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Ágrip 

 

Pappírsframleiðsla í Evrópu hófst á Ítalíu á síðari hluta 13. aldar og breiddist smám saman 

út til annarra landa álfunnar. Fyrst um sinn var pappír einungis notaður til bréfaskrifa og 

sem efniviður í ýmiss skjöl og tilkynningar. Hann var mun lengur að festa sig í sessi sem 

efniviður í handrit, sérstaklega þar sem skinnhandritahefðin var sterk, eins og í Frakklandi 

og á Ítalíu. Pappír var orðinn algengur efniviður til skrifta á Norðurlöndum á 15. öld og enn 

algengari á 16. öld. Á tímabilinu 1500-1570 voru um 40% allra norskra bréfa skrifuð á 

pappír og árið 1511 voru pappírsbréf 65% allra danskra bréfa.  

 Í rannsókninni sem hér fer á eftir fólst athugun á öllum bréfum sem skráð eru í 

Íslenskt fornbréfasafn, auk athugunar á íslenskum handritum í safni Árna Magnússonar, 

handritum sem varðveitt eru á Landsbókasafni og ýmsum öðrum íslenskum handritum sem 

geymd eru hér heima og erlendis.  Þessi athugun var gerð til að komast að því hvenær 

Íslendingar byrjuðu að skrifa á pappír, hverjir skrifuðu fyrstu pappírsbréfin og handritin 

auk fleiri þátta. Niðurstaðan leiddi í ljós að pappírsbréf skrifuð fyrir árið 1540 eru sjö 

talsins, sem er mjög lítið hlutfall af heildarfjölda bréfa. Frá 1501-1540 eru pappírsbréf 0-

2% allra bréfa. Frá 1541-50 eru þau 19% og  frá 1551-60 eru þau 29%. Frá 1561-70 fækkar 

þeim síðan í 12% allra bréfa þessa tímabils sem vitað er hvort skrifuð voru á skinn eða 

pappír. Meðalfjöldi pappírsbréfa áranna 1501-70 er 12%. Ljóst er að árið 1570 var pappír 

langt frá því að taka yfir sem helsta ritfang Íslendinga. Niðurstaða handritarannsóknarinnar 

var áþekk. Frá 1501-1550 eru varðveitt tvö pappírshandrit. Frá 1551-1600 eru varðveitt alls 

67 pappírshandrit sem er 33% af öllum handritum þessa tímabils. Frá 1551-80 eru 

pappírshandritin tólf en 55 talsins frá 1581-1600. Það gefur til kynna að pappír hafi tekið 

yfir sem helsta ritfang Íslendinga á síðustu tveimur áratugum 16. aldar. Eftir árið 1600 eru 

skinnhandrit svo gott sem horfin. Íslendingar voru því seinir að tileinka sér notkun pappírs 

miðað við aðrar Evrópuþjóðir, á því eru nokkrar ástæður: Hér voru fáir sem skrifuðu, hér 

var engin borgarmenning eða háskólar og því ekki markaður fyrir ódýrar pappírsbækur. 

Pappír var dýr þar sem flytja þurfti hann inn, skinn hefur því lengi verið hagkvæmari kostur 

og framleiðsla hans innanlands hefur fullnægt þörf Íslendinga fyrir efnivið til skrifta. 
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1. Inngangur 

 

Í dag er pappír sjálfsagður hlutur sem við notum daglega án þess að leiða hugann að því 

hve merkilegur hann er í raun. Pappír gjörbreytti ritmenningu Evrópumanna eftir því sem 

notkun hans jókst á 14. og 15. öld. Hann var ódýr miðað við bókfell og fleiri áttu þess kost 

að kaupa pappír og pappírsbækur. Auk þess var hann forsenda þess að prentlistin varð að 

veruleika um miðja 15. öld. Upptaka pappírs var mjög misjöfn eftir löndum í álfunni og í 

raun er ótrúlegt að hugsa til þess hve langan tíma hann var að breiðast út um alla álfuna. Á 

því eru þó ýmsar skýringar sem ég mun koma að síðar.  

Það kom mér á óvart þegar ég byrjaði að afla mér heimilda um notkun pappírs á 

Íslandi á 16. og 17. öld hve litlar upplýsingar eru í raun til um það efni. Fjölmargar 

rannsóknir hafa verið gerðar á skinnhandritum, efniviðurinn, handverkið, innihaldið og 

skriftin hefur allt verið kannað. Sem dæmi má nefna veglegt rit, Handritin, sem gefið var út 

í tengslum við samnefnda sýningu á skinnhandritum í Þjóðmenningarhúsinu í október 

2002. Bókin er tileinkuð skinnhandritum, sagnaarfinum, bókagerð, skrift og fleiri þáttum. 

Einnig hefur mikið verið ritað um upphaf prentlistar í landinu, en pappír er jú forsenda þess 

að prentlist gat þróast. Greinargott yfirlit yfir sögu prentunar á Íslandi má meðal annars 

finna í riti Halldórs Hermannssonar, Icelandic books of the sixteenth century sem kom út 

árið 1916, bók Böðvars Kvaran, Auðlegð Íslendinga og í Fjögur hundruð ára sögu 

prentlistar á Íslandi eftir Klemens Jónsson. Pappírinn sem efniviður hefur að nokkru leyti 

orðið útundan en þó má finna áhugaverðar rannsóknir á pappír, bæði íslenskar og erlendar. 

Af íslenskum ritum má nefna inngang Más Jónssonar að bók Ezio Ornato, Lofræða um 

handritamergð. Nils J. Lindberg hefur gert áhugaverða rannsókn á finnskum 

pappírshandritum í bókinni Paper comes to the North og H.M. Fiskaa og O.K. Nordstrand 

hafa gefið út rannsókn á norskum og dönskum pappírshandritum auk viðamikilla 

vatnsmerkjarannsókna í bókinni Paper and Watermarks in Norway and Denmark.  Ítölsku 

fræðimennirnir Carla Bozzolo og Ezio Ornato hafa verið fremst á sviði rannsókna á 

ítölskum og frönskum pappírshandritum. Þar sem bækur þeirra eru skrifaðar á ítölsku og 

frönsku hafa þær því miður ekki nýst við þessa rannsókn, fyrir utan bók Ezio Ornato, 

Lofræða um handritamergð sem kom út í íslenskri þýðingu árið 2003 og ber að lofa það 

framtak. 

Þegar vinna við ritgerðina hófst var aðalviðfangsefnið að athuga hvenær pappír tók 

yfir sem helsta ritfang Íslendinga. Vitað er að pappír varð algengur sem ritfang hérlendis 
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eftir miðja 16. öld
1
, en markmiðið var að kanna nánar hvenær og hvernig það gerðist. Eftir 

því sem leið á rannsóknina vöknuðu fleiri spurningar sem skiptu máli í athugun á þróun 

pappírsnotkunar. Spurningar vöknuðu um hverjir höfðu aðgang að efnivið til skrifta, 

sérstaklega á 16. öld, þ.e. hverjir voru að skrifa á þessum tíma. Voru það embættismenn, 

klerkar, biskupar eða almenningur? Afar fá íslensk pappírsbréf hafa varðveist frá því fyrir 

1550 og áhugavert væri að kanna hver ástæða þess kann að vera. Var pappír einfaldlega 

vart notaður hér á landi eða var pappír notaður við ritsmíðar sem ekki áttu að endast? Þess 

konar ritsmíðar gætu verið uppköst bréfa sem síðan voru hreinskrifuð á skinn eða minni 

háttar sendibréf sem hafa ekki varðveist. Áhugavert er að kanna hvort pappír hafi verið 

viðbót við bókfell eða hvort hann hafi komið í stað þess eftir því sem reynsla á notkun hans 

jókst og hann varð álitinn traust ritfang. Minnkaði notkun bókfells eftir því sem notkun 

pappírs jókst? Kannað var hvenær fyrstu íslensku pappírsbréfin voru skrifuð, innihald 

þeirra var skoðað og eins hver skrifaði hvert bréf, til að öðlast vitneskju um hverjir voru 

fyrstir til að nýta sér pappír til skrifta. Elstu íslensku pappírshandritin voru skoðuð, athugað 

hvenær þau voru skrifuð, af hverjum og hvert innihald þeirra var. Þetta var gert meðal 

annars til að kanna hvað var skrifað á þessi elstu pappírshandrit. Voru þau samansafn skjala 

og bréfa eða ritverk sem áttu að endast lengi? Eins voru fyrstu prentuðu bækurnar skoðaðar 

til að fá upplýsingar um hvenær prentuðum íslenskum bókum fór að fjölga. Gott aðgengi að 

pappír var grunnforsenda þess að hægt var að prenta bækur. Prentaðar bækur gefa því 

vísbendingu um hvenær auðvelt var orðið að útvega pappír. Þróun pappírsnotkunar á 

Íslandi var skoðuð í samhengi við önnur Evrópulönd en þó sérstaklega skoðuð þróunin á 

hinum Norðurlöndunum.  

Forsenda þess að hægt var að rannsaka þróun pappírsnotkunar hér á landi var að 

afla vitneskju um öll bréf og handrit sem skrifuð voru á 16. og 17. öld. Íslenskt 

fornbréfasafn hefur að geyma öll bréf sem skrifuð voru fram til 1570. Engar skrár eru til 

um bréf og skjöl skrifuð eftir 1570. Gerð var skrá yfir öll bréf sem er að finna í 4.-15. bindi 

Íslensks fornbréfasafns, skráð voru atriði eins og efniviður, skriftarár og innihald. Þannig 

fékkst yfirlit yfir öll bréf sem skrifuð voru á tímabilinu 1500-1570 og fundið var hlutfall 

pappírsbréfa af heildarfjölda. Þess ber að geta að Már Jónsson lét mér í té skrá yfir bréf úr 

12.-15. bindi Íslensks fornbréfasafns sem og skrá yfir ýmiss handrit 16. aldar sem geymd 

eru hér heima og í handritasöfnum erlendis. Kann ég honum bestu þakkir fyrir að veita mér 

aðgang að þeim gögnum. Sama aðferð var höfð við athugun á handritum, nema hvað listinn 

yfir handrit er ekki tæmandi. Athuguð voru handrit í safni Árna Magnússonar sem geymd 

eru í Reykjavík og í Kaupmannahöfn, handrit sem varðveitt eru á Landsbókasafni auk 

                                                 
1
 Már Jónsson: „Megindlegar handritarannsóknir“,  bls. 21. 
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ýmissa fleiri handrita frá 16. öld sem geymd eru hér heima og erlendis. Uppistaðan í 

rannsókninni voru þó handrit úr safni Árna Magnússonar. Með athugun á efnivið 

handritanna, skriftarári, innihaldi og fleiri þáttum fékkst skrá yfir íslensk handrit skrifuð á 

16. og 17. öld. Þá var hægt að rannsaka fjölda pappírshandrita á þessu tímabili sem og 

hlutfall þeirra af heildarfjölda handrita eftir tímabilum. Nauðsynlegt er að setja þróun 

pappírs hér á Íslandi í samhengi við þróun pappírsnotkunar annars staðar í Evrópu en án 

samanburðar segja niðurstöðurnar okkur ekki mikið. Fróðlegt er að vita hvenær aðrar þjóðir 

fóru að skrifa á pappír og einnig hvenær Evrópuþjóðir byrjuðu að framleiða pappír. Það 

verður umfjöllunarefni næsta kafla. 

