri sögu. Kaflinn 

hefst á umfjöllun um elsta og merkasta bútasaumsverkið sem rannsóknin leiddi í ljós en 

það verk er altarisklæði og ásaumsverk frá sextándu öld í eigu Þjóðminjasafns Íslands. 

Næsta merka verkið í rannsókninni er handsaumað silki tíglateppi sem er í einkaeigu. Alls 

verður hér fjallað um fjörtíu og sjö verk af þeim sjötíu og þremur verkum sem skilgreind 

voru með sögulegt vægi fyrir rannsóknina. 

4.3.1 Altarisklæði frá Reykjum í Tungusveit í Skagafirði  

Þjóðminjasafn Íslands á elsta 

verkið sem rannsókn leiddi í 

ljós og er það altarisklæði 

með útskurðarsaumi (sjá 

mynd 15). Altarisklæðið var 

keypt til Þjóðminjasafnsins 

árið 1901 og skrifar Guðbjörg 

Kristjánsdóttir (1992) um það 

í Árbók fornleifafélagsins. Þar 

kemur fram að klæðið sé talið 

íslenskt og frá fyrri hluta 

sextándu aldar en einnig að 

tilurð klæðisins sé ráðgáta 

sem seint verði ráðin. Stærð 

verksins er 94 x 82 cm og 

safnnúmer 4797. 

Merkasti gripurinn með 

útskurðarsaumi, sem varðveist hefur hér á landi, er altarisklæði frá Reykjum í Tungusveit 

í Lýtingsstaðahreppi í Skagafirði. Altarisklæðið er talið vera frá fyrri hluta sextándu aldar 

en ekki er vitað hver saumaði. Myndefni klæðisins er sótt til Maríu himnadrottningar (Elsa 

E. Guðjónsson, 1985). Klæðið skiptist í 33 reiti sem afmarkast af hringjum sem krækja 

hver í annan. Hringirnir í efstu röðinni eru óreglulegir og afmyndaðir og saumurinn allur 

ekki eins vandaður og annars staðar í klæðinu. Því er talið að efsta hringjaröðin sé síðari 

Mynd 15. Altarisklæði frá Reykjum í Tungusveit 

(Mynd fengin hjá Þjóðminjasafni Íslands) 
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tíma viðbót. Ástæða þess gæti verið að í upphafi hafi altarisbrún fylgt klæðinu og hún 

síðan verið fjarlægð og efsta hringjaröðin þá verið saumuð í auðan grunn klæðisins sem 

altarisbrún hafi hulið áður (Guðbjörg Kristjánsdóttir, 1992). Myndefnið er unnið úr 

mismunandi litríkum silkipjötlum, ull og hör ásamt bútum og ræmum úr gylliskinni sem 

allt er fest niður með hörþræði á grunnefni úr dökkblárri ullareinskeftu en grunnefnið er 

sagt saumað saman úr eldri stykkjum. Tróð er sett undir andlit til að gera þau upphleypt 

og öll smáatriði eins og stjörnur eru saumuð með silkiþræði (Elsa E. Guðjónsson, 1985; 

Kristján Eldjárn, 1962/1994). Í grein Guðrúnar Hafsteinsdóttur í Hugur og hönd árið 1996 

kemur fram að altarisklæðið frá Reykjum sé fóðrað með ljósum einskeftudúk (Guðrún 

Hafsteinsdóttir, 1996). Kristján Eldjárn (1962/1994) segir altarisklæðið, sem hann kallar 

Maríuklæðið frá Reykjum, ofið „úr dökkbláum einskeftudúk, sjálfsagt heimaofnum úr 

íslenskri ull, sett saman úr nokkrum bútum“ (þáttur 39) og segir Kristján einnig að 

léreftsrenningar, sem sjá má á báðum hliðum klæðisins, séu verkinu óviðkomandi og því 

seinni tíma viðbót. Tveir ljósir léreftsrenningar eru á hliðum klæðisins en á þeim eru 

gottneskar skreytingar og latnesk áletrun sem ekki hefur tekist að ráða (Guðbjörg 

Kristjánsdóttir, 1992). 

Altarisklæðið er nú hluti af grunnsýningu Þjóðminjasafnsins en fáum dettur trúlega í 

hug að tengja þetta verk við sögu bútasaums á Íslandi. Við lestur heimilda um þetta 

merka altarisklæði var verkið heimsótt til að fullvissa fengist um að það væri ásaumsverk 

og þannig tengt viðfangsefni rannsóknarinnar.  

4.3.2 Þuríður Sveinbjarnardóttir (1823–1899)  

Elsta heimild um nytjahlut er lausavasi úr eigu Þuríðar 

Sveinbjarnardóttur, konu séra Eiríks Kúld í Stykkishólmi (sjá 

mynd 16). Vasinn er talinn saumaður af Þuríði og er hann úr 

ferhyrndum bútum úr þrykktu bómullarefni, svonefndu 

kattúni, og fóðraður með hvítu bómullarlérefti. Lausavasi 

Þuríðar er varðveittur á Þjóðminjasafni Íslands og stærð 

hans er 9,2 x 33 cm og safnnúmer er 1965-346 (Elsa E. 

Guðjónsson, 2008).  

  

Mynd 16. Lausavasi 

(Mynd fengin hjá 

Þjóðminjasafni Íslands) 
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4.3.3 Amalia Thorsteinsson (1831–1914)  

Anna Bjarnason (1984) skrifar grein í tímaritið Hugur 

og hönd og fjallar þar um handsaumað tíglateppi úr 

silkiafgöngum sem Amalia Thorsteinsson, fædd Löve 

dönsk að ætt og uppruna, saumaði árið 1911, þá 

tæplega áttræð að aldri (sjá mynd 17). Tígla klippti hún 

út úr spilum sem hún fékk frá tengdasyni sínum, 

Nicolai Bjarnasyni kaupmanni, en hann var mikill 

spilamaður. Hún þræddi mismunandi silkibúta utan 

um tíglana, raðaði þeim í munstur sem hún hafði 

stundum dregið upp á blað, og saumaði tíglana síðan 

saman. Að saumaskap loknum voru spilin fjarlægð, 

vatt eða ullarlagður settur í staðinn og að síðustu var 

teppið fóðrað. Teppið er allt handsaumað og í því eru 

alls 459 tíglar. Amalia saumaði dúka með sömu aðferð 

en þeir voru einungis fóðraðir en ekki vatteraðir. Silki í 

verk sín fékk Amalia frá mági sínum í Danmörku sem 

þar rak slifsissumastofu.  

Amalia saumaði dúka og teppi sem hún seldi en einnig saumaði hún eftir pöntun. Hún 

var gift íslenskum kaupmanni, Þorsteini Thorsteinsson, sem fórst með íslensku kaupskipi 

árið 1888. Síðustu æviárin bjó hún hjá dóttur sinni Önnu Emilíu og Nicolai Bjarnason, 

manni hennar á Suðurgötu 5 í Reykjavík. Teppið og dúkurinn sem fjallað er um í greininni 

eru í eigu Ásu Steinunnar Atladóttur en Amalia var langalangaamma hennar (Anna 

Bjarnason, 1984). Ása Steinunn Atladóttir staðfesti í samtali að ofangreind verk séu í 

hennar eigu og jafnframt væru fjögur önnur verk eftir Amaliu í eigu systkina hennar (Ása 

Steinunn Atladóttir, munnleg heimild, 21. febrúar 2016).  

4.3.4 Anna Emilía Bjarnason (1873–1958)  

Á Árbæjarsafni eru þrjú bútasaumsverk sem systkinin Jóhann Þ. Bjarnason og Margrét 

Jóhannsdóttir færðu safninu eftir að móðir þeirra, Klara Sigurðardóttir, lést árið 1991. 

Verkin komu úr dánarbúi ömmu þeirra og afa en þau voru Anna Emilía Bjarnason og 

Nicolai Bjarnason í Reykjavík.  

Við vettvangsrannsókn kom í ljós að verkin eru þrír handsaumaðir dúkar og eru þeir 

taldir saumaðir á árunum 1890–1920. Þeir eru allir saumaðir með sömu aðferð en 

mismunandi bútasaumsmunstri. Yfirborð þeirra er handsaumað úr silki og allir hafa þeir 

Mynd 17. Tíglateppi 

(Hugur og hönd, 1984, bls. 22) 
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millilög úr vatti og bómullarefni og bak úr einlitu efni. Dúkarnir eru ekki stungnir í gegnum 

öll lögin heldur er yfirborð þeirra fest við millilagið með útsaumsspori.  

Dúkur með safnnúmer Ábs 9920 er á sýningunni 

Hjáverk kvenna í Árbæjarsafni sem opnuð var árið 2015 

og stendur enn yfir þegar þetta er skrifað (sjá mynd 18). 

Á sýningunni er verkið innrammað og undir gleri og því 

ekki hægt að skoða það. Á ljósmynd má sjá að það 

samanstendur af 41 bútasaumsblokk en sú blokk kallast 

í dag stundaglas og er blokkunum raðað upp á kant. 

Verkið hefur verið skráð inn á Sarp og þar segir að verkið 

sé annaðhvort dúkur eða veggstykki og tæknin sé 

bútasaumur. Stærð dúksins er 48 x 48 cm (sarpur.is, 

e.d.a).  

Dúkur með safnnúmer Ábs 9921 samanstendur af 49 

fjögurra búta blokkum (sjá mynd 19). Blokkirnar eru 

rammaðar inn með millibekkjum og þar sem bekkir 

mætast við horn blokka eru dökkir ferningar sem kallast 

hornsteinar. Stærð búta í blokkum er 2½ x 2½ cm og 

stærð búta í millibekkjum er 2½ x 5 cm og hornsteinar 

eru 2½ x 2½ cm að stærð. Bakefni er einlitt 

bómullarefni. Við skoðun á verkinu sást í vattefni í 

gegnum slit á yfirborði. Lokafrágangur fólst í snúru sem 

saumuð var niður á samskeyti jaðra. Stærð dúksins er 

56 x 56 cm.  

Dúkur með safnnúmer Ábs 9923 er sexhyrnt verk 

unnið með tíglamunstri (sjá mynd 20). Þegar frágangur 

verksins er skoðaður kemur í ljós að það samanstendur 

af fjórum lögum. Fyrst er tíglasaumað yfirborð, því næst 

millilag út vatti og bómullarefni og að lokum fóður í 

baki. Tíglayfirborðið er fest niður á millilagið með 

útsaumsspori. Hægt var að skoða millilagið í þessu verki 

þar sem bakið er laust frá á einum stað. Við þá skoðun 

kom í ljós að millilagið er samsett úr vatti og 

bómullarefni þar sem brún bómullarefnisins er brotin 

Mynd 19. Dúkur Ábs 9921 

(Mynd: Birna Guðmundsdóttir) 

 

 

Mynd 18. Dúkur Ábs 9920 

(Mynd: Birna Guðmundsdóttir) 

 

 

Mynd 20. Dúkur Ábs 9923 

(Mynd: Birna Guðmundsdóttir) 
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yfir brún á vatti og þrætt niður. Millilagið er síðan saumað við yfirborð og að lokum er 

fóðurbak saumað á. Stærð dúksins er 69 x 77 cm. 

Margrét Jóhannsdóttir á tvö verk eftir 

Önnu Emilíu. Annað þeirra er rauður og 

hvítur handsaumaður silkidúkur (sjá 

mynd 21). Margrét segist ekki hafa gefið 

hann á Árbæjarsafn vegna þess hve 

slitinn og illa farinn hann sé (Margrét 

Jóhannsdóttir, munnleg heimild, 23. 

október 2015). Þegar dúkurinn er 

skoðaður sést að gert hefur verið við 

miðjustykki hans því þar má sjá önnur 

efni og annað handbragð á útsaumsspori. 

Greinilegt er að saumað hefur verið nýtt 

miðjustykki og það síðan fest niður á dúkinn með sama útsaumsspori. Margrét telur 

trúlegt að Klara, móðir sín, hafi gert við dúkinn. Stærð dúksins er 54 x 56 cm.  

Hitt verkið er geymsla undir 

vasaklúta, handsaumuð úr silkibútum 

(sjá mynd 22). Verkið er mjög slitið á 

endum og því sést vel í millilag sem er 

tilbúið vattstungið efni í þremur lögum. 

Vegna slits er hægt að skoða 

samsetningu verksins á röngunni. Þar 

sést að bútar hafa verið handsaumaðir 

saman með varpspori. Frágangur 

verksins er að öðru leyti eins og á dúkunum hér á undan því yfirborð er fest við millilag 

með útsaumsspori. Gengið hefur verið frá yfirborði með því að sauma samanbrotið 

silkiefni sem bryddingu undir yfirborð allan hringinn. Því næst er verkið fóðrað með 

bakefni og stendur brydding nokkra millimetra út af allan hringinn. Að lokum er verkið 

fóðrað með einlitu silki sem saumað er niður á bryddingu. Stærð verksins er 18 x 37 cm. 

  

Mynd 22. Vasaklútageymsla 

(Mynd: Birna Guðmundsdóttir) 

 

Mynd 21. Silkidúkur 

(Mynd: Birna Guðmundsdóttir) 
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4.3.5 Klara Sigurðardóttir (1914–1991)  

Margrét Jóhannsdóttir á dúk eftir 

móður sína, Klöru Sigurðardóttur, en 

hún lærði bútasaum hjá Önnu 

Emilíu, tengdamóður sinni (sjá mynd 

23). Margrét telur líklegt að móðir 

sín hafi saumað dúkinn á árunum 

milli 1950 og 1960 en dúkinn vann 

hún upp úr silkikjólum af sjálfri sér. 

Ljósir og litríkir silkibútar voru 

þræddir á spjöld sem síðan var raðað 

í ákveðið munstur sem 

samanstendur af níu blokkum með 

millibekkjum og með ferningum við 

horn blokka. Dúkurinn hefur millilag 

úr vatti og bak úr silki. Saumaskapur 

og frágangur verksins er sá sami og á verkum Önnu Emilíu Bjarnason. Stærð dúksins er 

58 x 58 cm (Margrét Jóhannsdóttir, munnleg heimild, 23. október 2015).  

Myndir af bútasaumsverkum Önnu Emilíu og Klöru birtust í tímaritinu Allt 

bútasaumur sem Vigdís Stefánsdóttir (1996c) ritstýrði og gaf út. Þar kemur fram að fyrir 

tilviljun hafi Vigdís komist að því að saga bútasaums á Íslandi næði töluvert langt aftur í 

tímann því að á Árbæjarsafni væru til þrír dúkar saumaðir af Önnu Emilíu Bjarnason. Anna 

átti sérstaka vél til að yfirdekkja hnappa og tölur sem hún seldi. Dúkana saumaði hún úr 

efnisafgöngum sem féllu til við tölugerðina en einnig úr gömlum slifsum.  

  

Mynd 23. Klörudúkur 

(Mynd: Birna Guðmundsdóttir) 
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4.3.6 Guðmundur Thorsteinsson – Muggur (1891–1924)  

Listasafn Íslands á þrjú textílverk eftir Guðmund Thorsteinsson en listamannsnafn hans 

var Muggur. Eitt þessara verka heitir Flyðran og er það ásaumuð mynd úr silki, gráu 

moldvörpuskinni og öðrum efnisbútum og ullarþráðum en Muggur vann verkið árið 1922 

(sjá mynd 24). 

 Í Flyðruna notaði Muggur silkibúta í 

mörgum litum sem hann saumar í eða bryddar 

niður með grófu ullargarni. Flyðran sjálf er gerð 

úr notuðu moldvörpuskinni og segist Björn Th. 

Björnsson (1984) „hafa það fyrir satt að 

bláröndótta silkið sé úr aflagðri sparisvuntu 

Gunnu gömlu á Húsafelli“ (bls. 122). Þessi 

tilvitnun er fengin úr bók sem Björn Th. 

Björnsson listfræðingur skrifaði um Mugg og 

kom út árið 1984. Þar segir einnig að Muggur 

hafi haft í huga flyðru sem liggur á hafsbotni 

þar sem ljós og skuggar leiki um en 

viðfangsefnið skipti í raun ekki máli því myndin 

sé „heillandi sem óhlutbundinn leikur að efni 

og litum“ (bls. 122). Stærð verksins er 19,5 x 

26,5 cm.  

