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PRENTLISTAMANNS



Sigmundur Guðmundsson prentlistamaður
 
Sigmundur var fæddur 18. október 1853 í Ólafsdal í Dalasýslu og kominn af fátækum vinnu-
hjúum. Hann naut lítillar menntunar á æskuárum sínum eins og títt var um alþýðubörn á 
þeim tíma. Ólst hann upp vestra þangað til hann fluttist til Reykjavíkur til að nema prentiðn 
19 ára gamall. Hann var lærdómsfús og einkum var hann  hneigður fyrir tungumál. Eftir að 
hafa dvalið fáa mánuði í Reykjavík, fór hann að tala frönsku við sjómenn og einnig talaði hann  
ensku og dönsku sem hann hafði lært af sjálfsdáðum. Í öllu því er kom prentiðn við, var Sig-
mundur bet ur að sér en nokkur annar maður íslenskur á þessum tíma og átti hann mikinn 
þátt í öllum endurbótum sem urðu í prentiðn hér á landi fyrir aldamótin 1900. Sigmundur 
var talinn hinn listhæfasti og smekkvísasti prentari á sínum tíma. Skrautprentun hans var 
lýst svo: „Kemur hún manni fyrir sjónir sem óvænt sigling til hafnar. Getur nokk ur unnið 
betur? “ Þegar hann lést fyrir aldur fram 42 ára gamall lét hann eftir sig ekkju, Guð björgu 
Torfadóttur (1856- 1928), og fimm börn á lífi, Adam Barclay, Herbert McKenzie, Korneliu  s 
Stark, Önnu Kristínu og Torfa,  en samtals eignuðust þau níu börn.

Sigmundi var lýst svo: „Hann var hár maður vexti og gjörvilegur, gáfaður og vel að sér en ekki talinn gæfumaður. Hann var 
gleðimaður mikill, örlyndur og örlátur, skemmtinn og fyndinn, skilningur hans hvass, orðheppinn svo um munaði en ekki var 
fyndni hans alltaf græskulaus. Allt lék í höndum hans ef hann gaf sig að því.“ 

 

ggg
mómómómóóóótitititittt nnn 19191911119000000000.. SiSiSiSigmgmgmggmunununuunu dudududurrrrrrrr
SSSSkrkrkkrkrkrkr
arararara ..
tttiiriri
rtrtrttrr

kkkkkki ti ti ti t
pipipppp nnnn

óótititinnn 1911919000000.. SiSiSigmgmgmgmunununduduur r r
rrrrauauauautptptptpprerererer ntntnttntntn ununununu hhhhhhanananananansssss vavavavar r rrr

GeGeGeGetutututtur r r rrr nonononnoookkkkkkkkkkkk ururrr uuunnnnnnnnnnnniðiðiðiðð 
ssssigigigig eekkkkkkkkjujuju,,,, GGuGGuððððbbjbjb örörörörggugug  
MMMMcKcKcKcKcKcKccccKenenenennnnnnziziiiziz e,e,e,e KKKKKKKorororrrrneneneen lililiuuuuuusssss

ttttalialialilinnnnnnn gæfgæfgæfæfumaumaumaumaðurðurðururu . H. H. Hannannannann vavavavar r rr
n n n n svosvosvosvooo umumumum mumumumumm naðnaðnaðnaðði ei ei een en en eekkikkikkikik vavavavaaaaar r r r



Prentsmiðja Sigmundar Guðmundssonar

Árið 1871 þegar Sigmundur var á tvítugsaldri komst hann í læri hjá Einari Þórðarsyni prent-
ara í Landsprentsmiðjunni í Reykjavík. Strax eftir námið fékk Sigmundur það hlutverk að kaup  a 
tæki og letur fyrir nýstofnaða Ísafoldarprentsmiðju og þar var hann yfirprent ari í tæpan áratug. 
Seinna vann Sigmundur fyrir Félags prentsmiðjuna meðfram störfum sínum sem umboðsmaður 
Vesturfara.  Vorið 1883 útvegaði Sigmundur sér press u í Skot landi og letur fyrir nýja prent smiðju 
sem fékk heitið Prentsmiðja Sig mundar Guðmundssonar sem hann rak með fjöl skyldu sinni 
næstu árin. Val hans á letur tegundum og prentskrauti (ornament um) var rómað og hélt orðstír 
hæðarprentunar (letter press) á lofti svo um munaði. Sigfús Eymundsson bókaútgefandi keypti 
prentsmiðju Sigmund ar þegar hann hvarf til Ameríku í um eitt ár við störf sín sem umboðsmaður 
vesturfara. Eftir heimkomuna gekk Sigmundur aftur í þjónustu Ísafoldarprentsmiðju að hluta 
en síðasta áratug ævi sinnar hneigðist hann mjög til vínnautnar en leitaði sér að lok um hjálpar í 
Danmörku. Síðustu ár ævi sinnar vann hann  við prentstörf og sagði fyrir verk um í prent smiðjum 
meðfram öðrum störfum.