 

2. Saga pappírs í Evrópu  

 

2.1 Upphaf pappírsnotkunar í Evrópu 

 

Fyrsta pappírsmyllan í Evrópu var sett á stofn nálægt Valencia á Spáni árið 1144. Á þeim 

tíma voru áhrif múslima á Suður-Spáni mikil, en Arabar höfðu lært listina að búa til pappír 

af Kínverjum. Pappír breiddist þó ekki út á Spáni á þessum tíma heldur var framleiðsla og 

notkun hans bundin við áhrifasvæði múslima í sunnanverðu landinu. Listin að framleiða 

pappír barst því ekki til annarra Evrópulanda frá Spáni heldur voru það Ítalir sem hófu 

framleiðslu pappírs meira en hundrað árum síðar.  

Saga pappírsframleiðslu í Evrópu hófst fyrir alvöru þegar fyrstu pappírsmyllurnar 

voru settar upp á Ítalíu á síðari hluta 13. aldar. Fyrsta myllan var stofnsett í bænum 

Fabriano skammt frá Bologna, en bærinn var lengi vel miðstöð pappírsframleiðslu á Ítalíu.
2
 

Á þeim tíma voru ítölsku borgríkin stórveldi, bæði efnahagslega og menningarlega með 

sterk tengsl bæði við múslimaríkin í austri og hina kristnu Evrópu. Múslimar kynntu pappír 

fyrir Ítölum og skilyrði til pappírsnotkunar voru hagstæð, mikil eftirspurn var á Ítalíu eftir 

efnivið til skrifta vegna mikilla efnahags- og menningarlegra umsvifa. Pappírinn var 

ódýrari en skinn og handhægur. Framboð var nægilega mikið til að fullnægja eftirspurn.
3
  

Ítalskur pappír var einráður á pappírsmarkaði Evrópu þar til fyrsta franska myllan 

var tekin í notkun í borginni Troyes í Champagne-héraði árið 1348. Þaðan breiddist 

aðferðin út til annarra Evrópulanda þó ekki hafi hún breiðst ört út, það liðu fjörutíu ár þar  

 

                                                 
2
 Ezio Ornato, Lofræða um handritamergð, bls. 106. 

3
 Nils J. Lindberg, Paper comes to the north, bls. 44-45. 
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Mynd 1. Pappírsgerð á 17. öld. 

 

til pappír var fyrst framleiddur í Þýskalandi. Í Þýskalandi voru það stórkaupmenn sem 

stóðu fyrir uppsetningu á fyrstu pappírsmyllunum. Þýskir kaupmenn (eins og ítalskir 

kaupmenn 100 árum áður) þurftu mikinn efnivið til skrifta í sínum daglegu viðskiptum, 

meðal annars til að skrifa reikninga, fyrir bókhald, birgðahald, bréfaskriftir o.fl. Ódýrum og 

handhægum efnivið var því tekið fagnandi. Fyrsta pappírsmyllan var sett á laggirnar í 

Nürnberg í S-Þýskalandi árið 1390 af stórkaupmanninum Ulman Stromer en hann réð til 

sín þrjá Ítali til uppsetningar myllunnar.
4
  

 

Eftirfarandi listi sýnir fyrstu pappírsmyllur í nokkrum Evrópulöndum:
5
 

 

Spánn, Xativa (nálægt Valencia)  1144 

Ítalía, Fabriano    1276 

Frakkland, Troyes    1348 

Þýskaland, Nürnberg    1390 

Lübeck                1420 

Sviss                 1432 

England, Sele myllan    1494 

Svíþjóð, Stokkhólmur    1565 

Danmörk, Herrisvad á Skáni   1573 

Finnland, Tomasböle myllan   1667 

                                                 
4
 Nils J. Lindberg, Paper comes to the north, bls. 53. 

5
 Nils J. Lindberg, Paper comes to the north, bls. 18. 
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Noregur, Bentse Brug    1695 

 

Setja verður ákveðinn fyrirvara við ártöl töflunnar, þar sem ártölin gefa til kynna fyrstu 

heimildir um að viðkomandi mylla hafi verið í rekstri, en ekki nákvæmt stofnár 

pappírsmyllunnar.       

Þekking á pappírsgerð breiddist hratt út um Þýskaland og pappírsmyllum fjölgaði 

ört. Borgin Lübeck í N-Þýskalandi var allt frá því á miðöldum mikilvæg verslunarborg og 

viðskipti hennar við Norðurlönd voru blómleg vegna staðsetningar borgarinnar. Hún varð 

nokkurs konar miðstöð verslunar milli Norður-Evrópu og Norðurlanda. Vitað er að 

pappírsmylla var starfandi í Lübeck árið 1420 og talið er líklegt að starfsemi hennar hafi 

hafist skömmu eftir aldamótin 1400. Við upphaf 17. aldar voru fimm pappírsmyllur 

starfandi í eða við Lübeck en þaðan var pappír meðal annars fluttur til Norðurlanda. Pappír 

frá Lübeck er algengur í finnskum skjölum, sérstaklega frá 17. öld
6
 og er án efa einnig 

algengur á hinum Norðurlöndunum og kannski líka í íslenskum skjölum.  

Einn fremsti fræðimaður Ítala á sviði pappírsrannsókna, Ezio Ornato, hefur bent á 

hversu óregluleg útbreiðsla pappírs hafi verið eftir löndum og landsvæðum m.t.t. 

handritagerðar. Hún hafi til dæmis verið mjög hröð í þýskumælandi löndum en í öðrum 

löndum, svo sem í Frakklandi, Bretlandi og víða á Niðurlöndum hafi pappír breiðst afar 

hægt út.
7
 Í Þýskalandi, Austurríki og þýskumælandi hluta Sviss fór hlutfall pappírshandrita 

yfir tvo þriðju allra handrita um 1360, sem þýðir að pappír var orðinn algengasta ritfang á 

þessum slóðum áður en framleiðsla hans hófst innanlands. Hundrað árum síðar var hlutfall 

pappírshandrita af öllum frönskum og ítölskum handritum, að mati Ornato, um 60-67%.
8
 

Frakkar og Ítalir voru því tiltölulega seinir að tileinka sér notkun pappírs við handritaskrif 

miðað við þýskumælandi þjóðir, þó svo Ítalir hafi verið brautryðjendur í Evrópu í 

pappírsframleiðslu og pappírsnotkun.  

Ástæður fyrir þessum mikla mun á útbreiðsluhraða pappírs eru að mati Ornato þær að 

notkun pappírs til bókagerðar fylgdi uppgangi borgarmenningar. Pappír var fyrst notaður í 

löndum þar sem þéttbýli myndaðist og bókagerð þróaðist eftir miðja 14. öld. Í þeim löndum 

þar sem skinnhandritahefðin var ekki sterk átti pappírinn auðveldar uppdráttar. Þetta átti 

meðal annars við um þýskumælandi ríkin að mati Ornato. Í þeim löndum þar sem sterk 

hefð var fyrir fögrum og vönduðum skinnhandritum, svo sem á Ítalíu og í Frakklandi, átti 

pappírinn sem efniviður í handrit erfiðar uppdráttar. Langur tími leið frá því að byrjað var 

                                                 
6
 Nils J. Lindberg, Paper comes to the north, bls. 70. 

7
 Ezio Ornato, Lofræða um handritamergð, bls. 49. 

8
 Ezio Ornato,  Lofræða um handritamergð, bls. 50-53. 
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að skrifa á pappír þar til hann þótti boðlegur til handritagerðar. Pappír þótti því í raun ekki 

merkilegur efniviður framan af en útbreiðsla hans var hæg og stöðug, eða eins og Ornato 

segir: 

 

Fyrst um sinn var pappír aðeins notaður í ritsmíðar sem ekki var ætlað að endast og 

er fyrir vikið mjög lítið eftir af í söfnum núna, svo sem skýrslur, minnisgreinar af 

ýmsu tagi og tækifærisrit á borð við tilkynningar sem voru festar á dyr opinberra 

bygginga auk deilurita og áróðursbæklinga. Fljótlega var þó farið að nota pappír í 

bráðabirgða- og undirbúningsútgáfur ritverka, þótt lokaútgáfan væri skrifuð á 

skinnhandrit.
9
 

 

Þó svo pappír hafi verið orðinn útbreiddur bæði á Ítalíu og í Frakklandi á 14. öld datt 

engum í hug að nota hann fyrir handrit sem gert var ráð fyrir að entust lengi. Í þessum 

löndum ríkti aldalöng hefð fyrir skinnbókagerð og að skipta skinni út fyrir pappír hefði 

verið of mikil áhætta miðað við þá viðteknu venju að handrit áttu að endast í margar 

kynslóðir. Ekki var litið á pappír sem varanlegan efnivið eins og skinn, sem var skiljanlegt 

viðhorf á þessum tíma þar sem engin reynsla var komin á hve lengi pappír gæti enst. Þetta 

viðhorf breyttist þó smám saman og farið var í vaxandi mæli að skrifa bækur á pappír. 