Danski listamaðurinn og prófessorinn Elof 

Risebye (1891–1961) gaf Listasafni Íslands safn fjörtíu og sex verka eftir Mugg árið 1958. 

Tvö þeirra verka eru textílverk. Annað þeirra er útsaumsverkið Blóm safnnúmer LÍ 1130 

og hitt er ásaumsverkið Flyðran safnnúmer LÍ 1129. Risebye hafði kynnst list Muggs í 

gegnum skólasystur sína, Júlíönnu Sveinsdóttur, á Listaháskólanum í Kaupmannahöfn en 

Muggi sjálfum kynntist hann ekki (Leifur Sveinsson, 1984). Listasafn Íslands á einnig 

krosssaumsverkið Syndafall safnnúmer LÍ 438 sem Muggur lauk við árið 1923 og safnið 

keypti árið 1934. 

Það er áhugaverð saga að Muggur hafi leitað í handverk tengt tuskum, þráðum og 

pappír á tímum í lífi sínu þegar hann átti við veikindi og erfiðleika að stríða. Frá þeim tíma 

eru verkin Flyðran og Syndafallið. 

  

Mynd 24. Flyðran 

(Mynd fengin hjá Listasafni Íslands) 
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4.3.7 Guðrún Sigurðardóttir (1869–1957)  

Heiður Vigfúsdóttir (2008) skrifaði 

grein í tímaritið Hugur og hönd þar sem 

hún fjallar um að oft grípi fólk löngun 

til að vita uppruna og sögu gamalla 

muna sem á fjörur þess reki. Hún fjallar 

í því sambandi um opna daginn á 

Þjóðminjasafni Íslands. Þangað sé 

hægt að koma með gamla muni og 

leita upplýsinga hjá fagfólki. 

Eigendasaga muna sem hún fjallar um 

í grein sinni nær aftur til áranna í 

kringum 1930 en þeir munir höfðu 

verið í eigu Guðrúnar Sigurðardóttur 

frá Skiphyl, Hraunhreppi á Mýrum. 

Einn þessara muna er handsaumaður lausavasi (sjá mynd 25). Framhlið hans er saumuð 

úr ferhyrndum bútum úr þrykktu bómullarefni (kattúni) sem síðan er raðað saman í 

munstur og tekið er fram að hvert saumspor sé fínlegt og vandað. Framhlið vasans er 

fóðruð en ekki bakhliðin.  

Í samtali við Heiði kom fram að lausavasinn og baukur, sem fylgdi, hafi verið gefnir 

Heimilisiðnaðarfélagi Íslands og telur Heiður að nú sé gjöfin, ásamt fleiri munum sem 

voru í eigu Heimilisiðnaðarfélagsins, varðveitt í deild muna á Þjóðminjasafni Íslands 

(Heiður Vigfúsdóttir, munnleg heimild, 21. febrúar 2016). Um tildrög þess að munir úr 

eigu Heimilisiðnarfélagsins séu nú varðveittir í sérstakri deild á Þjóðminjasafni Íslands er 

fjallað í Hugur og hönd árið 2003. Þar kemur fram að þegar verslun félagsins í 

Hafnarstræti var lögð niður – en þar voru munirnir geymdir í eldtraustum geymslum – 

hafi félaginu fyrir tilstuðlan menntamálaráðherra boðist að geyma munina um ótiltekinn 

tíma á Þjóðminjasafni Íslands (Hildur Sigurðardóttir, Margrét Gísladóttir og Sigrún 

Axelsdóttir, 2003). 

  

Mynd 25. Lausavasi 

(Hugur og hönd, 2008, bls. 14 )  
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4.3.8 Dúkur – uppruni óþekktur 

Árbæjarsafn á dúk sem saumaður var í 

kringum 1930 (sjá mynd 26). Í safnskrá 

segir að dúkurinn sé settur saman úr 

mörgum smábútum úr ull (bútasaumur). 

Bútarnir virðast vera saumaðir saman og 

síðan sé heklað í kring um hvern bút 

þannig að þeir myndi heildarflöt. Að 

lokum er heklað í kring um dúkinn með 

mislitu ullargarni og tekið er fram að 

verkið virðist gömul handavinna. Í 

skráningu kemur fram að Anna 

Arngrímsdóttir hafi saumaði dúkinn og Arngrímur Sigurðsson, sonur hennar, hafi gefið 

safninu dúkinn árið 1999. Safnnúmer verksins er Ábs 1999-68-2 (sarpur.is, e.d.b). Við leit 

að upplýsingum um Önnu Arngrímsdóttur kom í ljós að upplýsingar um verkið, þá sem 

saumaði og gefanda, inni á Sarpi væru ekki réttar. Því var haft samband við Árbæjarsafn 

og fór Gerður Róbertsdóttir, verkefnastjóri munavörslu, yfir frumgögn og þá kom í ljós 

að engar skráningar eru til um dúkinn. Mistök hafi því átt sér stað við skrániningu hans 

og uppruni hans því óþekktur (Gerður Róbertsdóttir, munnleg heimild, 13. apríl 2016).  

4.3.9 Ólafía Egilsdóttir (1894–1993)  

Á Minjasafni Egils Ólafssonar að Hnjóti í 

Örlygshöfn er varðveittur stakur 

bútasaumaður púði úr flauelsbútum sem 

Ólafía Egilsdóttir ljósmóðir gerði (sjá 

mynd 27). Ekki er vitað nákvæmlega 

hvenær Ólafía saumaði púðann en talið er 

að það hafi verið á tímabilinu frá 1900 til 

1950. Safnnúmer púðans er MEÓ 2610 

(sarpur.is, e.d.c). Inga Hlín 

Valdimarsdóttir, forstöðumaður safnsins, 

telur púðann handsaumaðan en bakhliðin 

er úr mynstruðu bómullarefni og 

útsaumsspor eru yfir saumförum á 

framhlið hans (Inga Hlín Valdimarsdóttir, 

munnleg heimild, 16. júní 2015). 

Mynd 27. Púði 

(Mynd af sarpur.is) 

 

Mynd 26. Dúkur 

(Mynd af sarpur.is) 
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4.3.10 Hannesína Kristín Jónsdóttir (1896–1992)  

Þegar rætt var við Önnu Margréti 

Höskuldsdóttur um bútasaum, en hún var 

fyrsti kennari bútasaumsnámskeiða 

Heimilisiðnaðarskólans, kom fram að þegar 

hún bjó í Kjós þá mundi hún eftir að hafa séð 

mynd af bútasaumsverki sem hafði verið til á 

heimili fjölskyldunnar í Káranesi í Kjós. Anna 

Margrét bauðst til að grennslast fyrir um 

uppruna verksins og var það þegið. Ljósmynd 

af verkinu (sjá mynd 28) fannst í 

myndaalbúmi á heimili Péturs Lárussonar, sonar Hannesínu Kristínar Jónsdóttur en hún 

hafði saumað verkið á sjötta áratug síðustu aldar. Kristín flutti til Reykjavíkur árið 1961 

og verkið hafði hún saumað fyrir þann tíma. 

Verkið er geómetrískt bútasaumsverk saumað úr ullarefni í fjórum gráum og brúnum 

litatónum. Munstrið heitir veltandi kubbar sem lýsir vel sjónrænni útfærslu þess og fer 

vel á útfærslu ljóss og skugga í verkinu. Um stærð verksins og afdrif er ekki vitað en mynd 

sýnir að um veggverk var að ræða. Kristín var fædd í Káranesi í Kjós og var þar húsfreyja 

frá 1931 til 1961 og eignaðist hún sjö börn. Kristín var mikil handavinnukona sem prjónaði 

og saumaði flestar flíkur á börn sín. Um tvítugt lærði hún fatasaum á Klæðskerastofu H. 

Andersen í Aðalstræti 16 í Reykjavík (Pétur Lárusson og Marta Finnsdóttir, munnleg 

heimild, 28. mars 2016). Dóttir Kristínar, Ólafía Lárusdóttir, man eftir gólfmottum sem 

móðir hennar saumaði úr ullarefnum sem voru afgangar af nýsaumuðum eða gömlum 

fatnaði. Nýtni var í hávegum höfð í saumaskap Kristínar. Motturnar voru gerðar eftir að 

Kristín flutti til Reykjavíkur árið 1961. Bæði töluðu systkinin um að trúlegt væri að 

fyrirmyndir beggja verka hefði móðir þeirra sótt í kvennablöð því hún hefði fylgst vel með 

í sínu fagi enda lærður klæðskeri (Ólafía Lárusdóttir, munnleg heimild, 28. mars 2016).  

Fram kemur í minningargrein, sem Ragnhildur Eiríksdóttir (1992) skrifaði um Kristínu, 

ömmu sína, að hún hafi lært karlmannafatasaum átján ára gömul og saumað öll föt á 

mann sinn, börn og ýmsa fleiri í sveitinni. Allar flíkurnar hafi orðið eins og nýjar þó 

saumaðar væru upp úr gömlum fötum. Þannig má ljóst vera að Kristínu var nýtni í blóð 

borin og bæði töluðu börn hennar um að trúlega hefði hún orðið þekktur fatahönnuður 

væri hún uppi í dag. Má leiða að því líkur að börn hennar hafi verið vel til fara og hún sjálf 

framúrskarandi fagmaður.  

Mynd 28. Veggverk 

(Mynd úr einkasafni) 
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4.3.11 Theódóra Thoroddsen (1863–1954)  

Á Ásgrímssafni er varðveitt teppi (sjá mynd 

29) hannað og saumað af Theódóru 

Guðmundsdóttur, síðar Thoroddsen, en hún 

var mikil hannyrða- og listakona (Laufey 

Vilhjálmsdóttir, 1952). 

Í Lesbók Morgunblaðsins þann 23. 

febrúar 1980 er grein um listsýningu á 

Kjarvalsstöðum sem haldin var á vegum 

Bandalags kvenna í Reykjavík. Eitt verkanna 

á þeirri sýningu var umrætt teppi sem 

Theódóra Thoroddsen saumaði og færði 

Ásgrími Jónssyni listmálara að gjöf á 

sextugsafmæli hans árið 1936. Teppið er 

ásaumsverk sem „flokkast undir það sem 

nefnt er collage í mynd listarfræðum og 

hefur á sínum tíma verið framúrstefnuverk“ 

(bls. 4). Teppið er litríkt og unnið upp úr 

fatnaði og textílmunum frú Theódóru, meðal annars slifsborða, bútum úr frönsku sjali og 

svuntu ofan á grunnefni sem saumað var saman úr ýmsum efnum (Listiðn íslenzkra 

kvenna, 1980, bls. 4). Bragi Ásgeirsson (1980) skrifaði einnig um þessa sömu sýningu á 

Kjarvalsstöðum í Morgunblaðið 24. febrúar sama ár. Þar segir að sjá megi mjög 

framúrstefnulegt og fallegt teppi saumað úr bútum eftir Theódóru Thoroddsen.  

Ásgrími mun hafa verið annt um gjöfina því teppið var „aðeins tekið fram á hátíðum 

og tyllidögum og þá breitt úr því á legubekk í stofunni“ (bls. 4) en teppið var þess á milli 

alltaf varðveitt samanbrotið (Listiðn íslenzkra kvenna, 1980). Merka heimild um gjöf 

Theódóru til Ásgríms er að finna í grein í Tímanum frá árinu 1972 undir fyrirsögninni Safn 

Ásgríms Jónssonar heimsótt: „Þegar beztu vinir hans komu í heimsókn þá breiddi hann 

úr ábreiðunni hennar Theodóru Thoroddsen“ (Þegar beztu vinir hans komu í heimsókn 

þá breiddi hann úr ábreiðunni hennar Theodóru Thoroddsen, 1972, bls. 6). 

Auður Sveinsdóttir (1949) skrifar grein í tímaritið Melkorku árið 1949 en þar segir að 

meiri sköpun vanti í útsaumsverk íslenskra kvenna, að draga mætti úr hermisaumi á 

munstrum og að konur ættu að leggja meira af mörkum sjálfar í sinni listsköpun. Þar segir 

einnig að verk Theódóru Thoroddsen sé hægt að þekkja á handbragðinu og að færni 

hennar í að nota fyrirmyndir til að hleypa hugmyndafluginu af stað geri verk hennar 

Mynd 29. Teppi 

(Mynd Birna Guðmundsdóttir) 
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einstök. Þar kemur fram að til sé mun eldra teppi, sem þar er kallað tuskuábreiða, sem 

Theódóra mun hafa saumað í kringum 1919. Það verk mun Theódóra hafa saumað úr 

silki-, ullar- og útprjónstuskum í alls kyns litum, saumað þær niður á silkigrunn og síðan 

skreytt með margs konar formmyndum: hjarta, tungli og fleiru sem fest var niður með 

útsaumssporum. Síðan saumaði hún í verkið frumortar vísur og afmælisóskir til 

viðtakanda gjafarinnar. Þegar greinin er skrifuð er ekkert til af verkinu nema slitrur einar 

því sú sem nýtti og naut gjafarinnar komst þannig að orði: „Maður var ekki farinn að hafa 

gaman að þessu þá“ (Auður Sveinsdóttir, 1949, bls. 11). Guðrún Hafsteinsdóttir (1996) 

hefur eftir Auði Sveinsdóttur að Theódóra Thoroddsen hafi verið mjög næm fyrir allri 

skemmtilegri handavinnu en Theódóra vann um tíma á Þjóðminjasafninu og þekkti því 

menningararfinn í handverkinu á safninu. 

Birt er mynd af gjöf Theódóru Thoroddsen til Ásgríms Jónssonar í Íslenska 

bútasaumsblaðinu árið 1998. Þar segir í myndatexta undir fyrirsögninni Gamalt íslenskt 

teppi: „Þetta gamla teppi er í Ásmundarsafni við Bergstaðastræti, það var saumað í 

kringum 1930 af Theódóru Jónsdóttur“ (Vigdís Stefánsdóttir, 1998a, bls. 8). Þarna koma 

fram þrjár staðreyndavillur þar sem teppið er verk eftir Theódóru Thoroddsen, dóttur 

Guðmundar Einarssonar prófasts (Laufey Vilhjálmsdóttir, 1952) en eins og fyrr segir var 

verkið gjöf hennar til Ásgríms Jónssonar listmálara á sextugsafmæli hans árið 1936 og er 

það nú geymt í Ásgrímssafni við Bergstaðastræti (Bragi Ásgerisson, 1980). 

Vettvangsathugun leiddi í ljós að teppið er orðið nokkuð slitið sums staðar, sérstaklega 

ásaumurinn, og þyrfti að lagfæra það.  

4.3.12 Kristrún Benediktsdóttir (1878–óþekkt)  

Kristrún Benediktsdóttir, fædd árið 1878, átti tvö teppi á listsýningu á Kjarvalsstöðum 

sem haldin var af Bandalagi íslenskra kvenna árið 1980. Fram kemur í grein Braga 

Ásgeirssonar í Morgunblaðinu sama ár að hún hafi saumað 25 til 30 teppi og að mörg 

þeirra hafi hún hannað frá grunni en í öðrum hafi hún útfært uppsetningu og litaval. 

Einnig segir Bragi að nokkur verk eftir Kristrúnu hafi verið sýnd á Heimssýningunni í New 

York árið 1939 (Bragi Ásgeirsson, 1980). Ekki fundust neinar frekari heimildir um þessa 

konu.  
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4.3.13 Halldóra Bjarnadóttir (1873–1981)  

Heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi 

varðveitir ábreiðu sem Halldóra 

Bjarnadóttir fékk að gjöf frá 

íslenskum konum í Kanada árið 1938 

(sjá mynd 30). Það var veturinn 

1936–1937 sem Halldóra 

Bjarnadóttir þekktist boð frá 

Þjóðræknisfélagi Íslendinga í 

Vesturheimi og Kvennasambandinu í 

Winnipeg í Kanada um að koma í 

heimsókn til þeirra. Hún þáði boðið 

og voru allar ferðir innanlands í 

Kanada henni að kostnaðarlausu en sjálf greiddi hún annan ferðakostnað. Nefnd ellefu 

kvenna sá um skipulagningu og dagskrá ferðarinnar. Í ferðinni kynnti Halldóra það sem 

helst var að gerast í hannyrðum á Íslandi með því að halda fyrirlestra og setja upp 

sýningar (Jóhanna Pálmadóttir, 2008). Í ævisögu Halldóru, sem Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 

(1960) skráði, segir Halldóra að ferðin hafi verið sér einkar mikils virði bæði hvað varðar 

skemmtun og fróðleik ásamt því að fá tækifæri til að kynnast þremur hálfsystrum sínum 

og þeirra fjölskyldum. 