„Þegar farið verður að meta gæði og fegurð bóka 
frá þeim tíma, þá eru einstök tímabil sem stand a 
upp úr. Ég hygg að það hafi fáir verið jafn miklir 
smekk menn í prentverki eins og Sigmundur 
Guðmundsson, hann hefur líka fengið það orð 
á sig. Það sést á bókum sem unnar voru hjá 
honu    m , þau fáu ár sem hann stýrði prentverki. 
Hann pant aði inn bæði skraut letur, upp hafsstafi 
og ýmislegt fleira, sem ég hygg að eitthvað muni 
vera til af ennþá í Félagsprent smiðjunni, hafi því 
ekki verið hent, eins og búið er að henda hlut-
unum hér á undanförnum árum, þar sem menn 
hafa bókstaflega hagað sér eins og villimenn.“

Stefán Ögmundsson prentari í samtali við Hafstein Guðmundsson 
prentara og bókaútgefanda. Prentarinn, 1.tbl. 1990.
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Fjallkonan, 17. maí 1884.

Þjóðólfur, 15. nóvember 1884.Þjóðólfur, 29. nóvember 1883.

Þjóðólfur, 24. janúar 1885.





Ísafoldarprentsmiðja
 
Undir lok 19 aldar var Reykjavík lítill bær með tæplega 6000 íbúa. Þar komu út þrjú viku-
blöð, Þjóðólfur, Tíminn og Víkverji, sem öll voru prentuð í Landsprentsmiðjunni. Haustið 
1874 stofnaði Björn Jónsson, síðar ritstjóri og ráðherra, nýtt blað sem fékk heitið Ísafold. 
Blaðið var í fyrstu prentað í Landsprentsmiðjunni. Haustið 1876 var Sigmundur sendur til 
Kaupmannahafnar, að undirlagi Björns, til að kaupa pressu og letur en í ráði var að koma 
upp nýrri prentsmiðju í Reykjavík. Það traust sem lagt var á Sigmund var ekki að ástæðu-
lausu því honum var lýst sem hann væri fremri öllum öðrum samtímamönnum í iðn sinn    i, 
bæði að því er varðaði verklega kunnáttu og bóklega. Prentsmiðjan kom til Reykja víkur 
vorið 1877 og fékk hún nafnið Ísafoldarprentsmiðja og var þá önnur prentsmiðjan sem 
stofnu  ð var í Reykja vík. Árið 1879 sendu eigendur Ísafoldarprentsmiðju Sigmund enn á 
ný til Lundún  a, til að festa kaup á hraðpressu, hinn  i fyrstu hraðpressu er kom hingað 
til lands. Sigmundur var yfirprentari við Ísafoldar prentsmiðju fyrstu átta árin og ávallt 
tengd ur henn  i með stuttum hléum. Árið 1896 var Sigmundur enn í ráðum við að út vega nýja 
hraðpressu fyrir Ísafoldarprentsmiðju og steinolíugangvél til að hreyfa hana í stað handafls, 
hinni fyrstu vél sem kom hingað til lands í prentiðnaði. Talið er að vinna hans við steinolíu-
vélina hafi haft áhrif á bana mein hans, en Sigmundur lést úr lungnatæringu árið 1898. 
Ísafoldarprent smiðja er ennþá starfrækt og er elsta starf andi prentsmiðja landsins.

Morgunblaðið - vikublað: Ísafold, 31. desember 1927.



Félagsprentsmiðjan
Félagsprentsmiðjan var stofnuð af litlum hópi prentara og áhuga manna með þeim 
vélum og letri sem voru upphaflega í prent smiðju Sigmundar Guðmundssonar. Árið 
1887 eign ast Sigfús Eymundsson prentsmiðju Sigmundar en Sigfús hafði hjálpað 
til við kaupin á henn  i á sínum tíma. Sigfús rak prentsmiðjuna í þrjú ár undir sínu 
nafn  i en árið 1890 urðu aftu  r eigenda skipti og prentsmiðjunni gefið nýtt nafn - Félags-
prentsmiðjan. Prentsmiðjan var þá starfrækt að Laugavegi 4 en árið 1917 flutti hún í 
nýbyggt hús við Ingólfs stræti. Félagsprent smiðjan prentaði margt merkr  a verka um og 
upp úr aldamótunum 1900, og má þar nefna út gáfu Sigurðar Kristjáns sonar á Íslendinga-
sögunum og Fornaldar sögum Norðurlanda einnig voru þar prent uð ýmis vikublöð svo 
sem Fjall konan, Þjóðólfur og ennfremur dagblaðið Vísi r, sem var fyrsta dagblað lands-
ins. Félagsprentsmiðjan starf aði til 1999.