Ornato telur að „pappír hafi aldrei verið viðbót við bókfell heldur kom hann í stað þess og 

lagði undir sig bókmenntagreinar og textategundir eftir því sem traust til hans jókst, þangað 

til hann varð nánast einráður til skrifta eftir að prentlistin kom til sögunnar“.
10

 Notkun 

bókfells minnkaði þannig eftir því sem notkun pappírs jókst. Ezio Ornato nefnir í bók sinni 

að á fyrri hluta 15. aldar hafi verið til þrjár mismunandi tegundir bóka í Frakklandi á Ítalíu: 

 

Glæsibækur skrifaðar á skinn sem í eðli sínu voru ætlaðar ráðandi stéttum eða til 

kirkjulegra athafna. Gerð slíkra bóka var falin færustu fagmönnum. Látlausar bækur 

sem þó voru skrifaðar á skinn og vandlega unnar enda ætlað að endast um aldir. 

Þessar bækur voru gerðar af menntamönnum eða undir stjórn þeirra og urðu fyrir 

vikið fyrirmynd margra … Loks fábrotnar bækur sem flestar voru skrifaðar á 

pappír. Þær voru daglegt verkfæri þekkingar fyrir vaxandi hóp fólks sem var vant 

lestri.
11

 

 

Þessum síðasta hópi tilheyrðu ýmsir menntamenn (meðal annars nemendur í háskólum, 

kennarar og klerkar) sem vildu fremur eignast margar látlausar (og ódýrar) pappírsbækur 

heldur en fáar og dýrar skinnbækur sem voru heldur ekki á færi margra að fjárfesta í.
12

 Þeir 

voru tilbúnir að skipta gæðum og íburði út fyrir notagildi. Þegar prentlistin kom til 

                                                 
9
 Ezio Ornato, Lofræða um handritamergð, bls. 56. 

10
 Már Jónsson: „Megindlegar handritarannsóknir“, bls. 20. 

11
 Ezio Ornato, Lofræða um handritamergð, bls. 57-58. 

12
 Ezio Ornato, Lofræða um handritamergð, bls. 54-56. 
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sögunnar um miðja 15. öld áttu enn fleiri kost á að eignast bækur, þar sem prentun lækkaði 

verulega kostnað við bókagerð og jók framboð bóka. Þessar niðurstöður eiga einungis við 

um pappír sem efnivið handrita en telja verður víst að alls staðar í Evrópu hafi pappír mun 

fyrr verið notaður til bréfaskrifta en handritagerðar, þó svo útbreiðsla hans hafi verið 

mismunandi eftir löndum eins og kemur betur fram í næsta kafla. 

Miðað við meginland Evrópu voru Norðurlöndin sein að hefja eigin 

pappírsframleiðslu og fyrstu myllurnar voru skammlífar. Pappírsmyllur voru ekki 

stofnsettar á Norðurlöndunum fyrr en pappírsnotkun var orðin mjög almenn. Innfluttur 

pappír hefur væntanlega fullnægt eftirspurn eftir pappír fram að þeim tíma, meðal annars 

pappír frá Lübeck og Holstein sem var einnig mikið pappírsframleiðslusvæði. Fyrsta 

danska pappírsmyllan var sett upp á Skáni árið 1573. Hún var einungis starfrækt í þrjú ár 

þar sem Friðrik II Danakonungur fékk pappírsgerðarmanninn lánaðan til að setja á stofn 

myllu rétt fyrir utan Kaupmannahöfn. Sú mylla var stofnsett árið 1577 en var síðan lögð 

niður sex árum síðar. Tycho Brahe setti á stofn myllu á eynni Hven, sem var í rekstri á 

árunum 1592-98. Nokkrar myllur voru settar á fót á 17. öld en hver og ein þeirra var ekki í 

rekstri lengur en nokkur ár. Fyrsta norska myllan var Bentse Brug, stofnsett árið 1695
13

. 

Fyrsta sænska myllan var stofnsett árið 1565 en hætti starfsemi árið 1578, það gerði Svía 

háða innflutningi á pappír fram til ársins 1612 þegar mylla hóf starfsemi í Uppsala. Þar 

með hófst samfelld framleiðsla á pappír í Svíþjóð.
14

 

Þó svo pappírsgerð hafi hafist seint á Norðurlöndunum miðað við meginland 

Evrópu þýðir það ekki að pappír hafi verið lítið notaður fram að því. Þvert á móti var 

pappír orðinn algengur efniviður til skrifta á 15. öld og á 16. öld var skinn mjög á 

undanhaldi á Norðurlöndum sem efniviður. 

 

 

2.2 Upphaf pappírsnotkunar á Norðurlöndum 

 

Á eftirfarandi töflu má sjá elstu varðveittu pappírsbréf nokkurra landa, en eins og sést er 

mjög misjafnt hversu gömul þau eru. Elsta þýska pappírsbréfið er til að mynda nær hundrað 

og tuttugu árum eldra en elsta varðveitta norska bréfið og nær tvö hundruð árum eldra en 

elsta íslenska bréfið. Ítalska bréfið sker sig þó algjörlega úr því ekki eru til heimildir um að 

pappír hafi verið framleiddur í Evrópu á 11. öld sem gerir bréfið einstakt.  

 

                                                 
13

 Nils J. Lindberg, Paper comes to the north, bls. 77-79. 
14

 Nils J. Lindberg,  Paper comes to the north, bls. 41.  
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Elstu pappírsbréf nokkurra Evrópulanda
15

: 

 

Ítalía   11. öld              Finnland  1350 

Þýskaland  1246   Danmörk  1359 

Portúgal  1288   Noregur  1364 

Pólland  1337   Ísland   1437 

Svíþjóð  1345 

 

Fá skjöl eru varðveitt frá 13. og 14. öld svo það er erfitt að ákvarða út frá aldri elstu 

pappírsbréfanna hvenær pappír barst til Norðurlanda. Það að ákveðið pappírsbréf hafi 

varðveist er því í raun algjör tilviljun. Miðað við tímasetningu elstu norrænu bréfanna (fyrir 

utan það íslenska) má þó ætla að um miðja 14. öld hafi pappír byrjað að koma í stað skinns 

sem efniviður til skrifta á Norðurlöndum. Í fyrstu má gera ráð fyrir að hann hafi einungis 

verið viðbót við bókfellið, engum hefur komið til hugar á þeim tíma að hann ætti eftir að 

taka alveg yfir. Skinn hélt áfram að vera helsti efniviður á Norðurlöndum löngu eftir að 

pappír varð þekktur, meðal annars vegna þess að oft og tíðum hefur verið erfitt að nálgast 

pappír og pappír var lengi að breiðast út til allra landshluta. Norðurlöndin voru lengi vel 

háð innflutningi á pappír, skinn var framleitt innanlands og því oft auðveldara að nálgast 

það, sérstaklega til sveita.  

Norski fræðimaðurinn H.M. Fiskaa telur víst að pappír í Svíþjóð hafi fyrst verið 

notaður af hærra settum klerkum og við hirðina. Hann telur að biskupinn Egisl hafi fyrstur 

flutt pappír með sér til Svíþjóðar frá Avignon í Frakklandi árið 1345, en þar var pappír 

bæði vel þekktur, auðfenginn og mikið notaður.
16

 Á árunum 1350-1380 hafi notkun pappírs 

síðan borist til klaustra og kirkna á þéttbýlli svæðum Svíþjóðar og notkun hans hafi þannig 

aukist smám saman. Fyrst hafi notkun hans verið bundin við þéttbýlli svæði, aukning hans 

til sveita gekk hægar fyrir sig.
17

 

Vegna mikilla samskipta Svía og Norðmanna telur Fiskaa víst að pappír hafi 

fljótlega orðið þekktur meðal háttsettra embættismanna og klerka í Noregi, en einnig hafi 

Norðmenn kynnst pappír í gegnum bréfaskipti við önnur lönd. Norðmenn sem fóru til náms 

á meginlandi Evrópu eða til annarrar dvalar hafi einnig kynnst pappír þar og tekið með sér 

til Noregs. Pappír kom einnig til Noregs eftir öðrum leiðum, meðal annars frá Lübeck, en 

                                                 
15

 Nils J. Lindberg,  Paper comes to the north, bls. 18. 
16

 H.M. Fiskaa og O.K. Nordstrand, Paper and watermarks, bls. 293. 
17

 H.M. Fiskaa og O.K. Nordstrand, Paper and watermarks, bls. 8. 
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þýskir kaupmenn í Bergen stunduðu mikil viðskipti við þá borg.
18

 Til að byrja með var 

notkun pappírs í Noregi lítil miðað við skinn og fyrstu áratugina jókst notkun hans hægt. 

Aukun pappírsnotkun var að mestu bundin við þéttbýl svæði við Osló og við Oslóarfjörð. 

Skinn hélt lengi vel áfram að vera helsti efniviður til skrifta í dreifðari byggðum Noregs.  

Á tímabilinu 1371-1450 eru pappírsskjöl um 5% allra varðveittra skjala í Noregi. Á 

síðari hluta 15. aldar hækkar hlutfallið í 15%. Fiskaa hefur gert áhugaverða rannsókn á 

fornbréfasafninu Diplomatarium Norvegicum sem inniheldur alls 2910 bréf og skjöl frá 

árunum 1501-70. Hann fjallar ekki um hvern þróunin var eftir áratugum en rannsókn hans 

leiddi í ljós að pappírsbréf í safninu eru um 40% af heildinni, sem þýðir að á tímabilinu 

1501-70 hafi pappír fest sig í sessi sem efniviður í Noregi.
19

 Þetta gefur til kynna stóraukið 

framboð pappírs í Noregi á 16. öld og aukinnar útbreiðslu pappírs innanlands.  

Ef skoðuð er þróun pappírsnotkunar í Danmörku frá síðari helmingi 14. aldar og 

fram á 16. öld kemur í ljós að alls eru þrettán dönsk pappírsbréf varðveitt sem skrifuð voru 

fyrir árið 1400. Þetta eru um 1,5% varðveittra bréfa á tímabilinu 1364-99. Frá tímabilinu 

1400-1420 hafa varðveist fjörutíu bréf, sem er 4,5% af heildinni. Pappírsbréfum fjölgaði 

smám saman í Danmörku þegar leið á 15. öldina, á tímabilinu 1451-60 var hlutfall þeirra af 

heildinni 10,4% og frá 1471-80 hækkaði hlutfallið í 20%. Um aldamótin 1500 sést mjög 

afgerandi breyting á hlutfalli pappírsbréfa, frá 1500-1505 voru þau um 38% allra bréfa og 

frá 1506-10 voru þau um 49%. Árið 1511 voru pappírsbréf orðin 65% allra danskra bréfa.
20

 

Danir voru því nokkuð fyrri til að tileinka sér pappír heldur en Norðmenn. Athugun á 

hlutfalli pappírshandrita er ekki inn í þessum tölum, en telja má að pappír hafi verið lengur 

að festa sig í sessi sem efniviður handrita, eins og fram kemur síðar.  