Konur í Kvenfélagi íslenskra kvenna í Winnipeg tóku sig saman og saumuðu 

bútasaumsteppi handa Halldóru og færðu henni að gjöf að heimsókn hennar lokinni. 

Munstrið á teppinu kallast vinahnútur og eru efni þess í gulum, rauðum og ljósbláum 

litum en munstrið er saumað á ljóst grunnefni. Teppið er bæði hand- og vélsaumað og 

hefur varðveist vel þar sem Halldóra breiddi það aðeins á rúm sitt yfir jólahátíðina. Sú 

hefð hefur haldist og á Þorláksmessu er teppið breitt yfir rúm Halldóru í Halldórustofu á 

Heimilisiðnaðarsafninu á Blönduósi og haft þar yfir hátíðirnar. Á öðrum tímum ársins 

liggur það samanbrotið til fóta á rúmi hennar svo gestir geti séð það (Jóhanna 

Pálmadóttir, 2008). Teppið er 157 x 247 cm að stærð og safnnúmer þess HB 271. 

  

Mynd 30. Halldóruteppið 

(Hugur og hönd, 2008, bls. 25 )  
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 Heimilisiðnaðarsafnið á einnig tvo 

bútasaumspúða sem komu úr dánarbúi 

Halldóru en ekki er vitað hver saumaði þá. 

Púði HB 246 er bútasaumspúði saumaður úr 

flosefnum í tíu litum (sjá mynd 31). Í miðju 

hans eru fjórir þríhyrningar í tveimur litum í 

svokallaðri stundaglass uppröðun. Utan um 

miðju er fyrst kantur úr brúnu og gulu 

flosefni og yst kantur úr marglitum 

ferningum úr flosefnum. Bakhlið er rautt ofið 

ullarefni sem skeytt hefur verið saman. 

Púðinn er slitin og hefur verið gert við hann.  

Púði HB 247 er átta horna stjarna með 

svörtum bakgrunni (sjá mynd 32). Utan um 

stjörnumiðjuna er gulur rammi og þar fyrir 

utan er tíglamunstur í mörgum litum en öll 

efni í verkinu eru flauel. Framhlið púðans er 

handsaumuð. Sumir efnisbútar púðans eru 

settir saman úr allt að þremur bútum í sama 

lit. Bakhliðin er ofið ullarefni, vélsaumað úr 

þremur mismunandi grænum efnum. Þessi 

púði er gott dæmi um þá nytjastefnu sem 

tíðkast hefur í bútasaumi. 

  

Mynd 31. Púði HB 246 

(Mynd: Elín Sigurðardóttir) 

 

 

 

Mynd 32. Púði HB 247 

(Mynd: Elín Sigurðardóttir) 

 

 

 



79 

4.3.14 Rósa Sigríður Eggertsdóttir (1894–1963)  

Tvö ásaumuð verk, hönnuð og unnin af 

Rósu Sigríði Eggertsdóttur, húsfreyju og 

kennara, eru til á Heimilisiðnaðarsafninu 

á Blönduósi. Rósa var menntaður 

handavinnukennari auk þess sem hún 

stundaði nám við Myndlistaskólann í 

Reykjavík. Fyrra verkið (sjá mynd 33) er 

litrík ásaumsmynd þar sem munstur eru 

saumuð niður á grunn úr svartri 

ullareinskeptu og skreytt með 

útsaumssporum. Stærð verks er 95 x 131 

cm og safnnúmer þess HIS 2300.  

Seinna verkið er einnig myndverk þar 

sem myndefnið er ásaumaðar 

hestamyndir festar á svart 

léreftsgrunnefni með útsaumssporum 

(sjá mynd 34). Stærð verksins er 75 x 79 

cm og safnnúmer þess HIS 2301. Guðrún 

Gísladóttur, tengdadóttir Rósu, gaf 

safninu bæði verkin í desember árið 

2010.  

  

Mynd 33. Ásaumsverk HIS 2300 

(Mynd: Elín Sigurðardóttir) 

 

Mynd 34. Ásaumsverk HIS 2301 

(Mynd: Elín Sigurðardóttir) 
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4.3.15 Unnur Árnadóttir (1900–1987)  

Á Bóka- og byggðasafni Norður-Þingeyinga að Snartarstöðum við Kópasker eru til tvær 

fallegar gólfmottur. Í grein sem Edda Hrönn Gunnarsdóttir (2005) skrifaði kemur fram að 

motturnar voru unnar af Unni Árnadóttur og er talið að hún hafi gert þær á árunum 1940 

til 1950.  

Önnur þeirra er gerð úr sextíu og þremur 

ferhyrndum ullarbútum og er hver bútur skreyttur 

með fjölbreyttum útsaumi (sjá mynd 35). Hvert 

munstur er á einum grunnlit, sett upp horn í horn, og 

myndar þannig tröppugang. Tveggja sentimetra 

rammi úr java er saumaður utan um bútana og verður 

ramminn, brotinn undir, hluti af bakinu sem er úr 

strigaefni. Stærð mottunnar er 61 x 112 cm.  

Hin mottan er saumuð úr mörgum tungulaga 

ullarbútum sem skreyttir eru útsaumi úr ullargarni (sjá 

mynd 36). Bútarnir eru lagðir í raðir ofan á hvítan java 

og byrjað yst og endað í miðju. Hver röð fyrir sig er 

saumuð niður á javann og næsta röð látin skarast yfir 

og svo saumuð niður á saman hátt. Miðjuröðin er 

saumuð niður síðust og eru raðir alls átta. Bakhliðin er 

líklega úr hveitipokum. Stærð mottunnar er 60 x 125 

cm. Unnur var húsmóðir á Valþjófsstöðum II í 

Núpasveit frá árinu 1926 er hún og maður hennar, 

Halldór Stefánsson, hófu þar búskap. Motturnar eru 

mjög vel farnar en þær voru notaðar sem gólfmottur í 

stofu þeirra hjóna. Jón Halldórsson, sonur þeirra, gaf 

safninu motturnar (Edda Hrönn Gunnarsdóttir, 2005).  

  

Mynd 36. Gólfmotta 

(Hugur og hönd, 2005, bls. 22) 

Mynd 35. Gólfmotta 

(Hugur og hönd, 2005, bls. 23) 
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4.3.16 Auður Sveinsdóttir Laxness (1918–2012)  

Auður Sveinsdóttir Laxness var mikil hannyrðakona. Hún sótti gjarnan innblástur í þjóðleg 

verk en hannaði einnig sjálf sínar uppskriftir í samræmi við tískustrauma hverju sinni. 

Altarisklæðið frá Reykjum í Tungusveit sá Auður fyrst á Þjóðminjasafninu er hún var þar 

á ferð með móður sinni ung að aldri. Theodóra Thoroddsen sýndi þeim teppið sem þá var 

geymt ofan í kistu því að Matthías Þórðarson forminjavörður taldi klæðið ekki vel gert og 

unnið af miklum vanefnum þar sem það var allt sett saman úr bótum og mynstrið gert úr 

smápjötlum. Þetta viðhorf var trúlega ástæða þess að teppið hékk ekki uppi á þessum 

tíma en þegar safnið flutti í nýtt húsnæði var teppinu sýndur meiri sómi og hangir það nú 

með höklum á grunnsýningu Þjóðminjasafnsins (Guðrún Hafsteinsdóttir, 1996).  

Auður heillaðist strax af altarisklæðinu 

og þegar hún var nemandi í Handíða- og 

myndlistaskólanum á árunum 1946–1947 

teiknaði hún munstrin upp og var ákveðin í 

að gera nákvæma eftirlíkingu af því og nota 

eins efni og þræði (sjá mynd 37). Hér á landi 

voru á þeim tíma í tísku skærir litir í efnum 

og því gekk erfiðlega að nálgast efniviðinn 

sem henni tókst þó að lokum. Það var svo 

árið 1955 að eiginmaður Auðar, Halldór 

Kiljan Laxness, hlaut Nóbelsverðlaun í 

bókmenntum. Á þeim tímamótum vildi 

Auður gera eftirminnilegt verk og valdi hún 

að sauma Maríuklæðið. Tileinkaði hún 

Halldóri svo verkið á þessum tímamótum. 

Maríuklæðið er hægt að skoða að Gljúfrasteini 

þar sem það hangir uppi (Guðrún Hafsteinsdóttir, 1996). 

Heiður Vigfúsdóttir (2005a) heimsótti Auði í Mosfellsbæ til að fræðast um hannyrðir 

hennar sem sjá má á Gljúfrasteini en þar er af nógu að taka. Auður hafði alla tíð haft mikla 

ánægju af listiðnaði en að hennar sögn gafst henni lítill tími til að sinna því áhugamáli. Af 

allri sinni handavinnu þótti Auði mest varið í Maríuklæðið. Það tók hana langan tíma að 

verða sér úti um öll efni og þræði í verkið og síðan var mikil vinna að sauma það en telja 

verður þrekvirki að sauma slíkt verk. Bakefni, eða fóður verksins, er ljósleit ullareinskefta 

eins og í upprunalega klæðinu. Annar frágangur Auðar hverfur frá frágangi 

fyrirmyndarinnar í því að hún sleppir ljósum bekkjum til hvorrar hliðar en skreytir með 

Mynd 37. Maríuklæðið. 

(Hugur og hönd, 1996, bls. 10) 
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ljósum skúfum á hornum neðst eins og á upprunalega verkinu (Heiður Vigfúsdóttir, 

2005a; Guðrún Hafsteinsdóttir, 1996).  

Auður hannaði og saumaði marga 

púða (sjá mynd 38) þar sem efniviðurinn 

var skinnpjötlur sem hún klippti í ýmis 

form, saumaði þau síðan á grunnefni og 

síðan „skáldar hún í myndina með ýmsum 

útsaumssporum“ (bls. 5). Auður segist 

hafa verið mikið innan um listamenn og 

sótt söfn og sýningar bæði hér heima og 

erlendis. Ef til vill er frjáls og nútímaleg 

sköpun Auðar á þessum púðum unnin 

undir áhrifum og upplifunum í slíkum 

ferðum en hugmyndir „spruttu oftast 

fram úr hugskotinu“ (bls. 6) að sögn 

Auðar. Á Gljúfrasteini má sjá bæði 

fjölmörg og afar fjölbreytt verk unnin af 

listakonunni Auði Sveinsdóttur Laxness 

(Heiður Vigfúsdóttir, 2005a). 

  

Mynd 38. Púðar 

(Hugur og hönd, 2005, bls. 5) 
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4.3.17 Barbara Árnason (1911–1975) 

Listasafn Kópavogs, Gerðarsafn, á sex ásaumsverk, þrjú skilrúm og þrjár veggmyndir eftir 

Barböru Árnason gerð á árunum 1956 til 1959. Skilrúmin hafa safnnúmerin, 3818, 3819 

og 3841. Ein veggmyndin hefur safnnúmerið 3835, hinar tvær hafa ekki fengið rafræna 

skráningu.  

Auður Sveinsdóttir (1976) skrifar um 

listakonuna Barböru Árnason í Hugur og hönd þar 

sem stuttlega er farið yfir æviferil hennar og list. 

Barbara Árnason var fædd á Englandi árið 1911 

og ólst þar upp. Hún var listhneigð og iðin frá 

unga aldri. Hún hlaut hefðbundna menntun en 

lagði síðan stund á listnám. Árið 1937 gekk hún 

að eiga Magnús Á. Árnason, myndhöggvara og 

málara, og fluttist til Íslands það sama ár. Barbara 

var fjölhæf listakona og mikill áhrifavaldur í 

íslenskri myndlist. Hún hreifst snemma af 

íslenskri ull og fór fljótlega að skapa fjölbreytt 

listaverk og nytjahluti úr lopa. Auður segir í grein 

sinni að kveikjan að ásaumsverkum Barböru hafi 

verið sótt í altarisklæði frá Reykjum sem er 

„bótasaumað og applikerað með silki og flaueli 

sem fest er á grunninn með mjóum 

skinnræmum“ (bls. 20) en saumaskap altarisklæðisins telur Auður einstakan í íslenskri 

teppasögu. Barbara hreifst „mjög af því og var ekki í rónni fyrr en hún hafði komið þessari 

tækni á framfæri að nýju í sínum stíl“ (bls. 20). Ekki kemur fram í grein Auðar hvenær 

Barbara hóf að vinna með þessa ásaumstækni en umfjölluninni fylgja tvær myndir af 

skilrúmum gerðum af Barböru ( sjá myndir 39 og 40). Ekki kemur fram hver eigandi þeirra 

er en samkvæmt upplýsingum frá Brynju Sveinsdóttur, verkefnastjóra í Gerðarsafni, voru 

umrædd verk fengin að láni frá forsætisráðuneytinu, Sóleyjargötu 1, og sýnd á 

yfirlitssýningu á verkum Barböru í Gerðarsafni árið 1976 (Auður Sveinsdóttir, 1976; 

Brynja Sveinsdóttir, munnleg heimild, 25. febrúar 2016). 

Mynd 39. Skilrúm 

(Hugur og hönd, 1976, bls. 23) 
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Tengsl Auðar Sveinsdóttur og Barböru 

Árnason við altarisklæði frá Reykjum er 

áhugaverður flötur á listsköpun þeirra beggja. 

Báðar sækja þær innblástur í klæðið en Auður í 

raun endurgerir verkið á meðan Barbara nýtir sér 

ásaums- og útsaumstækni þess sem innblástur í 

nýsköpun í myndverkum sínum (Auður 

Sveinsdóttir, 1976; Guðrún Hafsteinsdóttir, 

1996).  

Í frétt í Alþýðublaðinu í maí árið 1956 kemur 

fram að Íslendingar hafi tekið þátt í 

handiðnaðarsýningu í München í Þýskalandi en á 

þeirri sýningu vann Ásgerður E. Búadóttir til 

gullverðlauna fyrir handvefnað. Einnig kemur 

fram að Barbara Árnason hafi átt tvö ásaumuð 

verk á sýningunni. Samkvæmt þessu var Barbara 

farin að vinna með ásaumstækni í verkum sínum fyrir árið 1956 (Íslenzk kona hlýtur 

gullverðlaun fyrir handvefnað, 1956). Jónas Guðmundsson (1976) segir í umfjöllun um 

yfirlistssýningu á verkum Barböru Árnason árið 1976, en þá var ár liðið frá andláti hennar, 

að þar séu sýnd 175 verk og af þeim séu sex ásaumsverk. 

4.3.18 Sigrún Höskuldsdóttir (1928– )  

Stutta umfjöllun og mynd af bótasaumsverki, sem hangir 

uppi í Lundarbrekkukirkju í Bárðardal í Suður-

Þingeyjarsýslu, má sjá í tímaritinu Hugur og hönd frá árinu 

1984 (sjá mynd 41). Teppið er hannað og handsaumað af 

Sigrúnu Höskuldsdóttur, handavinnukennara frá Bólstað í 

Bárðardal, úr ofnum ullarefnum. Verkið var sett upp í 

kirkjunni árið 1982 í tilefni af aldarafmæli 

Lundarbrekkukirkju árið áður. Stærð verksins er 120 x 180 

cm (Auður Sveinsdóttir o.fl., 1984b).  