Óðinn, 27. árgangur 1931.

Óðinn, 27. árgangur 1931.



  Sigmundur Guðmundsson 
 1853 Fæddur í Ólafsdal í Dalasýslu 18. október. Ólst upp í Dalasýslu og Strandasýslu. 

  Naut engrar menntunar í uppvexti og alinn upp í sárri fátækt.

1871 Hefur nám í prentiðn 17 ára gamall hjá Einari Þórðarsyni í Landsprentsmiðjunni.

1876 Fer um haustið til Kaupmannahafnar að kynna sér nýjungar í iðn sinni að ráði Björns Jónsonar.

1877 Kemur heim 7. júní með nýja handpressu og nýtt letursafn fyrir nýstofnaða Ísafoldarprentsmiðju.

1877 Fyrsta tölublað Ísafoldar prentað af Sigmundi 16. júní.

1877 Ísafoldarprentsmiðja staðsett að Ránargötu 13 á heimili Björns Jónssonar ritstjóra. 

Sigmundur yfirprentari prentsmiðjunnar til 1879.

1879 Fer til Lundúna til að kaupa fyrstu „hraðpressuna“ sem kom til landsins. 

  Pressan er svo staðsett í Kalkhúsinu á horni Skólastrætis og Lækjargötu.

1879 Fyrst prentað í hraðpressunni 9. júlí.

1881 Hefur byggingu steinhúss fyrir sig og fjölskyldu sína að Bankastræti 3.

1882 Sigurður Kristjánsson prentari og útgefandi kaupir húsið en byggingin varð Sigmundi ofviða.

1883 Ísafoldarprentsmiðja leigir Bankastræti 3 til 1886 og Sigmundur segir upp störfum.

1883 Sigmundur ákveður að flytjast til Ameríku í mars, hættir við þegar hann er kominn til  Glasgow.

   Dvelst í Glasgow nokkrar vikur - kaupir nýja prentsmiðju til eigin nota.

1883 Sigmundur fær í konungsleyfi 26. október til að stofna prentsmiðju sem starfar frá mánaðamótum nóvember/desember.

  Prentsmiðjan er staðsett í Merkissteini, Hlíðarhúsastíg (nú Vesturgata).

1884 Prentsmiðja Sigmundar Guðmundssonar var flutt í maí að Skólastræti 5, bakhús. 

  Prentar m.a Fjallkonuna. Auglýsir sig sem umboðsmann eða agent Vesturfara fyrir Anchor línuna.

  Prentar Fornaldarsögur Norðurlanda, fyrstu 2 heftin.

1885 Prentun Þjóðólfs flyst í ársbyrjun frá Ísafoldarprentsmiðju til prentsmiðju Sigmundar.

1885 Aðfaranótt 12. mars kom upp eldur í prentsmiðjunni og brann allt innanstokks.

1885 Í ágústbyrjun er prentsmiðja Sigmundar komin af stað á ný að Skólavörðustíg 6 með spánnýjum áhöldum.

1887 Sigmundur selur Sigfúsi Eymundssyni prentsmiðjuna, leggur niður iðn sína og gerist umboðsmaður Vesturfara í fullu starfi.

1887 Sigfús Eymundsson rekur prentsmiðju S.G. til 1890.

1890 Félagsprentsmiðjan tekur yfir prentsmiðju S.G., letur og áhöld - S.G. verður þar verkstjóri fyrsta árið.

1891 Fer til New York í því skyni að setjast þar að en kom aftur heim snemma á árinu 1892.

1892 Vann við prentstörf, sagði fyrir verkum þótt það væri eigi að staðaldri. Hneigist mjög til vínnautnar.

1895 Leitar sér hjálpar í Danmörku og er eitt ár á drykkjumannahæli á Jótlandi. Mátti heita albata af þeim kvilla er hann kom heim.

1896 Tekur við forstöðu Ísafoldarprentsmiðju. Ný hraðpressa keypt fyrir Ísafoldarprentsmiðju og S.G. fer utan til að kaupa vélina.

  Hann setur hana saman þegar heim var komið.

1897 Þann 16. janúar er nýja hraðpressan gangsett af Sigmundi með steinolíugangvél sem var eitt hestafl.

1898 Rúmu ári seinna þann, 12. mars, er S.G. yfirprentari Ísafoldar látinn úr lungnatæringu, 42 ára gamall. 

  Hann lét eftir sig ekkju og fimm börn.

 

Bankastræti 3. Sigmundur hóf byggingu hússins 1881.

Þrír sona Sigmundar: 
Herbert McKenzie, 
Adam Barclay og 
Kornelius Stark.