 

3. Rannsóknin 

 

3.1 Aðferðafræðin 

 

Markmið þessarar rannsóknar er fyrst og fremst að komast að því með nokkurri vissu 

hvenær Íslendingar byrjuðu að skrifa á pappír. Þá á ég ekki við hvenær fyrsta bréfið og 

fyrsta handritið var ritað á pappír því það er þekkt nú þegar. Þess í stað er markmiðið að 

athuga hvenær bókfell fór að þoka fyrir pappír og hvenær pappír varð ráðandi efniviður til 

                                                 
18

 H.M. Fiskaa og O.K. Nordstrand, Paper and watermarks, bls. 8. 
19

 H.M. Fiskaa og O.K. Nordstrand, Paper and watermarks, bls. 13. 
20

 H.M. Fiskaa og O.K. Nordstrand, Paper and watermarks, bls. 293-94. 
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skrifta. Athugunin mun einnig leiða í ljós hvert innihald fyrstu bréfanna og handritanna er 

sem og hverjir voru að skrifa á pappír á þessum fyrstu áratugum pappírsnotkunar.  

Vitað er að Íslendingar voru seinir að tileinka sér pappírsnotkun miðað við önnur 

Evrópulönd en hvenær pappír tók yfir sem helsta ritfang hefur ekki verið kannað sem 

skyldi.  

 

Í rannsókninni fólust eftirfarandi verkþættir: 

A. Íslenskt fornbréfasafn: Gerð var tölvuskrá yfir öll bréf sem skráð eru í Íslensku 

fornbréfasafni, íslensk sem erlend, alls 7177 bréf. Skráð var númer hvers bréfs í bindum 

fornbréfasafns, ritunarár, umfjöllunarefni hvers bréfs, efniviður tilgreindur ef hann var 

þekktur og safnnúmer hvers bréfs eða geymslustaður bréfa sem varðveitt eru erlendis. Þau 

bréf í Íslensku fornbréfasafni sem notuð voru í rannsókninni eru eftirfarandi: 

1. Frumbréf (AM Dipl. Isl. Fasc). Þetta eru frumrit fornbréfa. Venjulega er efniviður    

frumbréfanna þekktur sem og ritunarár.  

2. Apogröf (AM Apogr. Dipl. Isl). Þetta eru síðari tíma afrit fornbréfa gerð af eða fyrir 

Árna Magnússon frá lokum 17. aldar til 1729. Frumrit þessara bréfa eru oftar en ekki 

glötuð, en þó ekki í öllum tilfellum. Einungis voru notuð við rannsóknina þau bréf 

þar sem efniviðar frumritsins er getið. Í flestum tilfellum er það gert en þó ekki 

öllum. Í sumum tilfellum er efniviðar ekki getið en innsiglum frumbréfsins er lýst. 

Þessi bréf voru heldur ekki notuð við rannsóknina þar sem innsigli gefa ekki til 

kynna efnivið, þau voru notuð bæði á skinn- og pappírsbréf. 

3. Transskriptarbréf. Þessi bréf eru afrit frumbréfa, skrifuð samtíða eða skömmu síðar. 

Transskriptarbréfin geta þó verið skrifuð nokkrum áratugum á eftir frumbréfinu. 

Þessi bréf meðhöndlaði ég sem væru þau frumbréf, ég fór eftir ritunartíma og efnivið 

transskriptarbréfsins, en ekki frumbréfsins sem það er ritað eftir. Í sumum tilfellum 

eru bæði frumbréfið og transskriptarbréfið varðveitt og voru þá bæði tekin með í 

rannsóknina, svo framarlega sem þau voru bæði innan þess tímabils sem rannsóknin 

náði til. 

4. Önnur afrit frumbréfa sem vitað er með vissu hvort skrifuð voru upphaflega á skinn 

eða pappír. 

 

Þau bréf sem skráð eru í Íslenskt fornbréfasafn en ekki voru notuð í rannsókninni eru: 

1. Bréf sem falla utan tímasviðs rannsóknarinnar (það er fyrir árið 1500) fyrir utan þau 

bréf sem rituð eru á pappír fyrir árið 1500.  
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2. Apogröf þar sem efniviður frumritsins er ekki nefndur og þau apogröf sem nefna 

aðeins innsigli frumrit en ekki efnivið þess. 

3. Eftirrit frumbréfa sem varðveitt eru í handritasöfnum á Íslandi og erlendis (fyrir utan 

apogröfin) þar sem efniviðar frumbréfsins er ekki getið. Þessi bréf eru í sumum 

tilfellum skrifuð eftir frumriti fornbréfs og stundum eftir eldra eftirriti. Efniviðar 

frumbréfsins er ekki getið og í flestum tilfellum er hann ekki þekktur, sérstaklega 

þegar eftirritið hefur verið skrifað eftir eldra eftirriti. Notkun þessara bréfa myndi 

skekkja niðurstöðuna þar sem sum frumritin eru væntanlega skrifuð á pappír. Ekki er 

því hægt að líta á þau öll sem skinnbréf, betra er því að útiloka þau alveg frá 

rannsókninni. 

4. Erlend bréf sem skráð eru í Íslensku fornbréfasafni, en þau eru fjölmörg. Þetta eru 

bréf sem borist hafa til Íslands erlendis frá og eiga þar af leiðandi ekkert erindi í 

þessa rannsókn.  

 

B. Handrit. 

Gerð var tölvuskrá yfir öll handrit úr safni Árna Magnússonar sem geymd eru í Reykjavík 

og Kaupmannahöfn. Við skráninguna var notuð handritaskráin Katalog over den 

Arnamagnæanske håndskriftsamling, sem hefur að geyma nákvæman lista yfir öll handrit 

sem varðveitt eru úr safni Árna Magnússonar. Skráð var númer hvers handrits, efniviður, 

en hans er getið í öllum tilvikum, hvort handrit er íslenskt eða erlent, efni handritsins, frá 

hvaða tíma handritið er og blaðsíðufjöldi hvers handrits. Miðað var við handrit skráð í 

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling, sem sannanlega eru íslensk og 

skrifuð á tímabilinu 16. og 17. öld. Nokkuð er um erlend handrit í safninu og handrit 

skrifuð um 1700 sem Árni Magnússon skrifaði sjálfur eða lét skrifa fyrir sig í 

Kaupmannahöfn eftir eldri handritum. Nokkuð einfalt var að þekkja þau handrit sem 

skrifuð voru í  Kaupmannahöfn um 1700. Skrifara er venjulega getið í handritaskránni, 

annað hvort Árni sjálfur eða einhver af skrifurum hans, þar má meðal annars nefna Ásgeir 

Jónsson sem er skrifaður fyrir mörgum þessara handrita. Þau handrit sem öruggt má telja að 

skrifuð hafi verið í Kaupmannahöfn á þessum tíma voru ekki tekin með í rannsóknina. 

Handrit sem varðveitt eru í handritadeild Landsbókasafns: Notuð var skrá sem 

Grímur M. Helgason og Lárus H. Blöndal tóku saman árið 1965 um fjölda og aldur 

handrita á Landsbókasafni. Í skránni er að finna afbragðs góða samantekt yfir fjölda skinn- 
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og pappírshandrita eftir tímabilum. Skrá þessi er aðgengileg á vef Landsbókasafns.
21

 Notuð 

voru öll íslensk handrit frá 1500 til 1700 sem skráin nær yfir.  

Önnur handrit: Þetta eru alls 79 handrit frá 16. öld. Þar má meðal annars nefna 

nokkur handrit sem varðveitt eru á Þjóðskjalasafni Íslands, handrit sem varðveitt eru í 

Ríkisskjalasafni Dana í Kaupmannahöfn og handrit sem varðveitt eru í Osló, Stokkhólmi 

og London. Þessi handrit eru ekki mörg og listinn er langt í frá tæmandi yfir þau handrit 

sem geymd eru á Þjóðskjalasafni og í handritasöfnum erlendis. Frekar er hægt að líta á 

þessi handrit sem nokkurs konar stikkprufu og gefa þau ágæta mynd af efnivið íslenskra 

handrita sem finna má í þessum söfnum frá 16. öld.  

Varðandi ártöl handrita og bréfa sem notuð voru í rannsókninni verður að koma 

fram að mikill munur er á nákvæmni í ártölum fornbréfa og handrita. Yfirleitt er vitað 

hvenær fornbréf var skrifað, ártalið er þekkt og oftar en ekki bæði mánuður og 

skriftardagur. Þannig er auðvelt að tímasetja fornbréfin nákvæmlega og sjá breytingu í 

samsetningu skinn- og pappírsbréfa innan t.d. tíu ára tímabila. Auðvelt er því að sjá hvort 

pappírsbréfum fjölgar og hvort þeim fjölgar meira á ákveðnu tíu ára tímabili en öðru. Þetta 

á ekki við um handritin sem gerir oft erfitt að tímasetja þau nákvæmlega. Óhjákvæmilegt 

var því að nota 50 ára tímabilaskiptingu þegar breytingar á efnivið handrita voru skoðaðar. 

Í handritaskrá Árna Magnússonar eru þessar tímasetningar notaðar fyrir handritin: c. 1500, 

c. 1600 eða c. 1700, fyrri hluti 16. aldar og fyrri hluti 17. aldar, síðari hluti 16. aldar og 

síðari hluti 17. aldar, lok 16. aldar, lok 17. aldar og 17. öld. Þessar tímasetningar geta 

skapað vandkvæði þegar reynt er að tímasetja handritin nákvæmlega. C. 1500 getur þýtt að 

handritið er frá 1510-1520, en það getur líka verið frá 1480-1490 sem er utan tímasviðs 

rannsóknarinnar. Einnig geta handrit sem skráð eru frá c. 1700 verið frá fyrstu árum 18. 

aldar sem er einnig utan þess tíma sem athugunin nær til. Niðurstaðan getur þannig aldrei 

orðið alveg nákvæm.  