Forsaga verksins hófst þegar ráðist var í viðgerðir á 

Lundarbrekkukirkju. Það var Sigrúnu hugleikið að kirkjunni 

yrði færð gjöf. Hafði hún í hyggju að verk yrði unnið úr því 

sem hún taldi menningarverðmæti sem væru í þann mund að 

Mynd 40. Skilrúm 

(Hugur og hönd, 1976, bls. 24) 

 

 

 

Mynd 41. Bótasaumsteppi 

(Hugur og hönd, 1984, bls. 21) 
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glatast. Fékk hún frænku sína í lið með sér til að safna bútum og pjötlum af heimaofnum 

efnum af bæjum í sveitinni. Efni, sem fengust, voru að mestu partar og bútar af gömlum 

ábreiðum og fatnaði, kragar, ermar og ýmislegt fleira. Sigrún segir verkið hafa þróast út 

frá þeim efnum sem söfnuðust. Til þess að nýta þann efnivið valdi hún að nota bótasaum 

sem hún hafði séð myndir af en ekki lært. Sigrún teiknaði upp hugmynd sína að verkinu 

og svo þróaðist verkið út frá tiltækum efniviði. Bútarnir í teppinu eru ferningar og 

þríhyrningar sem saumaðir eru saman með aftursting í krossmunstur og þrjú lög verksins 

síðan stungin saman. Teppið var unnið á árabilinu 1975 til 1980. Sigrún segist dálítið hafa 

saumað bótasaum en þá alltaf valið að nýta gömul efni því henni fannst „þessi ameríski 

bótasaumur“ ekki spennandi og að hún myndi aldrei kaupa efni í slík verk. Fram kom í 

máli Sigrúnar að fólki hafi ekki litist á þetta uppátæki og að „svona teppi gæti ekki orðið 

mjög kirkjulegt“ en að verki loknu hafi allir verið ánægðir með afurðina (Sigrún 

Höskuldsdóttir, munnleg heimild, 1. júlí 2015).  

4.3.19 Ábreiða úr íslensku prjónlesi  

Vigdís Pálsdóttir (1977) skrifaði grein í tímaritið 

Hugur og hönd um aðferðir til að nýta gamlan fatnað 

og textíl og gefa slíkum efnivið nýtt hlutverk (sjá 

mynd 42). Í greininni er sagt frá aðferð til að gera 

ábreiðu úr gömlu prjónlesi úr íslenskri ull. Peysur, 

sokkar, húfur og fleira var klippt niður í misstóra 

ferninga og þeim raðað saman og reynt að hafa sem 

jafnasta dreifingu eftir lit þeirra og lögun. Síðan voru 

ferningarnir saumaðir saman á röngunni með 

krókspori (hexi) með gráu loðbandi. Yfir samskeyti 

búta á réttu var heklaður oddabekkur úr bláum lopa. 

Að lokum var heklaður kantur með fastahekli utan 

um ábreiðuna. Með aðferðinni, sem Vigdís lýsir í 

grein sinni, má nýta báðar hliðar sem réttu. Ábreiðan 

er 2 x 2 m að stærð. 

  

Mynd 42. Ábreiða 

(Hugur og hönd, 1977, bls. 24) 
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4.3.20 Katrín Thóroddsen (1928–2012)  

Theódóra Thoroddsen var ekki bara mikil hannyrðakona heldur einnig skáld. Árið 1916 

kom út þulubók eftir Theódóru sem systursonur hennar, Guðmundur Thorsteinsson 

listmálari, öðru nafni Muggur, myndskreytti (Laufey Vilhjálmsdóttir, 1952). Önnur 

þulubók Theódóru, Tíu litlar ljúflingsmeyjar, kom út árið 1984 og er myndskreyting 

þeirrar bókar ásaumsverk eftir Katrínu Thóroddsen.  

Katrín Thóroddsen myndskreytti og skrifaði 

inngang að þulubók ömmu sinnar og fór þar yfir 

tildrög þess að hún myndskreytti bókina (sjá mynd 

43). Amma hennar hafði sýnt henni handrit að 

þulunni árið 1943 eða 1944 og spurt hvort hún vildi 

gera myndir við þær. Hafði Katrín að sögn tekið vel 

í það en ýmislegt hafi glapið og því ekkert orðið úr 

framkvæmdum fyrr en síðar. Theódóra gaf síðar 

Katrínu handritið af þulunum og kallaði verkið 

„stælingu á negrastrákunum hans Muggs“ (bls. 3). Theódóra var háöldruð þegar þetta 

var og lést í byrjun árs 1954 (Theódóra Thoroddsen og Katrín Thóroddsen, 1984). Katrín 

skrifar í inngangi bókarinnar að hún hafi fundið að amma sín hafi haft miklar mætur á 

þessu verki sínu og hafi hún ætlað að sinna verkinu þegar tími gæfist til en ýmsar annir 

hafi komið í veg fyrir það. Meirihluta myndanna hafi hún verið búin að gera fyrir mörgum 

árum en loksins látið verða af því að klára verkrið veturinn 1984. 

Myndskreyting barnabókar með ásaumsmyndum er áhugavert listform og því var 

grennslast fyrir um hvar þessar myndir væru niðurkomnar. Haft var samband við Katrínu 

Guðmundsdóttur, dóttur Katrínar Thóroddsen, og á hún tvær af myndum móður sinnar 

úr bókinni innrammaðar en hinar átta myndirnar eru í eigu fimm systkina hennar. Samtal 

við Katrínu Guðmundsdóttur leiddi jafnframt í ljós að móðir hennar saumaði fjölda 

nytjahluta í þjóðlegum anda sem hún bæði gaf og seldi í Listmunaversluninni 

Dimmalimm. Katrín á fleiri ásaumsverk eftir móður sína, til dæmis jólalöber, 

handavinnupoka, tehettu og tvær litlar ásaumaðar myndir. Einnig á Guðmundur H. 

Thoroddsen, bróðir Katrínar Thóroddsen, tvo klukkustrengi sem einnig eru ásaumsverk. 

Katrín Guðmundsdóttir taldi jafnframt trúlegt að fleiri ásaumsverk væru til eftir móður 

sína innan fjölskyldunnar. Katrín staðfesti að amma hennar hafi skrifað nafn sitt með ó-i 

í eftirnafni sínu til aðgreiningar frá frænku sinni sem bar sama nafn (Katrín 

Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 21. febrúar 2016). 

Mynd 43. Forsíða á bók 

(Tíu litlar ljúflingsmeyjar, 1984, bls. 1) 
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4.3.21 Margrét Ósk Árnadóttir (1944– ) 

Margrét Ósk Árnadóttir var fyrsti formaður 

Íslenska bútasaumsfélagsins. Hún kynntist 

bútasaumi um 1970 hjá Þórdísi Jónsdóttur i 

Höfn á Borgarfirði eystra. Að sögn Margrétar 

var Þórdís mikil handverkskona og hafi hún 

fengið hugmyndir úr dönskum vikublöðum og 

afgangsefni send frá heildsölu í Reykjavík. Efnin 

voru nýtt í bútasaum og fleira handverk. 

Margrét man að Þórdís hafi saumað 

gólfrenning og nýtt til þess slitin karlsmannsföt 

úr ullarefni. Frá þessum tíma á Margrét 

klemmupoka sem hún saumaði úr ferningum, 

bæði fram- og bakhlið, en einnig eru vasar á 

blakhliðinni (sjá mynd 44). Margrét á fleiri verk, 

sem hún saumaði í upphafi síns 

bútasaumsferils, eins og púða úr 

bjálkakofamynstri (sjá mynd 45) og vesti 

skreytt með bútasaumi (Margrét Ósk 

Árnadóttir, munnleg heimild, 20. október 

2015). 

  

Mynd 44. Klemmupoki 

(Mynd: Birna Guðmundsdóttir) 

Mynd 45. Púði  

(Mynd: Birna Guðmundsdóttir) 
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4.3.22 Auður Bergsteinsdóttir (1950– )  

 Vélsaumað og vattstungið rúmteppi mátti sjá á 

forsíðu tímaritsins Hugur og hönd árið 1979 (sjá 

mynd 46). Fremst í blaðinu er umfjöllun um forsíðu 

þess og þar segir að verkið sé „samið og saumað“ 

(bls. 3) af Auði Bergsteinsdóttur úr handlituðum 

hveitipokum og munstur verksins samanstandi af 

misstórum ferhyrningum (Auður Sveinsdóttir o.fl., 

1979). Engin frekari umfjöllun er um teppið eða 

höfund þess í blaðinu. Teppið er áhugavert og því var 

haft samband Auði Bergsteinsdóttur til að fræðast 

um tilurð verksins. Samkvæmt samtali þá eru efnin í 

teppinu batik-lituð og fékk hún þau hjá konu sem rak 

saumastofu í miðbæ Reykjavíkur en hún saumaði og seldi hippamussur og kjóla í verslun 

sinni. Hveitipoka, sem hún litaði sjálf, fékk hún hjá fatahreinsuninni Fönn. Auður saumaði 

nokkur teppi úr svona efnum sem hún gaf en eitt seldi hún til Bandaríkjanna. Auður 

kynntist bútasaumi árið 1971 þegar móðir hennar, Guðrún Þ. Jónsdóttir, kom heim frá 

Bandaríkjunum með prufu sem hún hafði saumað hjá vinkonu sinni. Munstrið í þeirri 

prufu er handsaumuð eining sem kallast kirkjugluggi (e. Cathedral Window). Auður hóf 

saumaskap á slíku teppi árið 1972 og lauk þeirri vinnu 10 árum síðar. Afgangsefni, sem til 

féllu við saumaskap ömmu hennar, voru nýtt í það verk sem varð veggteppi og er það 

enn í eigu Auðar. Stærð þess er 130 x 130 cm (Auður Bergsteinsdóttir, munnleg heimild, 

29. mars 2016). 

  

Mynd 46. Teppi 

(Hugur og hönd, 1979) 
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4.3.23 Guðrún Sigurðardóttir (1946– ) 

Guðrún Sigurðardóttir, handmenntakennari á 

Egilsstöðum, er fædd og uppalin í Húsey í 

Hróarstungu en það er sveitin á milli Jökulsár 

á Dal og Lagarfljóts. Eins og víða til sveita var 

handverk unnið bæði til afþreyingar og nytja. 

Á heimili Guðrúnar var rík handverkshefð og 

því kynntist hún handavinnu ung að aldri. Hún 

kynntist bótasaumi þegar hún var 10 eða 11 

ára gömul. Þá gerði hún sokkapoka með 

ásaumuðum blómamyndum (sjá mynd 47). 

Blómin teiknaði hún fríhendis, klippti þau út í 

efni og þræddi þau siðan niður á grunnefni. 

Að lokum var blómamunstrið handsaumað 

niður með kappmelluspori. Þennan sokkapoka á hún enn í dag (Guðrún Sigurðardóttir, 

munnleg heimild, 8. nóvember 2015). 

Guðrún var nemandi við 

Húsmæðraskólann á Hallormsstað veturna 

1962 til 1964. Þar saumaði hún tvö 

ásaumsverk, borðrenning og 

handavinnusvuntu (sjá mynd 48). 

Borðrenningurinn var allur handsaumaður og 

var munstur hans klippt út og saumað niður 

með þéttu kappmelluspori. Munstrið á 

handavinnusvuntunni var saumað niður á 

grunnefni með þéttu víxlsaumsspori í 

saumavél og útsaumsspor saumavélarinnar 

nýtt til skrauts. Árin 1964 til 1966 var Guðrún 

kennari við Húsmæðraskólann á Hallormsstað 

og kenndi þar meðal annars bótasaum og 

gerðu nemendur lítið barnateppi. Bótasaumur 

var ekki skylda heldur val hjá nemendum. Guðrún kenndi einnig handavinnu við 

Barnaskóla Egilsstaða í nokkur ár frá árinu 1971. Þar nýtti hún bótasaum til kennslu með 

því að láta nemendur sauma saman ferninga eða ræmur í saumavél. Einnig voru saumuð 

crazy quilt verk eins og teppi eða púðar. Hún segir bótasaum tilvalinn til að nýta 

Mynd 47. Sokkapoki 

(Mynd: Sigrún Þöll Hauksdóttir) 

 

Mynd 48. Borðrenningur og svunta 

(Mynd: Sigrún Þöll Hauksdóttir) 
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efnisafganga. Það er álit Guðrúnar að bótasaumur bjóði nemendum upp á meiri 

fjölbreytni og betri þjálfun í vélsaumi en fáist með saumaskap á einni flík (Ólafur Þ. 

Kristjánsson og Sigrún Harðardóttir, 1985; Guðrún Sigurðardóttir, munnleg heimild, 8. 

nóvember 2015).  

Guðrún á einnig prufu sem hún gerði á 

námskeiði við Kennaraskóla Íslands árið 1970 

þar sem kennari var Soffía Þórarinsdóttir (sjá 

mynd 49). Lýsing með þessari prufu segir að 

þetta sé bótasaumur eða applique. Einnig fór 

hún á námskeið í versluninni Virku árið 1978 

þar sem kenndur var handsaumur. Þar gerði 

hún nokkrar handsaumaðar prufur sem hún 

nýtti síðar sem skraut á barnavesti (Guðrún 

Sigurðardóttir, munnleg heimild, 8. nóvember 

2015). 

Áhugavert við sögu Guðrúnar er að hún 

kynntist bútasaumi í æsku og hann hefur síðan 

fylgt henni í gegnum lífið bæði í starfi og sem 

áhugamál. Hún saumar ekki mikið í dag en vinnur mikið annað handverk og heldur 

námskeið og nefndi í því sambandi útsaum, postulínsmálun og margt fleira. Kennslu og 

námskeiðaferill spannar kennslu í grunnskóla, húsmæðraskóla og á námskeiðum. Einnig 

er áhugavert að hún hefur varðveitt verk sín og athygli vekur hversu fjölbreytt 

viðfangsefni í bútasaumi hún hefur fengist við og kennt. Guðrún á einnig mikið af 

myndum frá sínum kennsluferli, það er að segja myndir af verkum nemenda.  

  

Mynd 49. Prufa 

(Mynd: Sigrún Þöll Hauksdóttir) 
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4.4 Söðuláklæði frá Borgarfirði eystra í Norður - Múlasýslu 

Þessi kafli er viðbót við rannsóknina, skrifaður eftir á. Daginn fyrir fyrri skil ritgerðar 

bárust upplýsingar um að á sýningunni Sjónarhorn – ferðalag um íslenskan myndheim í 

Safnahúsinu við Hverfisgötu hengi uppi stórt bútasaumsverk sem líklega mætti flokka 

sem ásaumsverk. Þar sem skrifum var lokið og skammt í skil gafst hvorki tími til að 

staðfesta upplýsingarnar né til frekari rannsókna. Upplýsingar um verkið bárust þannig 

að fengin var prófarkalesari til að lesa ritgerðina rétt fyrir fyrri skil og fyrir valinu varð 

Hanna Kristín Stefánsdóttir. Það er skemmst frá því að segja að Hanna Kristín fór á 

sýninguna Sjónarhorn – ferðalag um íslenskan myndheim í Safnahúsinu, sá söðuláklæðið 

og taldi að það væri líklega ásaumsverk. Hringdi hún til rannsakanda til að vekja athygli á 

verkinu (Hanna Kristín Stefánsdóttir, munnleg heimild, 4. maí 2016). Aðkoma Hönnu 

Kristínar að rannsókninni felst því í að hún var upplýst um efni ritgerðarinnar vegna vinnu 

sinnar en einnig er hún af listelskum foreldrum komin og móðir hennar var mikil 

hannyrðakona. Hanna Kristín hafði því bæði áhuga á efninu og vitneskju um rannsóknina. 

Daginn eftir fyrri skil var Safnahúsið 

heimsótt, verkið skoðað, og staðfest að 

um er að ræða stórt og litríkt 

ásaumsverk en í skýringartexta við 

verkið er það sagt söðuláklæði frá 1870 

(sjá mynd 50). Þar sem verkið kom ekki 

fram í rannsókninni var skráning á 

Sarpi skoðuð með aðstoð starfsmanns 

Safnahússins og kom í ljós að efnisorð 

verksins á Sarpi var skurðsaumur. Þess 

má geta að orðið skurðsaumur kom 

ekki fram við leit á netinu, lestur 

heimilda eða í skrifum Elsu E. 

Guðjónsson um fornar útsaumsgerðir 

(1972; 1985).  

Inni á Sarpi eru eftirfarandi 

upplýsingar um söðuláklæðið: Verkið 

er áklæði og efnið í verkinu er ull og 

tæknin við gerð þess er saumur. Í 

lýsingu á verkinu kemur fram að verkið sé áklæði, grunnefni verksins sé svart vaðmál og 

það saumað með skurðsaumi (applikerað). Myndefni verksins eru útklippt álögð blóm úr 

Mynd 50. Söðuláklæði frá Borgarfirði eystra 

(Mynd fengin hjá Þjóðminjasafni Íslands) 
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rauðu og grænu klæði en blátt (hvítdröfnótt) og hvítt léreft er sumstaðar saumað í og um 

blómin. Á hvorum enda eru blómker og spretta blómin úr þeim en blómin eru öll 

svipaðrar gerðar, en ekki eins, og myndefnið samhverft um miðlínu verksins. Verkið er 

sagt einstakt í sinni röð, líklega frá því um 1870 og að uppruni þess sé úr Borgarfirði. 

Stærð verksins er 153 x 119 cm og safnnúmer þess er NMs-59834/2008-5-387. Einnig 

segir á Sarpi að ekki sé vitað hver gerði söðuláklæðið né hver teiknaði munstrið en þar 

segir jafnframt að myndefnið minni skemmtilega á sumar teikningar alþýðulistamannsins 

Sölva Helgasonar (1820 – 1895) (sarpur.is, e.d.d). 

Leitað var til Lilju Árnadóttur, sviðsstjóra munavörslu á Þjóðminjasafni, eftir frekari 

upplýsingum um áklæðið og sagði Lilja að engar frekari upplýsingar um klæðið sé að finna 

umfram það sem fram kemur á Sarpi en sagði jafnframt að verkið sé mjög óvenjulegt og 

að ekkert sambærilegt verk sé þekkt. Verkið var varðveitt frá nítjándu öld á Nordiska 

Museet í Stokkhólmi en árið 2008 var það ásamt fleiri gripum afhent Þjóðminjasafni 

Íslands til varðveislu. Gripunum hafði verið safnað fyrir nýstofnað norrænt safn í 

Stokkhólmi. Sagði Lilja að skráningar gripa hafi ekki alltaf verið nákvæmar en að 

söðuláklæðið sé upprunnið á Borgarfirði eystra (Lilja Árnadóttir, munnleg heimild, 20. 

maí 2016).  

Að fengnu leyfi leiðbeinanda var bætt inn í ritgerðina kafla um Söðuláklæðið frá 

Borgarfirði eystra vegna þess vægis, sem felst í þessu merka ásaumsverki, ásamt 

heimildum sem því tengjast og greint er frá hér að fram og nánar er fjallað um í kafla 

5.2.6 Ásaumsverkið frá Borgarfirði eystra í Norður- Múlasýslu. Segja má að með tilkomu 

söðuláklæðisins sé þegar byrjað að brúa hið athyglisverða bil í sögu bútasaums á Íslandi 

sem fjallað er um hér á eftir í kafla 4.5 Samantekt.  

4.5 Samantekt  

Niðurstöður sýna að saga bútasaums á Íslandi nær um fimm hundruð ár aftur í tímann og 

fundust fleiri og fágætari verk en nokkurn gat órað fyrir. Alls fundust sjötíu og þrjú 

bútasaumsverk sem hafa sögulegt gildi og af þeim eru þrjátíu verk varðveitt á söfnum, 

eitt í kirkju, þrjátíu og sjö verk eru í einkaeigu en fimm verk var aðeins að finna í 

heimildum. Þau bútasaumsverk, sem fundust, eru nytjahlutir, skrautmunir og listaverk. 

Elsta verk sögunnar er frá því um miðja sextándu öld en næsta merka verk sögunnar er 

talið saumað árið 1911. Má því segja að þarna sé um að ræða athyglisvert bil í sögu 

bútasaums á Íslandi sem áhugavert væri að skoða nánar. 

Tvær áhugaverðar fjölskyldusögur komu fram við lestur heimilda og vettvangsvinnu. 

Hefst sú fyrri með verki sem Amalia Thorsteinsson saumaði og spannar sú saga rúm 
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hundrað ár og þrjá ættliði. Seinni sagan tengist Theódóru Thoroddsen, handverki hennar 

og afkomendum og spannar sú saga þrjá ættliði og verk þriggja kvenna. Þeirri sögu tengist 

eini karlmaðurinn sem á verk í rannsókninni en listamaðurinn Guðmundur Thorsteinsson, 

Muggur, var systursonur Theódóru Thoroddsen.  

Niðurstöður sýna að orðið bútasaum var aðeins að finna í einni heimild fyrir árið 1980. 

Heimildir, sem tengdust bútasaumshandverki fyrir þann tíma fundust með því að nota 

orðin útskurðarsaumur, pjötlusaumur, tuskusaumur og bótasaumur. Þessi orð fundust í 

skrifum um gamlar útsaumsgerðir en í ljós kom að þær útsaumsgerðir eru forverar 

nútíma bútasaumshandverks. Rannsóknin leiðir fram áhugaverð fræðileg skrif um tengsl 

útsaumsgerða og bútasaumshandverks og sýnir fram á mikilvægi ritaðra heimilda í því 

sambandi. Jafnframt sýna niðurstöður að saga bútasaums á Íslandi hefur ekki áður verið 

til rannsóknar. Því er hér um fyrstu rannsókn á viðfangsefninu að ræða og því eru 

niðurstöðurnar framlag til íslenskrar textíl- og handverkssögu.  
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5 Umræða 

Tilgangur umræðukafla er að tengja saman niðurstöður og fræðilegan bakgrunn 

rannsóknarinnar. Einnig skýrir umræðan framlag rannsóknarinnar til aukinnar þekkingar 

á sögu bútasaums á Íslandi fram til 1980 og hvernig sú saga hefur varðveist í verkum og 

heimildum. Kaflinn hefst á umræðu um hugtök og orð sem notuð voru um 

bútasaumshandverk á Íslandi fyrir árið 1980. Næst er umræða um elsta verkið, 

altarisklæði, og framlag þess og gildi fyrir rannsóknina og áframhaldandi rannsóknir. Svo 

eru dregnar fram áhugaverðar sögur af tveimur fjölskyldum og bútasaumsverkum sem 

þeim tengjast en hluti verka þeirra fjölskyldna er varðveittur á söfnum. Því næst er 

umræða um fræðileg skrif um textílhandverk og tengsl skapandi aðferða í bútasaumi við 

hæfniviðmið fyrir textílmennt í Aðalnámskrá grunnskóla 2013. Umræða um aðgengi og 

varðveislu á rituðum heimildum hverfist um mikilvægi slíkra heimilda fyrir rannsóknir og 

fræðaskrif. Að lokum er samantekt sem skoðar hvernig rannsóknin og niðurstöður svara 

rannsóknarspurningu og hvaða vísbendingar koma fram fyrir áframhaldandi rannsóknir. 

5.1 Orð eru til alls vís 

Aðferðir í nútímabútasaumi grundvallast á útsaumsgerðum sem rekja má árþúsundir 

aftur í tímann. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þær útsaumsgerðir hafa fylgt 

manninum frá örófi alda. Heimildir telja elstu saumgerðirnar vera ásaum og vattstungu 

og að rekja megi upprunalegt notagildi þeirra til sjálfsþurftar og sjálfsbjargarviðleitni 

mannsins og að líklega hafi upprunalega notagildið falist í að búa til verjur og skjól gegn 

ógnum og náttúruöflunum (Colby, 1972; Houck, 1991).  

Orð eru til alls vís segir í málshætti frá fyrri hluta nítjándu aldar (Jón G. Friðjónsson, 

2006) sem má til sanns vegar færa þegar ræða skal og leita uppruna og sögu 

bútasaumshandverks á Íslandi. Aðeins eru rúm fjörtíu ár síðan námskeiðahald hófst í 

bútasaumi hér á landi og hefur hugtaka- og orðnotkun í bútasaumshandverki þróast 

mikið frá þeim tíma. Fræðileg umfjöllun um hugtök og orðnotkun í kafla 2.2 Bútasaumur 

og bútasaumshandverk var viðleitni til að gefa innsýn í orðfæri í bútasaumshandverki í 

dag en ákveðinn vandi felst í að hugtaka- og orðnotkun í bútasaumi er enn á reiki og hefur 

ekki fest sig í sessi.  

Við heimildaleit og lestur kom í ljós að hugtakið bútasaumur fannst aðeins í einni 

ritaðri heimild fyrir árið 1980 og því var nauðsynlegt að leita annarra hugtaka og orða 

fyrir áframhaldandi leit. Í ljós kom að nota mátti orðin útskurðarsaumur, pjötlusaumur, 
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tuskusaumur, bótasaumur og ýmis orð sem tengjast útsaumsgerðum en fornar 

útsaumsgerðir eru forverar nútímaaðferða í bútasaumshandverki og þá sérstaklega 

nútíma ásaums og stungu (vattstungu). Eftirfarandi orð um gamlar útsaumsgerðir koma 

fyrir í skrifum Elsu E. Guðjónsson (1985), Guðbjargar Kristjánsdóttur (1992), Kristjáns 

Eldjárns (1962/1994) og á vef Þjóðbúningaráðs (Þjóðbúningaráð, e.d.): útskurðarsaumur, 

skorningur, „applikation“, skurður, laufskurður, klæðisskurður, að hlutur „væri af 

klæðisskurði“, flauelsskurður, pjötlusaumur og bótasaumur. Þessi orð eiga öll við um 

útsaumsgerð sem nú kallast ásaumur. Eins og fram hefur komið er nútímaásaumur eða 

applikering listræn aðferð við bútasaum og myndræna skreytitækni sem byggist á að 

hlut- eða óhlutbundin form séu saumuð niður á grunnefni. Það er rannsóknarefni hvort 

frekari leit að hugtökum, orðum og greining á orðræðu í heimildum myndi leiða í ljós 

upplýsingar um verk sem unnin hafa verið með ásaumi eða stungu en verk unnin með 

stungutækni fundust ekki í rannsókninni. Lokaorð í kafla 2.2.1 Hugtök og skýringar, voru 

nýtt til að benda á hagnýtt gildi þess að smíða íð- og fagorðasafn sem styddi lestur 

heimilda, skilgreiningar og framsetningu á faglegu efni í ræðu og riti um 

bútasaumshandverk á Íslandi.  

5.2 Meira um altarisklæði frá Reykjum í Tungusveit 

Forrannsókn á sögu bútasaums á Íslandi var framkvæmd sumarið 2015. Var í því ferli 

meðal annars hringt á Þjóðminjasafnið og spurt hvort safnið ætti verk sem flokka mætti 

sem bútasaums- eða ásaumsverk. Lilja Árnadóttir, sviðsstjóri munavörslu, svaraði þeirri 

fyrirspurn neitandi og sagði að engin slík verk væru í vörslu safnsins. Lilja benti á að skoða 

mætti altarisklæði frá Reykjum í Tungusveit á grunnsýningu safnsins í tengslum við 

viðfangsefni rannsóknarinnar og benti einnig á skrif Elsu E. Guðjónsson og Guðbjargar 

Kristjánsdóttur um verkið (Lilja Árnadóttir, munnleg heimild, 1. júlí 2015). 

Vettvangsrannsókn og lestur á skrifum Elsu E. Guðjónsson (1972, 1985) um 

útsaumsgerðir og altarisklæði frá Reykjum í bók hennar Íslenskur útsaumur leiddi í ljós 

að verkið væri unnið með fornum útsaumsgerðum. Nánari skoðun á skrifum Elsu leiddi í 

ljós að útsaumsgerðirnar, sem hún fjallar um í kaflanum Aðrar útsaumsgerðir, eru 

forverar nútímaaðferða í ásaumi og því má telja klæðið ásaumsverk í nútímaskilningi. 

Fleiri fræðimenn hafa skrifað um klæðið og skrif þeirra um verkið er áhugavert innlegg í 

sögu þess og styrkir sagnfræðilegt mikilvægi klæðisins. Guðbjörg Kristjánsdóttir (1992) 

skrifar grein um tákn og trúfræðilegar vísanir sem lesa má úr myndefni klæðisins en í 

skrifum hennar kemur fram að klæðið hafi jafnan verið talið íslenskt og frá fyrri hluta 

sextándu aldar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að altarisklæðið frá Reykjum í 
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Tungusveit er ásaumsverk með útsaumsskreytingum sem unnið er ofan á dökkbláan 

ullareinskeftudúk og gengið er frá bakefni með ljósum einskeftudúk. Verkið er 

bútasaumsverk unnið með ásaumstækni. Því má kannski segja að nú megi kalla verkið – 

ásaumsverkið frá Reykjum.  

Hér verður rýnt í skrif fræðimanna, skrif um bútasaumshandverk í kafla 2.2 

Bútasaumur og bútasaumshandverk og kafla 2.3 Aðferðir í bútasaumi og fjallað um 

handverkið á altarisklæðinu og sérstaklega skoðaðir þættir sem segja frá efnisnotkun, 

ásaumi, frágangi og seinni tíma viðbótum. Einnig verður rýnt í gildi verksins fyrir sögu 

bútasaums á Íslandi.  

5.2.1 Ásaumsverkið frá Reykjum í Tungusveit 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að flókið myndefni altarisklæðisins, fjöldi forma og 

hringir úr skinni, er allt saumað niður á grunndúkinn með aðferðum ásaumstækni. Klæðið 

er þakið ásaumsformum sem hringir í hringaflötum ramma inn. Myndir, form og 

grunnefni eru skreytt með ýmsum útsaumssporum sem útsaumsskreytingar sýna 

glögglega. Kristján Eldjárn (1962/1994) og Elsa E. Guðjónsson (1985) segja altarisklæðið 

frá Reykjum í Tungusveit merkast íslenskra klæða með útskurðarsaumi. Í skrifum Elsu 

(1985) kemur fram að marglitt myndefni klæðisins sé unnið úr ullar- og hörbútum, 

silkipjötlum, ræmum og bútum af gylliskinni. Grunnmunstur klæðisins er hringamunstur 

en hringirnir mynda fimm hringafleti á yfirborði verksins og í hverjum fleti krækjast 

hringirnir saman. Allt myndefni klæðisins, form og hringir, er saumað niður á grunndúk 

með hörþræði (Elsa E. Guðjónsson, 1985; Kristján Eldjárn, 1962/1994). Kristján Eldjárn 

(1962/1994) segir hringina þungamiðju verksins og svo vel hringlaga, nema í efstu röð, 

að ætla megi að þeir hafi verið dregnir upp með hringfara. Inni í hringjum og þar sem 

hringir mætast eru myndir til skiptis af konum, fuglum, rósum og táknum Maríu meyjar 

(Elsa E. Guðjónsson, 1985). Ásaumsmyndir og -form eru úr mislitum silkipjötlum og kjóll 

Maríu meyjar úr þverröndóttu efni. Aðrar útsaumsskreytingar á klæðinu einkennast af 

marglitum og jafnvel geislandi þráðum úr hör eða silki bæði á ásaumsmyndum og -

formum og í skreytingum á grunndúk (Elsa E. Guðjónsson, 1985; Kristján Eldjárn, 

1962/1994). Allur grunndúkur klæðisins er dökkblár einskeftudúkur úr ull sem er settur 

saman úr nokkrum bútum (Kristján Eldjárn, 1962/1994). Þarna er greint frá notkun mynd- 

og óhlutbundinna forma og aðferðum sem nú þekkjast sem ásaumstækni og fjallað er 

um í kafla 2.3.1 Ásaumur. 

Í ljósi skrifa Guðbjargar (1992), þar sem fram kemur að verkið sé jafnan talið íslenskt, 

og af skrifum Elsu (1985), þar sem fram kemur að kirkjuleg verk með hliðstæðri 
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útsaumsgerð og efnisnotkun hafi verið að finna í Evrópu bæði á fjórtándu og sextándu 

öld, og í ljósi skrifa Kristjáns (1962/1994) um að sjálfsagt sé grunnefni verksins heimaofin 

einskefta úr íslenskri ull væri áhugavert að fá úr því skorið og staðfest hvort ullin sé af 

íslenskri kind og verkið þá örugglega íslenskt.  