Í rannsókninni var notuð tímabilaskiptinguna 1501-1550, 1551-1600, 1601-1650, 

1651-1700 og 1601-1700. Handrit sem eru frá c. 1500 voru skráð með tímabilinu 1501-

1550, handrit frá c. 1600 með tímabilinu 1551-1600 og handrit frá c. 1700 voru höfð innan 

tímabilsins 1651-1700 í stað þess að útiloka þau frá rannsókninni. Á síðari hluta 16. aldar 

var yfirgnæfandi meirihluti handrita pappírshandrit þannig að þó nokkur handrit séu frá 

fyrstu árum 18. aldar skekkti það niðurstöðuna lítið sem ekkert. Sama má segja um handrit 

frá fyrri hluta 16. aldar, þau voru nær öll skinnhandrit svo nokkur handrit frá síðustu árum 

15. aldar skekktu niðurstöðuna nær ekkert. 
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Þessi skortur á nákvæmni í tímasetningum handrita gerir það að verkum að ekki er 

hægt að sjá nákvæmlega hvenær Íslendingar fóru að skrifa á pappír, það er hvenær 

pappírinn tók yfir sem helsta ritfang Íslendinga enda gerðist það hægt og á löngum tíma.  

Hins vegar vona ég að hægt verði að greina skýrar breytingar eftir fimmtíu ára tímabilum, 

svo nokkuð nákvæm niðurstaða fáist.  

 

Þeir þættir sem teknir voru til skoðunar á Íslensku fornbréfasafni voru eftirfarandi: 

 

1. Fyrstu pappírsbréf 16. aldar voru skoðuð. Athugað var hvenær þau voru rituð, hver 

skrifarinn var til að fá upplýsingar um hverjir voru að skrifa á pappír á þessum tíma, 

og innihald bréfanna var skoðað, það er hvert umfjöllunarefni þeirra var. 

2. Þeim fornbréfum sem tekin voru til athugunar var raðað eftir ritunartíma í tíu ára 

tímabil. Fyrsta tímabilið var 1501-1510 og það síðasta 1561-1570 en Íslenskt 

fornbréfasafn nær ekki lengra en til ársins 1570. Þetta var gert til að skoða 

breytingar á samsetningu skinns/pappírs sem efniviðar eftir tímabilum og fundið var 

út hlutfall pappírsbréfa af heildarfjölda bréfa á hverju tímabili. Niðurstaðan sem 

fékkst gaf til kynna hvort (og þá hvenær) pappírsbréfum fór að fjölga og hvort það 

gerist smátt og smátt eða hvort pappírsbréfum fjölgaði mikið á kostnað skinns á 

ákveðnu árabili. 

 

Þau atriði sem tekin voru til skoðunar á handritum 16. og 17. aldar: 

 

1. Fyrstu pappírshandritin voru skoðuð, athugað var hvenær þau voru rituð, efni 

handrits var kannað, meðal annars til að sjá hvað var skrifað á pappír á þessum tíma 

(mikilvæg efni sem áttu að endast eða efni sem þurfti ekki að varðveita lengi). 

Einnig var athugað hver skrifari handrits var, ef hann var þekktur, til að fá hugmynd 

um hverjir voru að skrifa á þessum tíma og hverjir höfðu aðgang að pappír til 

skrifta. 

2. Handritin voru skráð eftir 50 ára tímabilum frá 1501-1700 og breytingar á hlutfalli 

skinn- og pappírshandrita af heildarfjölda handrita eftir tímabilum voru skoðaðar. 

Niðurstaðan sem fékkst gaf vonandi greinargóða mynd af því hvenær Íslendingar 

byrjuðu að skrifa handrit á pappír, hvort notkun skinns og pappírs var jöfn á 

einhverju tímabili eða hvort pappír tók snögglega við af skinni sem helsti efniviður 

til skrifta. Athugað var hvort hægt sé að greina hvort notkun skinns minnkaði í réttu 

hlutfalli við aukningu pappírs. 
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3.2 Fyrstu íslensku pappírsbréfin 

 

Eftirfarandi tafla sýnir fyrstu íslensku bréfin sem skrifuð voru á pappír: 

 

Nr. 

bréfs Dags Efni bréfs Tegund 

skinn/ 

pappír Frumrit Apograf Erlent og handrit 

4,610 1437 09.13 jarðasala frumrit p Fasc. 10,6   

8,155 1508 01.07 kirknafé apograf p  Ap. 692  

9,333 1527 04.29 jarðasala apograf p  Ap. 190  

9,369 1528 04.03 Ögmundur biskup frumrit p Fasc. 47,13 Ap. 1185  

9,519 1532 09.16 landamerki frumrit p Fasc. 74,2 

Ap. 593, Ap. 

5764  

10,056 1536 08.13 biskupstíund frumrit p   BM 11,099 

10,196 1539 09.01 vitnisburður frumrit p 

RA-Island 

nr.13  RA-IFG nr16 

10,325 1541 06.04 Ögm og Gizur frumrit p 

RA-

Island&Færö

e,20   

10,326 1541 06.09 Gizur biskup frumrit p 

RA-Island 

nr.22   

10,329 1541 06.15 landshjálparmál frumrit p 

RA-

Island&Færö

e,21   

10,331 1541 06.27 Jón biskup frumrit p 

RA-

Island&Færö

e,26   

 

 

Elsta íslenska pappírsbréfið sem varðveist hefur er AM. Fasc. X,6. Bréfið var skrifað á 

Möðruvöllum þann 13. september 1437. Um er að ræða jarðakaupabréf þar sem skrifari 

bréfsins, Þorvarður Loptsson bóndi á Möðruvöllum, lýsti því yfir að hann hafi selt 

Gunnsteini Jónssyni jörðina í Leyningi í Eyjafirði og fengið í staðinn jörðina í Vogum við 

Mývötn.
22

 Árni Magnússon skrifaði skarpskyggna athugasemd um bréfið þegar hann fékk 

það í hendur til afskriftar: „Þetta innlagt bref hefi eg feinged a Kalfafelli i Fliotshverfe. Þad 

synest ad vera originall, hvad under hangt hafe innsigle eitt. Og man eg so eigi, ad eg hafi 

sied jslendskt bref a pappir iafngamallt þessu.“
23

 Þetta er langelsta bréf sem vitað er um, 

skrifað á pappír, en þó finnast vísbendingar um að annað eldra bréf hafi upphaflega verið 

pappírsbréf en það bréf er nú einungis til í samtíða frumriti á skinni. Bréfið AM Fasc. 

                                                 
22

 Íslenskt fornbréfasafn IV, bls. 570. Sjá einnig Islandske Originaldiplomer indtil 1450, 

bls. 330. 
23

 Íslenskt fornbréfasafn IV, bls. 571. Sjá einnig Islandske Originaldiplomer indtil 1450, 

bls. 330. 
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VIII,5 var einnig ritað á Möðruvöllum og skrifað þann 3. apríl 1423 af norskum presti, 

Michael Jónssyni. Í bréfinu stefndi Michael séra Þorkeli Guðbjartssyni og séra Ara 

Þorbjarnarsyni fyrir að hafa haft af sér embætti officialis Hólakirkju, en séra Ari var kosinn 

í hans stað á prestastefnu á Möðruvöllum. Stefndi séra Michael þeim því báðum á ársfresti 

fyrir erkibiskupinn í Niðarósi.
24

 Skinnbréf dagsett 15. apríl 1423 er vottunarbréf þar sem 

séra Hannes Pálsson, Loptur Guttormsson og sex aðrir menn votta að Adam Jakobsson hafi 

lesið fyrir kirkjudyrum í Saurbæ í Eyjafirði stefnubréf séra Michaels á hendur sr. Þorkeli 

Guðbjartssyni og sr. Ara Þorbjarnarsyni. Í bréfinu stendur um bréfið frá 3. apríl:  

 

… fek sira michael fyrnefndr adam jakobssyni med handarbande sit fult oc logliget 

vmbodh at læsa vidrlííkt bref sæm her ær med fæst oc var þat þo a papíír scrifuat oc 

inciglat a ryggen með sira michials jncigle æn adam furnefndr lass þat sama brefuet 

þar firir kirkiu hurdonom j saurbæ þagar samstundis oss oc morgom adrom 

ahøirande.
25

 

 

Athygli vekur að bæði bréfið frá 3. apríl 1423 og elsta varðveitta pappírsbréfið frá 13. 

september 1437 voru skrifuð á Möðruvöllum. Er því freistandi að ímynda sér að 

Möðruvellingar hafi átt eitthvert magn af pappír á þessum tíma og þeir hafi skrifað margt 

fleira á pappír en þessi tvö bréf, þó ekki fáist frekar úr því skorið. 

Frá fyrstu áratugum 16. aldar eru einungis örfá pappírsbréf varðveitt. Það er ekki 

fyrr en eftir 1540 sem þeim fer að fjölga svo takandi sé eftir. Fyrstu íslensku pappírsbréf 

16. aldar eru eftirfarandi:  

 

1. AM. Apogr. 692.
26

 Þetta er afrit af pappírsbréfi sem skrifað var á Hólum í Hjaltadal 

þann 7. janúar 1508. Bréfið er dómur tólf presta útnefndur af Gottskálki biskup á 

Hólum um ákærur biskups á hendur Jóni Sigmundssyni um kirknafé á Urðum og í 

Víðidalstungu auk fleiri saka. Ekki er vitað hver skrifaði bréfið, hvort það var Gottskálk 

sjálfur eða einhver annar, en vitað er að það var skrifað á Hólum í Hjaltadal og að 

prestarnir tólf settu innsigli sín á bréfið. Árni Magnússon skrifaði á minnismiða sem 

fylgdi apografinu að það sé skrifað eftir „lacera charta veteri“ sem þýðir að afskriftin 

var gerð eftir gömlu skemmdu pappírsblaði. Þessi athugasemd gefur ekki til kynna 

hvort þetta gamla pappírsblað hafi verið frumritið frá 7. janúar 1508 svo hugsast getur 

að Árni hafi skrifað apografið eftir gamalli afskrift af frumbréfinu. Setja verður þennan 

fyrirvara þegar þetta bréf er nefnt fyrsta pappírsbréf 16. aldar því vafi er á að svo sé. Því 

                                                 
24

 Íslenskt fornbréfasafn IV, bls. 303-304. Sjá einnig Islandske Originaldiplomer indtil 

1450, bls. 239. 
25

 Íslenskt fornbréfasafn IV, bls. 308-309. 
26

 Íslenskt fornbréfasafn VIII, bréf nr. 155, bls. 183. 
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miður hefur Árni annað hvort ekki vitað hvort hér var um að ræða frumritið, sem er 

ólíklegt því innsiglisförin hefðu átt að vera á bréfinu, eða hann hefur gleymt að geta 

þess á minnisblaði sínu. 