5.2.2 Viðbót og frágangur 

Ekki er hægt að fjalla um útfærslur á verkinu án þess að fjalla um efstu röðina sem er 

augljóst frávik frá vönduðum saumaskapnum á neðri hlutanum og ljósu 

léreftsrenningana á verkinu. Guðbjörg Kristjánsdóttir (1992) fjallar sérstaklega um efstu 

röðina á altarisklæðinu en kenning hennar er sú að upphaflega hafi altarisbrún fylgt 

klæðinu en hún verið fjarlægð og ásaumur og útsaumur á efstu hringaröðinni sé því seinni 

tíma viðbót sem saumuð hafi verið í auðan grunndúk klæðisins sem altarisbrúnin hafði 

áður hulið. Athygli vekur að ásaumuðu hringirnir í efstu röðinni eru áberandi óreglulegir 

og afmyndaðir og ásaumuðu A-in eru einnig afmynduð og saumurinn allur mun 

óvandaðri en annars staðar á klæðinu. Kristján Eldjárn (1962/1994) telur að sitthvað 

bendi til þess að efsti hlutinn sé síðari tíma viðbót og að sá sem saumaði hafi látið vaða á 

súðum og rofið formið í klæðinu og einnig að sparlega sé þar farið með 

gyllileðurrenningana „eins og farið sé að sneyðast á þá“ (þáttur 39). Aðferðir og tækni við 

saumaskapinn á efsta hlutanum er sú sama og á öðrum hlutum klæðisins en talsvert 

ólíkur hvað nákvæmni í útfærslu varðar og á allan hátt óvandaðri.  

Tveir sérkennilegir ljósir renningar úr hörlérefti eru saumaðir á báðar hliðar 

altarisklæðisins (Elsa E. Guðjónsson, 1985; Kristján Eldjárn, 1962/1994) og telur Guðbjörg 

Kristjánsdóttir (1992) ljóst að þeir hafi ekki tilheyrt klæðinu frá öndverðu. Telur Kristján 

Eldjárn (1962/1994) þá vera seinni tíma viðbót og verkinu því óviðkomandi. Á þeim er 

latnesk áletrun sem ekki hefur tekist að ráða (Guðbjörg Kristjánsdóttir, 1992). Einu 

heimildir, sem fundust um frágang og bakefni altarisklæðisins, eru skrif Guðrúnar 

Hafsteinsdóttur (1996) um Maríuklæði Auðar Laxness en þar segir að upprunalega 

klæðið, sem var fyrirmynd Auðar og hún fór nákvæmlega eftir, hafi verið fóðrað með 

ljósum einskeftudúk og séu dúskar á hornum sitt hvoru megin að neðan. Verður að telja 

líklegt að rétt sé farið með því Auður mun hafa kynnt sér saumaskap, efnisnotkun og 

frágang klæðisins vandlega áður en hún hóf saumaskapinn.  

5.2.3 Saumað af vanefnum – eða snilld 

Guðrún Hafsteinsdóttir (1996) hefur eftir Auði Sveinsdóttur í grein, sem hún skrifar í 

Hugur og hönd árið 1996, að Matthíasi Þórðarsyni fornminjaverði hafi ekki þótt 

altarisklæðið vel gert og unnið af miklum vanefnum „þar sem það var allt aukið saman úr 
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bótum og munstrið gert út smápjötlum“ (bls. 11) og það hafi trúlega verið ástæða þess 

að klæðið hékk ekki uppi á Þjóðminjasafninu á þeim tíma. Kristján Eldjárn (1962/1994) 

segir klæðið að mörgu leyti mjög frumlegt verk sem felist meðal annars í tilhneigingu til 

margbreytileika og segir: „Altarisklæðið frá Reykjum er algjörlega einstakt verk meðal 

þeirra hannyrða sem varðveist hafa, bæði uppdrátturinn og verklagið“ (þáttur 39). 

Kristján telur verkið unnið af vanefnum því grunndúkurinn sé settur saman úr bútum og 

munstrið gert með pjötlutíningi og niðurklipptum gyllileðurbútum en hagleikur, 

hugkvæmni og dirfska þess sem saumaði segir Kristján að jafni metin og vel það. 

Kannski má af frásögn Auðar um Þórð og af skrifum Kristjáns draga þá ályktun að 

þessir ágætu menn hafi ekki fyllilega skilið hvernig handverkskonur og skapandi fólk 

metur verðmætið sem felst í nytsamlegum og litríkum afgöngum og fögrum pjötlum og 

þá ekki síst fyrr á öldum þegar erfitt var með aðföng á slíkum verðmætum til hannyrða 

hér norður á hjara veraldar. Því hafi ekki verið um vanefni að ræða heldur þá snilld að 

nýta tiltækan efnivið í listrænni sköpun og hannyrðum.  

5.2.4 Mörg nöfn á einu klæði 

Eitt af því sem vakti athygli við lestur á skrifum fræðimanna um altarisklæðið frá Reykjum 

í Tungusveit er að þeir nefna klæðið hver á sinn hátt. Elsa E. Guðjónsson (1985) skrifar 

um klæðið sem altarisklæði frá Reykjum í Tungusveit. Guðbjörg Kristjánsdóttir (1992) 

skrifar einnig um altarisklæði frá Reykjum í Tungusveit og kallar það Reykjaklæðið. 

Kristján Eldjárn (1962/1994) skrifar um Maríuklæði frá Reykjum í bók sinni Hundrað ár 

Þjóðminjasafni en kallar klæðið svo bæði Reykjaklæðið og altarisklæði frá Reykjum í 

umfjöllun um verkið. Auður Sveinsdóttir (1976) kemur með enn eitt nafnið á klæðið í 

grein í Hugur og hönd þar sem hún fjallar um listsköpun Barböru Árnason og segir að 

kveikjan að ásaumstækni hennar hafi verið sótt í Maríuteppið, fornt íslensk altarisklæði.  

5.2.5 Orðin hennar Elsu, sagan og sögubilið  

Öll þau orð, sem Elsa (1972, 1985) tilgreinir í skrifum sínum og varða útsaumsgerðir á 

altarisklæðinu frá Reykjum í Tungusveit, gefa tilefni til frekari rannsókna og leitar að 

heimildum og verkum á söfnum. Væri slík rannsókn verðugt verkefni og mjög í anda Elsu 

E. Guðjónsson sem var óþreytandi í vinnu sinni fyrir varðveislu á aðferðum, verkum og 

heimildum um menningararfinn sem fólginn er í þjóðlegu handverki.  

Þáttur ásaumsverksins frá Reykjum í Tungusveit í rannsókninni sýnir að saga 

bútasaums á Íslandi spannar um fimm hundruð ár. Einnig sýna niðurstöður nær fjögur 

hundruð ára bil eða tómarúm í þeirri sögu en næsta merka verk á eftir altarisklæðinu frá 

Reykjum er talið saumað árið 1911. Hvað sem því líður er ótrúlegt hvað hægt er að pæla 
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í þessu klæði. Gildi klæðisins felst í öllum sögunum, sem það segir, en verðmætið felst 

einnig í öllum spurningunum sem enn er ósvarað. Guðbjörg Kristjánsdóttir (1992) segir 

að altarisklæðið frá Reykjum í Tungusveit sé ráðgáta sem seint verði fullráðin. 

5.2.6 Ásaumsverkið frá Borgarfirði eystra í Norður-Múlasýslu 

Hér verður fjallað stuttlega um þann lærdóm sem draga má af því hvernig upplýsingar 

um ásaumsverkið Söðuláklæði frá Borgarfirði eystra bárust rannsakanda. Einnig verður 

fjallað um hvernig leitarorð og orðnotkun í skráningum upplýsinga getur haft áhrif á 

árangur rannsókna. Skoðað er hvernig upplýsingum um Söðuláklæði frá Borgarfirði 

eystra er komið á framfæri á Sarpi og á minja- og prentgripum sem tengjast verkinu og 

fást keypt í safnbúð Safnahússins við Hverfisgötu. Hér verður litið á umræðu um verkið, 

ástæðuna fyrir tilkomu þess í ritgerðina og birtingarmynd þess á Sarpi, orðnotkun í 

heimildum og á minja- og prentgripum sem tilefni til að skoða ákveðna þætti er varða 

árangur rannsókna á íslenskri textíl- og handverkssögu. 

Fyrst er áhugavert að skoða hvernig upplýsingar um söðuláklæðið bárust 

rannsakanda en þær komu frá manneskju sem vissi af rannsókninni. Telja verður slíka 

aðstoð við upplýsingaöflun mikilvægt innlegg í rannsóknir á íslensku textílhandverki. Við 

leit að verkum og heimildum í tengslum við rannsóknina kom í ljós hversu árangurríkt 

það reyndist að kynna rannsóknina sem víðast. Slíkar kynningar, upplýsingar frá manni til 

manns eða á fundum leiddu gjarnan til nýrra upplýsinga eða heimilda sem gögnuðust 

rannsókninni. Því skal hér lögð áhersla á mikilvægi þess að ræða og kynna yfirstandandi 

rannsóknir á textílhandverki sem víðast til að tryggja sem best þann ágóða sem felst í 

áhugafólki um textílhandverk. 

Hér verður stuttlega skoðað hvernig upplýsingum um Söðuláklæði frá Borgarfirði 

eystra er komið á framfæri á Sarpi og á minja- og prentgripum sem tengjast verkinu. 

Minjavörur með mynd af söðuláklæðinu eru bakki, póstkort og segull. Þetta er nefnt hér 

vegna upplýsingatexta á spjaldi með segli og á póstkorti sem fást í safnbúðinni. Á spjaldi 

með segli er fræðandi og nokkuð ítarleg lýsing á verkinu og þar stendur að munstur 

áklæðisins samanstandi af útklipptum og ásaumuðum laufum og blómum. Aftan á 

póstkortinu stendur: Söðuláklæði frá um 1870. Á Sarpi er sagt um myndefni 

söðuláklæðisins að þar megi sjá útklippt álögð blóm en ekki koma þar fram nein orð um 

fornar útsaumgerðir sem sjá má í skrifum Elsu E. Guðjónsson (1972, 1985). Ef lýsing á 

söðuláklæðinu á Sarpi hefði greint frá ásaumuðum blómum í stað orðalagsins álögð blóm 

má líklegt telja að verkið hefði fundist við leit rannsakanda að bútasaumsverkum á Sarpi. 

Það er því áhugaverð orðnotkun Þjóðminjasafnsins í lýsingu á söðuláklæðinu að nota 
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orðalagið útklippt og ásaumuð lauf og blóm á spjaldi undir minjavöru í safnbúð en 

orðalagið álögð blóm í lýsingu á verkinu á Sarpi.  

Segja má að hér sé lýsandi dæmi um þá erfiðleika sem rannsakandi stóð frammi fyrir 

við leit að gömlum íslenskum bútasaumsverkum sem unnin voru með fornum 

útsaumsgerðum eða útskurðarsaumi sem nú í dag teljast ásaumur eða ásaumsgerðir og 

eru því bútasaumur samkvæmt nútímaskilningi á slíkum saumgerðum. Vert er að ræða 

hvernig leitarorð og orðnotkun við skráningu heimilda og aðfanga safna geta haft áhrif á 

árangur rannsókna. Orðið skurðsaumur og orðasambandið útklippt blóm kom ekki fram 

í rannsókninni við lestur eða leit að heimildum um bútasaums- eða ásaumsverk. Orðið 

skurðsaumur kemur einungis einu sinni fram við leit á Sarpi og þá í tengslum við 

Söðuláklæðið frá Borgarfirði eystra (sarpur.is, e.d.d). Þar sem rannsóknin leiddi ekki fram 

útsaumgerðina skurðsaum var hvorki fjallað um það orð í kafla 4.1 Hugtök og orð í 

heimildum né um þá útsaumsgerð í kafla 4.1.1 Orð um útsaumsgerðir. Í kafla 5.1 Orð eru 

til alls vís var rætt hvort greining á orðræðu í heimildum myndi leiða í ljós upplýsingar um 

fleiri og jafnvel eldri bútasaumsverk.  

Kafli 4.4 Söðuláklæði frá Borgarfirði eystra í Norður-Múlasýslu og umræðan hér voru 

skrifuð og bætt inn í ritgerðina með leyfi leiðbeinanda eftir fyrri skil ritgerðar vegna 

mikilvægis þessa merka ásaumsverks fyrir sögu bútasaums á Íslandi. Áframhaldandi 

rannsóknir á sögu bútasaums munu hverfast um leit í aðföngum safna og rituðum 

heimildum sem varpa ljósi á söguna og verk sem þeirri sögu tengjast. Því eru orð, 

orðnotkun, skráning heimilda og vönduð skráning á aðföngum safna sú auðlind sem 

leitað verður í við frekari rannsóknir. Talsverðir rannsóknarhagsmunir felast því í að 

ákveðins samræmis sé gætt við skráningu aðfanga safna.  

5.3  Áhugaverðar fjölskyldusögur 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós áhugaverðar sögur tveggja kvenna. Þar er um að 

ræða annars vegar sögu Amaliu Thorsteinsson, ættingja hennar og bútasaumsarfleifð og 

hins vegar sögu Theódóru Thoroddsen en þar koma við sögu afkomendur og ásaumsverk 

fjölskyldunnar. Einnig verður fjallað um eina karlmanninn sem á sögulegt verk sem 

tengist viðfangsefni rannsóknarinnar en listamaðurinn Guðmundur Thorsteinsson, 

Muggur, var systursonur Theódóru Thoroddsen. Hér verður farið yfir sögur þessa fólks 

og gerð grein fyrir þeim verðmætum sem felast í handverksarfi þeirra og tengslum þeirra 

verðmæta við sögu bútasaums á Íslandi.  
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5.3.1 Amalia, afkomendurnir og dúkarnir 

Ekki er hægt að fjalla um Amaliu Thorsteinsson, sögu hennar og handverksarf án þess að 

gaumgæfa í hverju sá arfur felst og hver þáttur hans er í sögu bútasaums á Íslandi. Saga 

Amaliu og arfleifð hennar felst í verkum hennar sjálfrar og hvernig þau urðu til en einnig 

í sögu og verkum ættingja hennar. Sagan hefst á skrifum Önnu Bjarnason (1984) í Hugur 

og hönd og heldur síðan áfram í verkum sem fundust við vettvangsathugun í 

Borgarminjasafni Reykjavíkur – Árbæjarsafni en í kjölfar þeirrar heimsóknar komu í ljós 

fjölskyldutengsl tveggja handverkskvenna.  

Fjölskyldusagan, sem verk tveggja kvenna leiddi í ljós, hófst með danskri konu sem 

giftist til Íslands. Hún hét Amalia Löve, síðar Thorsteinsson. Hún var móðir Önnu Emilíu 

Thorsteinsson, síðar Bjarnason. Sonur Önnu Emilíu, Þorsteinn Bjarnason, giftist Klöru 

Sigurðardóttur en fyrir átti Klara dótturina Margréti Jóhannsdóttur og var Anna Emilía því 

fósturamma Margrétar. Margrét og bróðir hennar, Jóhann Bjarnason, gáfu þrjá dúka eftir 

Önnu Emilíu á Árbæjarsafn árið 1991. Klara, móðir Margrétar, saumaði bútasaumsdúk úr 

silki með aðferð Amaliu Thorsteinsson en handverkið hafði hún lært hjá tengdamóður 

sinni, Önnu Emilíu (Margrét Jóhannsdóttir, munnleg heimild 23. október 2015).  

Áhrifavaldar í sögunni eru síðan hr. Lund, mágur Amaliu, sem átti slifsasaumastofu í 

Danmörku en þaðan fékk hún senda silkiafganga. Nicolai, tengdasonur Amaliu, var 

spilamaður og frá honum fékk hún spilin sem hún notaði í pappírssauminn (Anna 

Bjarnason, 1984). Arfur Amaliu felst meðal annars í því hvernig bútasaumshandverk 

hennar og aðferðir erfðust nær óbreytt frá konu til konu í fjölskyldunni. Öll verkin nema 

tíglateppi Amaliu eru handsaumaðir dúkar út silki. Einnig er sammerkt að sama eða 

svipuð aðferð var notuð við samsetningu og frágang allra dúkana. Sérstaka athygli vakti 

að við lokafrágang, þegar yfirborð var fest við millilag notuðu allar konurnar sama 

útsaumsspor og gulan lit á útsaumsþræði. Til eru dúkar frá þessum þremur konum þar 

sem endanlegur frágangur felst í að skrautsnúra var saumuð utan á jaðar verkanna. 

Frágangur með skrautsnúru er í samræmi við umfjöllun í kafla 2.3.4 um Crazy quilt en þar 

kemur fram að algengur frágangur á slíkum verkum á nítjándu öld hafi verið að loka 

jöðrum með kögri eða snúrum (Newman, 1974). Tíglateppi Amaliu telst áhugavert frávik 

í ljósi sögu þeirra verka sem rannsóknin leiddi í ljós og unnin voru innan þessarar 

fjölskyldu.  

Sagan er áhugaverð vegna tímalínu verka í sögunni sem segja má að spanni hundrað 

ár, líkinda sem eru með handverki kvennanna og vegna skyldleika og vensla með þeim 

konum sem saumuðu verkin. Sú spurning vaknar hvort fleiri verk myndu finnast ef 

ítarlegri leit færi fram hjá afkomendum þessara kvenna en Amalia Thorsteinsson átti 
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fimm börn (My Heritage, 2003) og Anna Emilía fjögur börn (Ancestry, 1997-2016). Saga 

Amaliu, afkomenda hennar og bútasaumsverkanna, er mikilvægt innlegg í sögu 

bútasaumshandverks á Íslandi. 

5.3.2 Theódóra, Muggur og ásaumsverkin 

Þáttur Theódóru Thoroddsen í rannsókninni hófst við lestur greinar Auðar Sveinsdóttur 

(1949) í Melkorku, Hannyrðir í nútímaskilningi, en þar vakti eftirtekt hvernig Auður fjallar 

um verk Theódóru og tekur hana sem dæmi um konu sem hermi ekki eftir heldur nýti 

þjóðlegan arf sem innblástur í listsköpun sinni. Auður segir að þekkja megi verk Theódóru 

af handbragðinu og að færni í að nýta fyrirmyndir til að fóðra hugmyndaflugið sé það sem 

geri verk hennar einstök og tekur sem dæmi tuskuábreiðu sem Theódóra saumaði og nú 

er glötuð. Ekki er hægt að fullyrða um glataða verkið en út frá lýsingu má álykta að um 

ásaumsverk hafi verið að ræða. Það sem gerir verkið sérstakt er að á það voru saumuð 

margs konar form og þau fest niður með útsaumssporum en Theódóra saumaði einnig 

frumortar vísur á verkið sem voru afmælisóskir (Auður Sveinsdóttir, 1949). Út frá lýsingu 

á verkinu má álykta að verkið hafi haft sterka vísun í aðferðir við saum á crazy quilt 

verkum. Umfjöllun í Morgunblaðinu um listsýningu á Kjarvalsstöðum árið 1980 var 

áhugaverð en þar var að finna umfjöllun um teppi sem Theódóra hafði saumað og gefið 

Ásgrími Jónssyni listmálara. Þar segir um verkið að það sé framúrstefnulegt ásaumsverk 

sem flokkist sem „collage“ í myndlistarfræðunum (Listiðn íslenskra kvenna, 1980). Verkið 

er geymt á Ásgrímssafni og er greinilega ásaumsverk þar sem óreglulegir bútar eru 

saumaðir niður á grunnefni og síðan skreytt með útsaumi. Af skrifum um Theódóru 

Thoroddsen og verk hennar má ráða að hún hafi verið framúrstefnukona í list sinni og 

skapandi listform hennar hafi verið nýstárleg nálgun við bútasaum, jafnvel á 

nútímamælikvarða.  

Listamaðurinn Muggur, Guðmundur Thorsteinsson, var systursonur Theódóru. Þau 

tengsl eru áhugaverð þegar horft er til ásaumsverksins Flyðrunnar sem Muggur saumaði 

og er nú í eigu Listasafns Íslands. Ekki fundust heimildir sem sýna hvar og hvernig Muggur 

lærði að fara með nál og tvinna og hvar hann lærði ásaumstækni en leiða má líkur að því 

að ættartengsl Muggs við Theódóru komi þar við sögu. Skrif Leifs Sveinssonar (1984) 

segja söguna af því hvernig ásaumsverk Muggs, Flyðran, barst Listasafni Íslands og er sú 

saga áhugavert innlegg í varðveislusögu íslenskra bútasaumsverka. Elof Riseby safnaði 

verkum Muggs og gaf safn sitt til Listasafns Íslands árið 1958. Það að honum hafi þótt 

vert að kaupa einnig textílverk Muggs sýnir þá virðingu sem hann bar fyrir 

höfundarverkinu en einnig að hann bar skynbragð á verðmætið sem fólst í þeim verkum.  
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Myndskreytt bók með þulum Theódóru Thoroddsen er næsti þátturinn í sögu 

ásaumsverka í fjölskyldu hennar. Bókina myndskreytti Katrín Thóroddsen, barnabarn 

Theódóru. Listform Katrínar er áhugavert og myndrænn stuðningur við þulur Theódóru. 

Ásaumsverkin eru litrík og unnin með blandaðri tækni þar sem bútar eru saumaðir niður 

á grunnefni í saumavél. Umhverfi myndanna er skreytt með frjálsum útsaumi með 

saumavél en síðan eru verkin einnig skreytt með útsaumssporum saumuðum í höndum 

(Theódóra Thoroddsen og Katrín Thóroddsen, 1984). Rannsóknin leiddi í ljós 

bútasaumsverk eftir Halldóru Thoroddsen en Theódóra Thoroddsen var amma hennar.  

Fjölskyldusaga Theódóru er áhugaverð þar sem hún leiðir fram sögur verka sem 

spanna þrjár kynslóðir og ættar- og listræn tengsl listamannsins Muggs við konurnar í 

sögunni. Einnig er sagan áhugaverð vegna þeirrar samsvörunar sem er með verkum 

fjölskyldunnar. Öll eru verkin frjáls sköpun og óhlutbundin hönnun og bútarnir saumaðir 

ofan á grunnefni og síðan skreytt með útsaumssporum. Verkin eru ásaumsverk með 

sterka vísan í skreytilist og unnin úr alls konar bútum af afgangsefnum og fatnaði, silki, 

ull og jafnvel pjötlu út moldvörpuskinni. 

5.3.3 Samhljómur með sögum  

Eftir þess umfjöllun má greina samhljóm með sögum Amaliu og Theódóru. Þann 

samhljóm má setja fram með þeirri fullyrðingu að verkin, sem fjölskyldusögur Amaliu og 

Theódóru geyma, hafi varðveislugildi. Silkidúkarnir, sem tilheyra fjölskyldusögu Amaliu, 

eru bútasaumsverk sem öll eru saumuð með aðferðum Amaliu við dúkasaum, nánast án 

frávika. Dúkarnir eru allir saumaðir úr litríkum silkibútum með aðferðum pappírssaums 

og yfirborð þeirra er saumað niður á millilag með gulum útsaumsþræði. Frágangur 

dúkanna vísar í frágang á crazy quilt verkum þegar yfirborð er fest við millilag með 

útsaumssporum. Öll verk í fjölskyldusögu Theódóru eru hins vegar ásaumsverk þar sem 

óhlutbundin form eru saumuð niður á grunnefni og samskeyti búta síðan skreytt með 

útsaumssporum. Í þeim verkum fær frjáls sköpun, hugmyndauðgi og listræn útfærsla að 

njóta sín. Í umfjöllunum um verkin kemur fram að nýttir hafi verið alls konar bútar úr 

fjölbreyttum afgangsefnum við saumaskapinn. 

Bútasaumsverkin í fjölskyldusögum Amaliu og Theódóru mynda í raun heildstæðan 

handverksarf sem á sér fáar hliðstæður í sögu bútasaumshandverks á Íslandi svo vitað sé. 

Að lokum verður hér varpað fram þeirri spurningu hvort öll verkin, sem sögunum 

tengjast, eigi ekki heima á söfnum og að líklegt megi telja að frekari rannsóknir myndu 

leiða í ljós fleiri verk og nýjar sögur.  
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5.4 Karlmenn skrifa um textílhandverk 

Umræðan hér skoðar skrif Braga Ásgeirssonar og Björns Th. Björnsonar um 

textílhandverk og áhrif sem skrif þeirra höfðu á rannsóknina og niðurstöður. Orðræða 

þeirra um handverk og gildi þess er síðan skoðuð í ljósi kenninga erlendra fræðimanna 

um mikilvægi skapandi nálgunar í list- og verkgreinakennslu fyrir þroskaferli barna. Einnig 

eru leidd fram tengsl á milli skapandi aðferða í bútasaumi og hæfniviðmiða fyrir 

textílmennt.  

5.4.1 Bragi Ásgeirsson og Björn Th. Björnsson  

Bragi Ásgeirsson skrifaði fjórar greinar í Morgunblaðið á árabilinu 1980 til 2003 þar sem 

sjá má hugtök sem tengjast heimilisiðnaði og textílhandverki. Einnig má sjá nokkrar 

vísanir í bútasaumshandverk sem Bragi segir bjóða upp á marga möguleika fyrir þá sem 

hafi frjótt ímyndunarafl og það sé skemmtileg tómstundaiðja því auðvelt sé að ná 

þekkilegum árangri með þakklátum efniviðnum. Í grein um sýningu á textílmyndverkum 

segir Bragi (1991) að þar megi sjá verk unnin úr efnisafgöngum, aðallega flaueli, en efnin 

séu klippt niður eftir því hvaða form listamanninn vanti hverju sinni. Segir hann 

listamanninn nýta bæði tækni og efnivið á frjálsan og óhlutbundinn hátt í listsköpun sinni 

(Bragi Ásgeirsson, 1980, 1982, 1991). 

Þau bútasaumsverk sem Bragi (1982) vísar sérstaklega til í skrifum sínum eru 

ásaumsverk en fleiri gerðir bútasaumsverka mátti sjá á sýningu á Kjarvalsstöðum árið 

1982. Ásaumsverk, segir Bragi (1991), felast í að sauma eða stinga búta niður á grunnefni 

þannig að úr verði munstur eða myndverk; einnig að aðferðin hafi verið nýtt í aldir bæði 

í hagnýtum og listrænum tilgangi. Bragi hefur haft þekkingu á handverkinu því hann segir 

aðferðafræði bútasaums vera annars eðlis en þeirrar aðferðar sem nýtt er við gerð 

vattstunginna teppa.  

Af lestri skrifa Braga má ráða að hann hafi haft ákveðna sýn á heimilisiðnað. Í grein 

árið 2003 fjallar Bragi (2003) almennt um heimilisiðnað og segist vilja skilgreina hann sem 

eitthvað stærra og meira en tómstundagaman enda sé heimilisiðnaður arfur kynslóðanna 

og þangað megi sækja hugmyndir og svigrúm til skapandi útrásar í athöfnum. Síðar í 

greininni tekur Bragi bútasaum sem dæmi um handverk sem feli í sér möguleika á 

fjölbreyttum útfærslum og því geti bútasaumshandverk í raun verið samnefnari allra 

skapandi íða þar sem saman fari viljinn til að fegra nærumhverfi sitt, fegurð og hagnýti. 

Sýn Braga á textílhandverk hverfist um að nýta menningararfinn sem felst í heimilisiðnaði 

og íðum til nýbreytni og skapandi listsköpunar. 
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Björn Th. Björnsson (1984) skrifaði bókina Muggur, um ævi og listferil Guðmundar 

Thorsteinssonar, og fjallar þar á fræðilegan hátt um ævi og listsköpun hans og pappírs- 

og textílverk sem hann vann þegar heilsu hans hafði hrakað. Björn skrifar af 

tilfinningalegu innsæi og hlýju um Mugg og segir hann hafa búið yfir eðlislægri næmni 

sem komi meðal annars fram í ásaumsverki hans. Þegar Muggi var um megn að mála hafi 

hann leitað í að sauma saman tuskur eða klippa pappír, en bútana hafi hann sett saman 

í óhlutlægar myndir og frjáls sköpun þá verið á færi hans og honum því einskis vant. Af 

skrifum Björns má ráða að efniviður eins og tuskur, útsaumsþræðir og pappír hafi verið 

aðgengilegri efniviður fyrir Mugg og boðið upp á frjálsari nálgun en málaralistin. Björn 

skrifar um að óhlutbundið listformið og frjáls sköpun, sem fólst í vinnunni með pappírinn, 

límið, tuskurnar og útsaumsþræðina, hafi verið Muggi nóg og handverkið hafi verið sú 

iðja sem færði honum eirð og hugarró. Kannski má álykta sem svo að slíkur efniviður og 

áhöld hafi veitt Muggi aðgang að sköpunargleðinni þegar málaralistin varð honum ofviða. 

Segja má að viðhorf og hughrif í skrifum Björns Th. Björnssonar, tilfinningalegt innsæi 

hans og hlýja í garð Muggs og hvernig hann fjallar um textíl- og pappírslistina, efniviðinn 

og áhöldin og mikilvægi þessara miðla fyrir líðan og list Muggs, skapi skrifum hans 

eftirminnilega sérstöðu. 

Báðum tekst þeim, Braga og Birni, þannig upp í skrifum sínum að lesanda verður ljós 

áhugi þeirra og virðing fyrir því verðmæti sem þeir telja að textílhandverk feli í sér. Þó á 

ólíkum nótum sé eru nálganir beggja að viðfangsefni rannsóknarinnar 

samanburðarhæfar. Báðir fjalla um óhlutbundið form frjálsrar sköpunar og vinnuferlis og 

mikilvægi efniviðar en saman bjóði þessir miðlar upp á ólíkar nálganir og úrlausnir og oft 

á tíðum óvænta niðurstöðu. Af umfjöllunum þeirra Braga og Björns má ráða þá skoðun 

þeirra að gildi felist í skapandi handverki og að sú vinna geti fyllt tómstundir og fært fólki 

gleði og afþreyingu. 

5.4.2 Fræðaskrif og textílhandverk 

Hvernig Bragi Ásgeirsson (2003) og Björn Th. Björnsson (1984) skrifa um handverk og gildi 

þess, var áhugaverð lesning í ljósi umfjöllunar um fræðaskrif þeirra Deweys (1938/2000), 

Gardners (Armstrong, 2001) og Eisners (2002) í kafla 2.1 Kenningar um gildi list- og 

verkgreina. Í þeim kafla er meðal annars fjallað um mikilvægi þess að skoða nám sem ferli 

sem felst í að virkja fjölbreytta hæfileika og sköpunarkraft nemenda. Ef virkja á þessa 

þætti þarf að skapa hvetjandi námsumhverfi og gefa rými í vinnuferlinu til að skoða, 

skynja og ígrunda en það eru forsendur þess að komast að niðurstöðu um hvernig haga 

megi framkvæmd og úrlausn verkefna. 



107 

Skrif Braga og Björns falla að fræðum þeirra Gardners (Armstrong, 2001), Deweys 

(1938/2000) og Eisners (2002) um að menntun eigi að auka þroska og hæfni nemenda í 

gegnum það ferli að framkvæma, skynja og skapa út frá fjölbreyttum aðferðum, efniviði 

og tækni. Tengja má skrif fyrrgreindra fræðimanna við áherslur í Aðalnámskrá grunnskóla 

2013 en þar kemur fram að leggja beri áherslu á framkvæmd í gegnum ferli sem gefi 

nemendum tækifæri til að vinna á skapandi hátt út frá fjölbreyttum aðferðum þar sem 

áherslan sé á ferlið en ekki lokaafurðina (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Tengja má hæfniviðmið og áherslur í textílmennt við aðferðir og skapandi vinnuferli í 

bútasaumshandverki sem fjallað er um í kafla 2.3 Aðferðir í bútasaumi. 

Bútasaumshandverk byggir ekki á einsleitri aðferð heldur er úr fjölda ólíkra aðferða og 

samblandi aðferða að velja þegar sauma skal bútasaumsverk. 

Af ofangreindum skrifum má álykta að skapandi gildi og aðferðir og tækni 

bútasaumshandverks falli vel að megináherslum og efnisflokkum textílmenntar í 

aðalnámsskrá en flokkarnir eru: handverk, aðferðir og tækni, sköpun, hönnun og útfærsla 

og og menning og umhverfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 158). Sjá 

má ákveðinn samhljóm í skrifum Deweys (1938/2000), Eisners (2002) og Gardners 

(Armstrong, 2001) og áherslum í Aðalnámsskrá grunnskóla 2013 um að skoða skuli 

nemendur sem virka þátttakendur sem í gegnum skapandi vinnuferli hafi val um leiðir að 

lokamarkmiði í námi sínu. Kennsla í bútasaumi fellur inn í fyrrgreinda flokka og 

samræmist hugmyndum um virkni nemenda í námi sínu; aðferðir og tækni bútasaums 

gefa ákveðinn ramma og innan rammans eru tækifæri fyrir skapandi og persónulega 

nálgun. Bútasaumshandverk byggir ekki á einni eða einsleitri aðferð heldur fjölda aðferða 

eða samblandi aðferða og fela verkferlar í sér hugmynda- og hönnunarvinnu ásamt 

nauðsynlegri þjálfun í færni og verkþekkingu. Vinnuferlar bútasaums fela því í sér þá 

þætti sem fræðimenn telja nauðsynlega til að nám eigi sér stað. 