 

2. AM. Apogr. 190.
27

 Afskrift Árna Magnússonar á pappírsbréfi er skrifað var þann 29. 

apríl 1527 á Svalbarði á Svalbarðsströnd og er vitnisburður fjögurra manna um sölu 

jarðarinnar Svalbarðs. Ekki er skrifari bréfsins nefndur en þar sem þetta er vitnisburðarbréf 

fjögurra manna til sönnunar á réttmæti jarðasölu er líklegast að yfirvöld á staðnum, eins og 

t.d. sýslumaður, hafi staðið fyrir því að vitnisburðurinn var tekinn. Árni Magnússon skrifar 

þetta um bréfið sem hann gerði afskrift sína eftir: „Ex originali Svalbardensi accuraté. 4 

innsigle hafa under brefenu vered, nu er ei nema 3. brefed er ritad a pappir“.
28

 Þar af 

leiðandi er ljóst að Árni hefur gert afskrift sína eftir frumritinu frá 1527 og að frumritið var 

skrifað á pappír. 

 

 
Mynd 2.  AM. Fasc. XLVII,13. Sendibréf Ögmundar frá 1528.

29
 

 

3. AM. Fasc. XLVII,13.
30

 Frumrit bréfs sem skrifað var á pappír þann 3. apríl 1528 í 

Skálholti af Ögmundi Pálssyni biskup. Um er að ræða sendibréf sem Ögmundur biskup 

sendi Jóni biskup Arasyni á Hólum varðandi deilur sem Björn Þorleifsson bóndi átti við 

Einar Ólafsson um erfðagreiðslur eftir föðurbróður Björns, Einar Björnsson. Í bréfinu 

kemur fram að biskup studdi Björn Þorleifsson í þessum erfðadeilum, en þetta bréf var 

einn liður í svokölluðu Vatnsfjarðarmáli sem Ögmundur biskup blandaði sér í en verður 

                                                 
27

 Íslenskt fornbréfasafn IX, bréf nr. 333, bls. 405. 
28

 Íslenskt fornbréfasafn IX, bls. 405. 
29

 Björn K. Þórólfsson, Nokkur orð um íslenskt skrifletur, bls. 13. 
30

 Íslenskt fornbréfasafn IX, bréf nr. 269, bls. 446. 
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ekki rakið nánar hér.
31

 Bréfið er undirritað af biskup: „Augmundus dei gracia 

Episcopus skalholltensis“.
32

 

 

4. AM. Fasc. LXXIV,2.
33

 Hér er um að ræða afskrift Árna Magnússonar eftir frumriti 

skrifuðu á pappír. Frumritið var skrifað þann 16. september 1532 í Eingihlíð í 

Húnavatnsþingi og er vitnisburður um landamerki Eingihlíðar.  Skrifari bréfsins er ekki 

þekktur, hvort það var annar hvor þeirra sem skrifaðir eru fyrir vitnisburðinum, Björn 

Nikulásson eða Jón Oddsson eða einhver annar. Þar sem hér var um að ræða opinberan 

vitnisburð er ekki ólíklegt að yfirvöld fyrir norðan, þ.e. sýslumaður eða annar, hafi sóst 

eftir vitnisburði mannanna og séð til þess að bréfið yrði skrifað. 

 

5. Add. British Museum 11,099. Bréfið sem varðveitt er í London er frumbréf skrifað á 

pappír. Það var skrifað á Álftamýri í Arnarfirði þann 13. ágúst 1536 og er kvittan 

Ögmundar biskups Pálssonar um biskupstíundir Guðrúnar Björnsdóttir. Líklega er bréfið 

skrifað af Ögmundi sjálfum í vísitasíuferð hans um Vestfirði árið 1536 þar sem biskup 

segir í bréfinu: „þui haufum wer gefit greinda gudrunu frij oc frialsa vm sinar biskups 

tiunder suo leingi gud gefur oss at koma til westfiarda j vora næstu epter komandi 

visiteran“.
34

 

 

6. Ríkisskjalasafn Dana, Island nr. 13.
35

 Bréfið, sem var ritað þann 1. september 1539, er 

frumrit á pappír varðveitt í Ríkisskjalasafni Dana í Kaupmannahöfn. Bréfið var skrifað á 

Úlfljótsvatni og er vitnisburður tveggja manna, Jóns Loptssonar og Péturs Péturssonar, um 

þjófnað þeirra Korts Hrafns og Diðriks af Minden. Ekki er vitað hver skrifaði bréfið en það 

hefur verið vitnisburður í máli sem kom upp vegna Diðriks af Minden þetta sama haust árið 

1539 og mikið var fjallað um í annálum ársins 1539, svo að vitnisburðurinn hefur verið 

tekinn af lögmanni eða sýslumanni.
 36

 

 

7. Ríkisskjalasafn Dana, Ísland og Færoe nr. 20.
37

 Bréfið er frumrit á pappír með litlu 

innsigli Gizurar biskups og var skrifað í Haukadal 4. júní 1541. Bréfið skrifaði biskup 

                                                 
31

 Um Vatnsfjarðarmál, sjá Páll E. Ólason, Menn og menntir, bls. 156-181. 
32

 Íslenskt fornbréfasafn IX, bls. 447. 
33

 Íslenskt fornbréfasafn IX, bréf nr. 519, bls. 627. 
34

 Íslenskt fornbréfasafn X, bls. 82. 
35

 Íslenskt fornbréfasafn X, bréf nr. 196, bls 470. 
36

 Annálar 1400-1800. I bindi, bls. 97 og Annálar 1400-1800. 2. bindi, bls. 43. 
37

 Íslenskt fornbréfasafn X, bréf nr. 325 , bls. 618 
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til Kristophers Hvidfelds herforingja á dönsku herskipi sem lá suður fyrir landinu en 

Ögmundur biskup var þá fangi á herskip Hvítfeld, samanber efni næsta bréf.  

 

8. Ríkisskjalasafn Dana, Island nr. 22.
38

 Bréfið, sem er frumrit á pappír, var skrifað þann 9. 

júní 1541 á herskipi Kristophers Hvidfelds. Í Íslensku fornbréfasafni er bréfið sagt með 

hendi Gizurar biskups Einarssonar því að Ögmundur biskup hafi verið blindur og því ekki 

verið fær um að skrifa það. Samkvæmt yngri heimildum er þetta dregið í efa og meðal 

annars telur Loftur Guttormsson að trúnaðarmaður biskups, séra Einar Ólafsson á Nesi við 

Seltjörn, hafi skrifað bréfið en hann átti að veita fjármunum Ögmundar viðtöku, eins og 

bréfið greinir frá.
39

 Bréfið, sem var skrifað meðan Ögmundur var hafður í haldi á skipi 

Hvidfelds er beiðni hans til systur sinnar um að láta sendimann hafa allt fémætt sem hann 

átti í vörslu hennar. Í staðinn myndi biskup verða leystur úr haldi. Ekki varð þó úr að 

biskup yrði leystur úr haldi þó Hvidfeld kæmist yfir fjármuni hans. Ögmundur var ennþá á 

skipinu þegar það sigldi aftur til Danmerkur en hann lést á leiðinni og var jarðsettur í Sórey 

á Sjálandi.
40

 

 

 

 
                                              Mynd 3.  Ríkisskjalasafn Dana, Island nr. 22.

41
 

 

 

9. Ríkisskjalasafn Dana, Island og Færöe, nr. 21.
42

 Bréfið er frumrit á pappír með sex 

innsiglum, varðveitt í Ríkisskjalasafni Dana í Kaupmannahöfn. Það var skrifað á 

prestastefnu á Eyrarlandi í Eyjafirði þann 15. júní 1541, þar sem tólf prestar 

                                                 
38

 Íslenskt fornbréfasafn X, bréf nr. 326, bls. 619. 
39

 Loftur Guttormsson, Frá siðaskiptum til upplýsingar, bls. 57-59. 
40

 Kristjana Kristinsdóttir og Már Jónsson, Skjalalestur, bls. 9 og Saga Íslands 6, bls. 59. 
41

 Kristjana Kristinsdóttir og Már Jónsson, Skjalalestur, bls. 8. 
42

 Íslenskt fornbréfasafn X, bréf nr. 329, bls. 621-622. 
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Hólabiskupsdæmis lýstu því yfir að þeir vildu hylla og halda Kristján konung sem sinn 

rétta konung og herra, heita honum landshjálp, peningum og þjónustu eftir því sem biskup 

samþykki með ráði bestu manna í landinu.  

 

10. Ríkisskjalasafn Dana, Island og Færöe, nr. 26.
43

 Bréfið er innsiglalaust frumrit á 

pappír sem varðveitt er í Ríkisskjalasafni Dana í Kaupmannahöfn. Það var skrifað þann 

27. júní 1541 í Kalmanstungu af Jóni Arasyni biskup, stílað á Kristopher Hvítfeld og 

sent til alþingis með séra Ólafi Hjaltasyni. Í bréfinu harmar biskup að geta ekki mætt til 

þings þar sem hann hefði gjarnan viljað tala við Hvítfeld augliti til auglitis. Hann lofar 

að styðja umboðsmann konungs, sem honum þykir ráðlegra að sé íslenskur, lofar þeirri 

landshjálp sem prestar geti gert konungi til heiðurs, segir að klerkar vilji ekki láta laus 

klenodia kirkjunnar, nema konungur sendi opið bréf þar uppá og áhafnar honum 25 

hundruð á landsvísu, sem hann eigi hjá Claus van der Merwitz.
44

 

 

Þar með eru fyrstu pappírsbréf 16. aldar upptalin. Áður en farið verður í umfjöllum um 

fjölda fornbréfa eftir tímabilum þeirrar aldar langar mig að skoða aðeins betur hverjir 

skrifuðu þessi fyrstu bréf. Þannig er kannski hægt að öðlast frekari vitneskju um hverjir 

hófu að skrifa á pappír á Íslandi.  