Virðing fyrir því verðmæti sem Bragi Ásgeirsson og Björn Th. Björnsson sjá felast í 

frjálsri listsköpun í textílhandverki og mikilvægi aðgengilegs efniviðar og frjálsrar 

sköpunar sem eru áherslur í kenningum fræðimanna um skapandi vinnu- og þroskaferli 

barna eru póstar sem ættu að vera leiðarljós í þeirri viðleitni að skapa börnum tíma, rými 

og efnivið til skapandi nálgunar í námi sínu. 
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5.5 Aðgengi að rituðum heimildum 

Rannsóknin sýnir ótvírætt mikilvægi ritaðra heimilda þegar kemur að rannsóknum á sögu 

bútasaums á Íslandi og heimildum og verkum sem þeirri sögu tengjast. Greining ritaðra 

heimilda leiddi í ljós að skrif kvenna og tímaritaútgáfa á tuttugustu öld fela í sér 

mikilvægar heimildir um sögu bútasaumshandverks á Íslandi. 

Af rituðum heimildum, sem nýttust í þessari rannsókn, var hlutur 

Heimilisiðnaðarfélags Íslands stærstur en flestar heimildir um bútasaumshandverk 

fundust í ársritum félagsins á árabilinu 1976 til 2010. Ársritið, Hugur og hönd, kom út í 

fyrsta sinn árið 1966 og hefur komið út árlega síðan. Félagsmenn fá ritið sent en ekki er 

hægt að gerast áskrifandi án félagsaðildar. Hægt er að kaupa ársritið, Hugur og hönd, í 

lausasölu í verslun Heimilisiðnaðarfélagsins í Reykjavík (Gerður Hjörleifsdóttir o.fl., 1966). 

Heimilisiðnaðarfélagið hefur sinnt skylduskilum til Landsbókasafns og eru blöð 

útgáfunnar aðgengileg á safninu (Hallfríður Baldursdóttir, munnleg heimild, 29. apríl 

2016).  

Íslenska bútasaumsfélagið var stofnað árið 2000 og er félagið landssamtök 

bútasaumsfólks á Íslandi. Útgáfa á fréttabréfi félagsins hófst árið 2001 og koma að jafnaði 

út tvö blöð á ári (Margrét Ósk Árnadóttir, 2010a). Fréttabréfið er sent til félagsmanna en 

ekki er hægt að gerast áskrifandi án félagsaðildar eða kaupa blaðið í lausasölu. Við 

eftirgrennslan kom í ljós að skylduskil á Fréttabréfi Íslenska bútasaumsfélagsins til 

Landsbókasafns eru ekki fullnægjandi því fréttabréf félagsins hafa ekki skilað sér nógu 

vel, hvorki frá prentsmiðju né útgefanda, og því eru göt í eign safnsins á fréttabréfum 

félagsins (Hallfríður Baldursdóttir, munnleg heimild, 29. apríl 2016).  

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn er varðveislu- og þjóðbókasafn Íslendinga 

sem samkvæmt lögum ber skylda til að safna og tryggja menningararf sem felst í útgefnu 

efni, gefa út tæmandi skrár og gera efnið aðgengilegt fyrir almenning til rannsókna- og 

fræðaskrifa (Lög um skylduskil til safna nr. 20/2002). Rannsóknin sýndi fram á ótvírætt 

mikilvægi Fréttabréfa Íslenska bútasaumsfélagsins til framtíðar sem sögulegrar 

heimildar. Til að tryggja varðveislugildi fréttabréfsins þarf félagið að uppfylla lög um 

skylduskil til Landsbókasafnsins. Þessi þáttur í rannsóknarferlinu er dreginn fram til að 

benda á og ítreka mikilvægi ritaðra heimilda, sem fjalla um textílhandverk, fyrir 

áframhaldandi rannsóknir á sögu bútasaums á Íslandi eftir árið 2000.  
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5.6 Samantekt  

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á sögu bútasaums á Íslandi og lagt var upp 

með rannsóknarspurninguna: Hver er saga bútasaums á Íslandi fram til 1980 og hvernig 

hefur sú saga varðveist í verkum og heimildum.  

Rannsóknin og niðurstöður hennar sýna að elsta þekkta bútasaumsverk á Íslandi er 

nú altarisklæði frá Reykjum í Tungusveit í Skagafirði en það er talið vera frá miðri 

sextándu öld. Næsta merka verk rannsóknarinnar er tíglateppi Amaliu Thorsteinsson sem 

talið er saumað árið 1911. Þessi tvö merku verk marka áhugavert fjögur hundruð ára bil 

í sögu bútasaums á Íslandi. Niðurstöður sýna að saga bútasaums á Íslandi fyrir árið 1980 

er nú fyrst og fremst geymd í rituðum heimildum og þeim sjötíu og þremur sögulegu 

verkum sem varðveitt eru á söfnum, í einkaeigu og í heimildum.  

Ásamt niðurstöðum felst mikilvægi þessarar rannsóknar og framlag í að um fyrstu 

rannsókn á sögu bútasaums á Íslandi er að ræða. Rannsóknin bjó við þann ramma að vera 

meistaraverkefni en slíkum verkefnum eru sniðnar ákveðnar takmarkanir er varða 

umfang efnislegrar umfjöllunar og innan þess ramma rúmuðust ekki frekari rannsóknir 

eða ítarlegri umfjöllun. En sögubilið er verðugt rannsóknarverkefni og því hefur 

rannsóknarspurningunni í raun ekki verið svarað að fullu. Einnig verður því varpað fram 

hér hvort ítarlegri rannsóknir á rituðum heimildum og safnaeign myndi skila fleiri verkum 

og heimildum og verðmætri viðbót í sögu bútasaums á Íslandi. Fyrir áframhaldandi 

rannsóknir og fræðaskrif verður hér lögð áhersla á mikilvægi þess að huga að söfnun og 

varðveislu ritaðra heimilda, ljósmynda og verka sem tengjast bútasaumshandverki á 

Íslandi.  
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6 Lokaorð 

Þegar kom að því að velja viðfangsefni fyrir meistararitgerð varð áhugamálið bútasaumur 

og saga hans fyrir valinu. Ekki gat mig órað fyrir að forrannsókn sumarið 2015 myndi setja 

af stað hið viðamikla ferli sem nú sér loks fyrir endann á. Ferlið var ekki endilega auðvelt 

en ánægjulega niðurstaðan felst í að nokkur svör fengust við rannsóknarspurningunni: 

Hver er saga bútasaums á Íslandi fram til ársins 1980 og hvernig hefur sú saga varðveist í 

verkum og heimildum? Einnig felst ánægjan í því að rannsóknin er ekki tæmandi en í raun 

vakti hún fleiri spurningar en hún svaraði. Margt kemur fram í niðurstöðum og 

umræðukafla sem gefur tilefni til frekari rannsókna. Það er von mín að ritgerðin veki 

áhuga fólks á frekari rannsóknum á þætti bútasaumshandverks í textíl- og handverkssögu 

þjóðarinnar – bæði fyrir og eftir nítján hundruð og áttatíu. 

Ég hef enn brennandi áhuga á bútasaumi en hann hefur veitt mér margar 

ánægjustundir í lífinu, ekki einungis saumaskapurinn og verkin, sem hafa orðið til, heldur 

líka félagsskapurinn og samveran með öðrum sem deila þessu áhugamáli. Félagslegi 

þátturinn er mikilvægur og hann skal ekki vanmeta. Bútasaumur gefur útrás fyrir 

sköpunargleði þar sem unnið er með litrík efni, form og fjölbreyttar útfærslur. Ég ætla 

hér í lokin að vitna í orð Braga Ásgeirssonar (2003) um að bútasaumur sé ekki einungis 

„tómstundadútl eða hagnýt stöðluð og andvana fædd eftirgerð, heldur og mun frekar 

hvati til útrásar skapandi athafna, þannig séð blóðrík lífsfylling“ (bls. 16). Því má með 

sanni segja: Bjart er yfir bútunum! 
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Viðauki 1: Nöfn viðmælenda 

Anna Margrét Höskuldsdóttir. Símaviðtal 8. október 2015 og símaviðtöl í mars 2016. 

Arngrímur Sigurðsson. Símaviðtal 29. mars 2016. 

Auður Bergsteinsdóttir. Vettvangsheimsókn og viðtal 29. mars 2016. 

Ása Steinunn Atladóttir. Símaviðtal 21. febrúar 2016. 

Bára Guðmundsdóttir. Símaviðtal 7. nóvember 2015. 

Brynja Sveinsdóttir, verkefnastjóri. Listasafn Kópavogs, Gerðarsafn. Vettvangsheimsókn 

11. mars 2016.  

Dagný Heiðdal, deildarstjóri listaverkadeildar. Listasafn Íslands. Símaviðtal 6. ágúst 

2015. 

Elín Sigurðardóttir, forstöðumaður. Heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi. Símaviðtal 23. 

júní 2015 og samskipti í tölvupósti. 

Eyrún Óskarsdóttir. Ásgrímssafn. Vettvangsheimsókn 20. júní 2015. 

Gerður Eygló Róbertsdóttir, verkefnastjóri munavörslu. Árbæjarsafn. 

Vettvangsheimsókn 2. júlí 2015. 

Guðrún Hannele Henttinen. Heimsókn og viðtal 30. september 2015. 

Guðrún Sigurðardóttir. Símaviðtöl 29. júní og 10. október 2015. Símaviðtal 23. apríl 

2016.  

Guðrún S. Tómasdóttir. Samtal 23. september 2015 og 21. október 2015. 

Hallfríður Baldursdóttir, Íslandsdeild. Landsbókasafn Íslands. Samskipti í tölvupósti apríl 

2016.  

Heiður Vigfúsdóttir. Símaviðtal 18. febrúar 2016. 

Helga Thoroddsen. Símaviðtal 30. september 2015 og samskipti í tölvupósti. 

Herborg Sigtryggsdóttir. Símaviðtal 17. mars 2016. 

Inga Hlín Valdimarsdóttir, forstöðumaður. Minjasafn Egils Ólafssonar að Hnjóti í 

Örlygshöfn. Tölvupóstsamskipti í júní 2015 og apríl 2016.  

Ingunn Björnsdóttir. Símaviðtal 24. júní 2015. 

Katrín Guðmundsdóttir. Símaviðtal 21. febrúar 2016 og samskipti í tölvupósti.  
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Kolbrún Sigurbjörnsdóttir. Símaviðtal 29. júní 2015. 

Lilja Árnadóttir, sviðstjóri munasafns. Þjóðminjasafn Íslands. Símaviðtal 1. júlí 2015 og 

samskipti í tölvupósti.  

Margrét Jóhannsdóttir. Símaviðtöl 9. júlí og 10. október 2015. Tvær 

vettvangsheimsóknir 2016.  

Margrét Ósk Árnadóttir. Samtal 23. september og 21. október 2015. Símaviðtal 23. apríl 

2016. 

Margrét Valdimarsdóttir. Samtal 21. október 2015 og samskipti í tölvupósti í apríl 2016. 

Sandra Magnúsdóttir. Símaviðtal 14. október 2015. 

Sigrún Höskuldsdóttir. Símaviðtöl 29. júní 2015 og 25. apríl 2016.  

Þórdís Baldursdóttir. Byggðasafnið í Skógum. Símaviðtal 23. júní 2015. 
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Viðauki 2: Kynning í upphafi tölvupósta  

Birna Guðmundsdóttir heiti ég og er textílkennari í meistaranámi í náms- og 

kennslufræði við Háskóla Íslands. Ég er að rannsaka og skrifa M.Ed.-ritgerð um sögu 

bútasaums á Íslandi fram til ársins 1980.  
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Viðauki 3: Leyfi fyrir birtingu mynda  

 

 

 

 

Reykjavík í mars 2016. 

 

 

 

Ég undirrituð gef leyfi fyrir því að myndefni/myndir af bútasaumsverki/-verkum í minni 

eigu verði birt í M.Ed.-ritgerð Birnu Guðmundsdóttur Bút fyrir bút: Saga bútasaums á 

Íslandi frá upphafi til ársins 1980.  

  

     Reykjavík,  

        

____________________________________ 

 

Kt. 

_______________________________ 
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Viðauki 4: Efnisyfirlit yfir gagnamöppu  

Númer Heiti Kafli Blaðsíða 

1 Altarisklæði frá Reykjum í Tungusveit í Skagafirði 4.3.1 66 

2 Lausavasi – Þuríður Sveinbjarnardóttir 4.3.2 67 

3 Tíglateppi – Amalia Thorsteinsson 4.3.3 68 

4 Dúkur – Amalia Thorsteinsson 4.3.3 68 

5 Dúkur – Anna Emilía Bjarnason 4.3.4 68 

6 Dúkur – Anna Emilía Bjarnason 4.3.4 68 

7 Dúkur – Anna Emilía Bjarnason 4.3.4 68 

8 Dúkur – Anna Emilía Bjarnason 4.3.4 68 

9 Vasaklútageymsla – Anna Emilía Bjarnason 4.3.4 68 

10 Dúkur – Klara Sigurðardóttir 4.3.5 71 

11 Flyðran – Muggur 4.3.6 72 

12 Lausavasi – Guðrún Sigurðardóttir 4.3.7 73 

13 Dúkur – uppruni óþekktur 4.3.8 74 

14 Púði – Ólafía Egilsdóttir 4.3.9 74 

15 Veggverk – Hannesína Kristín Jónsdóttir 4.3.10 75 

16 Teppi – Theodóra Thoroddsen 4.3.11 76 

17 Taska – Theodóra Thoroddsen 4.3.11  

18 Ábreiða – Halldóru Bjarnadóttir 4.3.13 78 

19 Púði – Halldórustofu 4.3.13 79 

20 Púði – Halldórustofu 4.3.13 79 

21 Ásaumsmynd – Rósa Sigríður Eggertsdóttir 4.3.14 80 

22 Ásaumsmynd – Rósa Sigríður Eggertsdóttir 4.3.14 80 

23 Gólfmotta – Unnur Eggertsdóttir 4.3.15 81 

24 Gólfmotta – Unnur Eggertsdóttir 4.3.15 81 

25 Maríuklæði – Auður Laxness 4.3.16 82 

26 Púðar – Auður Laxness 4.3.16 83 

27 Skilrúm – Barbara Árnason 4.3.17 84 

28 Skilrúm – Barbara Árnason 4.3.17 84 

29 Skilrúm – Barbara Árnason 4.3.17 84 

30 Veggmyndir – Barbara Árnason 4.3.17 84 

31 Veggmynd – Barbara Árnason 4.3.17 84 

32 Bótasaumsteppi – Sigrún Höskuldsdóttir 4.3.18 85 

33 Ábreiða úr íslensku prjónlesi 4.3.19 86 

34 Ásaumsmyndir – Katrín Thóroddsen 4.3.20 87 

35 Klukkustrengur – Katrín Thóroddsen 4.3.20 87 

36 Klukkustrengur – Katrín Thóroddsen 4.3.20 87 

37 Púði – Margrét Ósk Árnadóttir 4.3.21 88 

38 Klemmupoki – Margrét Ósk Árnadóttir 4.3.21 88 

39 Teppi – Auður Bergsteinsdóttir 4.3.22 89 

40 Sokkapoki – Guðrún Sigurðardóttir 4.3.23 90 



132 

41 Borðrenningur – Guðrún Sigurðardóttir 4.3.23 90 

42 Svunta – Guðrún Sigurðardóttir 4.3.23 90 

43 Svunta – Guðrún Sigurðardóttir   

44 Prufa– Guðrún Sigurðardóttir 4.3.24 90 

45 Vesti – Guðrún Sigurðardóttir   

46 Veggmynd – Halldóra Thoroddsen 2.4.5 41 

47 Veggmynd – Sunneva Hafsteinsdóttir 2.4.5 41 

48 Heimilisiðnaðarskólinn 4.2.1 63 

49 Verslunin Virka 4.2.2 64 

50 Ýmsar heimildir og gögn   

 

 