Pappírsbréfin tvö frá 15. öld, það sem varðveitt er frá árinu 1437 og bréfið frá 1423 

sem talið er upphaflega skrifað á pappír, voru skrifuð annars vegar af bóndanum á 

Möðruvöllum og hins vegar af norskum presti. Ekki er óvarlegt að áætla að pappír hafi 

verið notaður á Möðruvöllum á fyrri hluta 15. aldar þar sem bæði þessi bréf voru skrifuð á 

staðnum. Hugsanlega hefur Michael prestur tekið hið nýja ritfang með sér frá Noregi. Þó 

svo pappír hafi ekki verið orðinn algengt ritfang í Noregi á þessum tíma var hann helst 

notaður af embættismönnum og klerkum, sbr. kafla 2.2. Bréfið frá 1508 var skrifað á 

Hólum í Hjaltadal og var dómur presta. Næsta bréf, sem skrifað var árið 1527 á 

Svalbarðsströnd er vitnisburðarbréf sem embættismenn á staðnum hafa líklegast látið taka. 

Þriðja bréfið var skrifað af Ögmundi biskup á Hólum árið 1528 og fjórða bréfið er 

vitnisburður um landamerki sem skrifað var árið 1532 og er væntanlega skrifað af 

embættismanni á staðnum. Fimmta bréfið var skrifað af Ögmundi biskup árið 1536 í 

Arnarfirði og það sjötta er vitnisburðarbréf, tekið vegna dóms í máli Diðriks af Minden árið 

1539. Það bréf var því gert af embættismanni eða umboðsmanni hans. Sjöunda bréfið var 

skrifað árið 1541 af Gizuri biskup Einarssyni og það áttunda var líklega skrifað af séra 

                                                 
43

 Íslenskt fornbréfasafn X, bréf nr. 331, bls. 624-626. 
44

 Íslenskt fornbréfasafn X, bréf nr. 331, bls. 624-626. 
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Einari Ólafssyni um borð í dönsku herskipi. Níunda bréfið sem ég fjallaði um var skrifað á 

prestastefnu í Eyjafirði árið 1541 af tólf prestum og það tíunda var ritað af Jóni Arasyni 

biskup í Kalmanstungu sama ár. 

Þessi niðurstaða er á sama veg og það sem kemur fram hér framar, að þeir sem 

skrifuðu og áttu efnivið til skrifta voru embættismenn og prestar, hugsanlega einstaka 

stórbóndi sem var bæði læs og skrifandi og þurfti af einhverjum ástæðum á efnivið til 

skrifta að halda, en það var ekki almennt meðal bænda. Eins og áður segir fór 

pappírsbréfum að fjölga upp úr 1540. Nú verður skoðaður fjöldi pappírsbréfa af 

heildarbréfafjölda eftir tímabilum á 16. öld. 

 

3.3 Fjöldi íslenskra pappírsbréfa á 16. öld 

 

Eftirfarandi tafla sýnir breytingu á hlutfalli skinn- og pappírsbréfa frá upphafi 16. aldar og 

fram til ársins 1570, en ekki eru skráð bréf í Íslenskt fornbréfasafn sem eru yngri en frá því 

ári. Taflan sýnir glögglega hægfara fjölgun pappírsbréfa, þó fjöldi bréfanna sé mjög 

misjafn eftir tímabilum. 

 

          Skinnbréf        Pappírsbréf         Heildarfjöldi 

  Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Bréf % 

1501-1510 85 99% 1 1% 86 100% 

1511-1520 154 100% 0 0% 154 100% 

1521-1530 178 99% 2 1% 180 100% 

1531-1540 150 98% 3 2% 153 100% 

1541-1550 144 81% 33 19% 177 100% 

1551-1560 178 71% 74 29% 252 100% 

1561-1570 226 88% 32 12% 258 100% 

Alls: 1115 88% 145 12% 1260 100% 

 

Á töflunni sést að á fyrstu tveimur áratugum 16. aldar er einungis varðveitt eitt pappírsbréf. 

Það er bréfið AM. Apogr. 692, skrifað 7. janúar 1508. Eins og áður hefur komið fram er 

ekki öruggt að þar sé um frumbréf að ræða (sbr. kafla 3.2), þannig að ef til vill er ekkert 

pappírsbréf varðveitt frá þessum tveimur fyrstu áratugum aldarinnar. 

Á tímabilinu 1521-1530 eru varðveitt tvö pappírsbréf. Hið fyrra er jarðasölubréf 

(AM. Apogr. 190), sem skrifað var árið 1527 og síðara bréfið er skrifað af Ögmundi 

Pálssyni biskup árið 1528 (AM. Fasc. XLVII,13). Alls voru tekin með í rannsóknina 180 

bréf sem skrifuð voru á þessu tímabili svo pappírsbréf eru mjög lítill hluti af heildarfjölda 

bréfanna, eða um eitt prósent. 
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Á árunum 1531-1540 fjölgar pappírsbréfum lítillega. Af 153 bréfum voru þrjú 

pappírsbréf, sem þýðir að um tvö prósent alla bréfa frá þessu tímabili voru skrifuð á pappír. 

Þau bréf sem varðveitt eru frá þessu tímabili er bréf um landamerki frá 1532 (Fasc. 74,2), 

frumrit bréfs um biskupstíund (BM 11,099) frá árinu 1536 og vitnisburðarbréf frá 1539 

(RA-Island nr.13).  

Á tímabilinu 1541-1550 sést að umtalsverð aukning hefur orðið á hlutfalli 

pappírsbréfa af heildarfjölda bréfa. Af alls 177 bréfum sem tekin voru til skoðunar voru 

19% skrifuð á pappír, eða alls 33 bréf. Þetta er mikil aukning frá tímabilinu á undan þegar 

einungis 2% bréfa voru skrifuð á pappír og bendir til hægrar en stöðugrar aukningar 

pappírs sem ritfangs. 

Aukningin heldur áfram ef tímabilið 1551-60 er skoðað. Frá þeim tíma eru 

pappírsbréfin 74 af alls 252 bréfum sem skoðuð voru. Þetta þýðir að tæp þrjátíu prósent 

allra bréfa voru skrifuð á pappír. Frá tímabilinu á undan er þetta umtalsverð aukning þó 

ekki sé hægt að fullyrða að pappír sé að taka yfir sem helsta ritfang á Íslandi. Þessi 

niðurstaða gefur til kynna að ekki sé langt í að hann verði jafnalgengur og bókfell. 

Á síðasta tímabilinu sem skoðað er, 1561-1570, virðist draga aftur úr fjölda 

pappírsbréfa. Af 258 bréfum voru aðeins 32 bréfanna skrifuð á pappír, eða um 12 prósent. 

Skinnbréfin voru 226 talsins eða um 88% allra bréfa. Þessi fækkun frá áratugnum á undan 

virðist gefa til kynna að þótt pappírsbréfum fjölgi eftir árið 1540 sé enn talsvert langt í að 

pappír verði jafnalgengur eða algengari en skinn. Um árið 1570 eru Íslendingar því enn að 

skrifa mestmegnis á skinn. 

Ef tímabilið 1501-1570 er skoðað í heild sést að af 1260 bréfum sem vitað er með 

vissu hvort skrifuð voru á skinn eða pappír eru 145 bréf skrifuð á pappír, sem er talsverður 

fjöldi, en er þó ekki nema tólf prósent af öllum bréfum frá 1501-1570 sem skoðuð voru. Til 

samanburðar má benda á að rannsókn sem H.M. Fiskaa gerði á norskum bréfum frá sama 

tímabili leiddi í ljós að um 40% allra bréfa voru pappírsbréf (sjá kafla 2.2). Þessi niðurstaða 

sýnir að um 1570 var pappír ekki enn farinn að taka yfir að neinu ráði, þó nema megi 

hægfara aukningu í pappírsnotkun frá árinu 1540 og áfram. Telja má víst að eftir 1570 fari 

pappírsbréfum og handritum að fjölga á kostnað bókfells og gaman hefði verið að skoða 

bréf fram til ársins 1600 til að merkja áframhaldandi þróun.  

Talsvert mörg pappírshandrit eru til frá síðari hluta 16. aldar og síðar sem geta 

hugsanlega varpað ljósi á þessa þróun og verða þau nú könnuð nánar. Fyrst verður 

skoðaður fjöldi pappírshandrita eftir tímabilum á 16. og 17. öld og hlutfall þeirra af 

heildarfjölda handrita á þessum tíma, síðan verður fjallað nánar um innihald elstu íslensku 

pappírshandritanna. 
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3.4 Fjöldi íslenskra pappírshandrita á 16. og 17. öld 

 

Eftirfarandi tafla sýnir hlutfall skinn- og pappírshandrita eftir tímabilum á 16. og 17. öld. 

17. öldinni er skipt í þrjá dálka eins og sést, 1601-1650, 1651-1700 og 1601-1700, þetta er 

gert vegna þess að sum handrit eru ekki tímasett nákvæmar en frá 17. öld, því er erfitt að 

flokka þau meðal handrita sem eru tímasett nákvæmar. Í sumum tilfellum er skrifari 

handritsins þekktur svo að hægt er að afmarka það tímabil sem handritið var skrifað á 

betur, en ekki svo vel að öruggt sé. Þess vegna tel ég nauðsynlegt að flokka þessi handrit 

sér. 

 

      Skinnhandrit    Pappírshandrit Skinn- og pappír      Handrit alls 

  Fjöldi  Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

1501-1550 133 98.5% 2 1.5% 0 0.0% 135 100% 

1551-1600 134 66.7% 67 33.3% 0 0.0% 201 100% 

1601-1650 8 5.3% 144 94.7% 0 0.0% 152 100% 

1651-1700 6 0.8% 675 99,0% 1 0.2% 682 100% 

1601-1700 20 4.3% 448 95.3% 2 0.4% 470 100% 

Alls 301   1335   4   1640   

 

Frá fyrri hluta 16. aldar, eða 1501-1550, eru einungis varðveitt tvö pappírshandrit, handritin 

AM 232 8vo og AM 264 I Fol. Rannsóknin náði til 135 handrita frá tímabilinu 1501-1550 

og hlutfall pappírshandrita var einungis tæpt eitt og hálft prósent sem gefur til kynna að 

fyrir árið 1550 hafi pappír varla verið notaður við handritaskrif. Reyndar er það svo að 

langflest pappírshandrit 16. aldar eru bréfabækur, minnisbækur og handrit sem innihalda 

ýmiss skjöl, eða fyrst og fremst embættisbækur. Þau eru ekki handrit eins og við hugsum 

okkur handrit, sem fagurlega skreyttar bækur sem innihalda Íslendingasögur, guðsorðatexta 

eða Jónsbók. Þannig var lítið lagt í flest þau pappírshandrit sem varðveist hafa frá þessum 

tíma og fæst hafa verið skrifuð með það í huga að þau ættu enn eftir að vera til 450 árum 

síðar. Þakka má Árna Magnússyni fyrir að nokkurt þessara handrita sé enn til í dag, án 

handritasöfnunar hans væru þau líklega flest ef ekki öll glötuð, auk margra skinnhandrita 

að auki. 

Pappírshandritum fjölgar talsvert á síðari hluta 16. aldar, raunar svo mjög að hægt 

er að segja að pappír hafi á þeim tíma fest sig í sessi sem ritfang. Af 201 handriti sem 

rannsóknin náði til voru skinnhandritin 134, eða tæp 67 prósent og pappírshandritin 67 eða 

rúm 33 prósent. Því miður sjáum við ekki nákvæmlega hvenær mesta fjölgun 

pappírshandrita varð, en ef skoðuð er niðurstaðan úr fornbréfasafninu frá 1551-1570 þá má 
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merkja þar hæga og stöðuga fjölgun pappírsbréfa eftir miðja 16. öld þó sveiflur milli 

áratuga séu miklar. Þar var hlutfall pappírsbréfa af heildarfjölda bréfa á árunum 1551-1560 

sambærileg við fjölda pappírshandrita 1551-1600 eða tæp þrjátíu prósent. Bréfunum fækkar 

síðan niður í 12% á tímabilinu 1561-1570. Á árunum fyrir 1580 eru einungis varðveitt 12 

pappírshandrit sem vitað er nákvæmlega hvenær voru skrifuð. Af 67 pappírshandritum sem 

varðveitt er frá síðari hluta 16. aldar eru því einungis tæp 18 prósent frá 1551-1580. Af 

þessu má draga þá ályktun að pappír hafi ekki farið að nálgast bókfellið fyrr en á tveimur 

síðustu áratugum sextándu aldar. Vísbending um hvenær farið var að líta á pappír sem 

traustan efnivið er handritið AM 70 4to sem skrifað var árið 1586 og fjallað verður nánar 

um í næsta kafla. Það handrit var greinilega skrifað með framtíðarnotkun í huga og 

höfundur þess bar greinilega traust til hins nýja ritfangs. 

Á fyrri hluta 17. aldar má sjá að algjör umskipti hafa orðið hvað varðar efnivið í 

handritum. Af 152 handritum frá þessum tíma voru einungis átta skrifuð á skinn eða rúm 

fimm prósent. Pappírshandritin voru aftur á móti 144 eða tæp 95 prósent. Sama niðurstaða 

kemur fram ef skoðuð eru þau handrit sem skráð voru sem 17. aldar handrit, án þess að 

tímasetja þau nánar. Af 470 handritum í þessum flokki voru einungis tuttugu skinnhandrit 

eða rúm fjögur prósent. Pappírshandritin voru hins vegar 448 eða yfir 95% allra handrita. 

Síðan voru tvö handrit sem skrifuð voru bæði á skinn og pappír. Í þeim tilvikum þar sem 

handrit voru tímasett nákvæmlega virðast pappírshandritin vera dreifð yfir allt tímabilið, 

þau eru ekkert síður frá fyrstu árum 17. aldar heldur en rétt fyrir miðja öld. Því má gera ráð 

fyrir að strax í upphafi 17. aldar hafi skinn verið orðið sjaldgæft til skrifta, þannig að þegar 

pappír fór að taka yfir sem ritfang í einhverjum mæli þá hafi umskiptin verið snögg. 

Á síðari hluta 17. aldar má segja að skinn sé að mestu horfið sem ritfang. Þó eru 

varðveitt sex skinnhandrit frá þeim tíma (auk einhverra þeirra tuttugu sem skráð eru sem 

17. aldar handrit) sem gerir innan við eitt prósent af heildarfjölda handrita á tímabilinu. 

Pappírshandritin eru aftur á móti 675 eða 99 prósent. 

 

3.5 Fyrstu íslensku pappírshandritin 

 

Þó svo nokkur pappírsbréf séu varðveitt frá fyrri hluta 16. aldar, og þá sérstaklega eftir 

1540, er sömu sögu ekki að segja um pappírshandrit. Einungis eru varðveitt tvö íslensk 

pappírshandrit frá fyrri helmingi 16. aldar, og bæði eru þau skrifuð rétt fyrir miðja öldina. 

Á árunum fyrir 1540 eru því engin handrit til sem skrifuð eru á pappír þó svo fjölmörg 

skinnhandrit séu varðveitt, eins og vitað er. Eftirfarandi handrit eru elstu handrit sem 

varðveitt eru frá 16. öld: 
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1. Elsta íslenska pappírshandritið sem varðveist hefur er Bréfabók Gizurar biskups 

Einarssonar (AM 232 8vo), skrifuð á árunum 1540-1548. Bókin er í litlu broti 

(áttungsbroti), 14,4 cm. á hæð og 10,5 cm. að breidd og inniheldur 126 síður. 

         
  Mynd 4. AM 232 8vo (bls. 6)                                                         Mynd 5. AM 232 8vo (bls. 63)

45  
 

Fjölmargar rithendur eru í bókinni, bæði rithönd biskups sjálfs og skrifara hans. 

 

2. Næstelsta pappírsbókin er handritið AM 264 I fol, skrifað á árunum 1548-1550. Bókin, 

sem inniheldur fimm handrit (I-V) var skrifað á dönsku og inniheldur ýmsa reikninga 

varðandi konungsjörðina Bessastaði og eignir hennar. Þetta handrit (I) inniheldur meðal 

annars jarðabók yfir skatttekjur af jörðum Viðeyjaklausturs og fleira. Titill handritsins er 

eftirfarandi: „Fortegnelse over afgifterne af Viðey klosters jorder i årene 1548-50, samt 

over hovedgårdens besætning; regnskap over de ved fiskeriet år 1548 og 1550 hafte 

udgifter.“
46

 Bókin er í stóru broti (folio) en handritin fimm eru misstór. Elsta handritið (I) 

er 20,7 * 15 cm. að stærð og er 115 blaðsíður.  Ekki er skrifari nefndur en í Katalog over 

den Arnamagnæanske håndskriftsamling kemur fram að skrifari fógeta hafi ritað 

handritið.
47

 

 

                                                 
45

 Handritamyndirnar eru fengnar á vef Árnastofnunar (www.arnastofnun.is) þar sem hægt 

er að skoða stafrænar myndir af handritinu í heild. 
46

 Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling, bls. 239. 
47

 Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling, bls. 239. 

http://www.arnastofnun.is/
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Fleiri eru pappírshandritin ekki frá fyrri hluta 16. aldar, en frá síðari hluta 16. aldar eru þau 

67 talsins. Í mörgum tilfellum er erfitt að tímasetja þau nákvæmlega, en sum eru tímasett 

frá síðari hluta 16. aldar og önnur frá lokum 16. aldar eða frá c. 1600. Í sumum tilfellum er 

skrifari þekktur (stundum hefur þekktur skrifari ritað hluta handrits, jafnvel bara eina 

blaðsíðu í þykku handriti) og þannig er hægt að tímasetja handrit nákvæmar. Í einhverjum 

tilfellum er hluti handrits dagsettur og þannig hægt að ráða aldur handritsins í heild. Sum 

handrit  eða skjöl í handriti fjalla um mál sem vitað er hvenær áttu sér stað eða voru í eigu 

þekktra manna (t.d. lögmanna eða biskupa) svo hægt er að tímasetja handritin með nokkuð 

áreiðanlegum hætti. Síðan eru sum handritin rækilega dagsett sem einfaldar málið verulega. 

Hér á eftir fylgir listi yfir elstu handrit í safni Árna Magnússonar frá tímabilinu 1551-1600, 

að því best er vitað. Markmiðið með því að taka saman lista yfir þessi handrit er ekki 

einvörðungu að fá nákvæmt yfirlit yfir elstu handritin í tímaröð, heldur ekki síður að afla 

vitneskju um innihald þessara fyrstu pappírshandrita sem og að vita hverjir voru að skrifa á 

pappír á þessum tíma. Voru það embættismenn, klerkar eða fleiri hópar? Hvað var skrifað á 

þessi elstu handrit? Var það efni sem ætlunin var að geyma lengi, svo sem lagatextar, 

guðsorðabækur eða Íslendingasögur, eða voru þau embættisbækur, skýrslur eða 

minnisblöð, efni sem varðaði daglegar athafnir þeirra sem skrifuðu og ekki var ætlunin að 

varðveita lengi? Þessar spurningar gefa vísbendingu um hvernig litið var á pappír, sem 

varanlegan efnivið sem myndi varðveitast lengi eða hvort sumt var öruggara að skrifa 

áfram á skinn. 

 

1. AM 264 fol. Elsta handrit sem varðveitt er frá síðari hluta 16. aldar er sama handrit og 

fjallað var um hér að framan. Innan þessa handrits er að finna fimm mismunandi handrit, en 

fyrsti hluti þess (AM 264 I fol) er frá árunum 1548-1550.  

    AM 264 II fol. er skrifað á árunum 1551-1552. Handritið er 33*22 cm. að stærð og 

inniheldur 41 blað. Það inniheldur reikninga yfir eignir konungsjarðarinnar Bessastaða, 

sérstaklega afgjöld af Viðeyjaklaustri og yfirlit yfir fiskveiðar fyrir þessi ár.  

    AM 264 III fol. inniheldur einungis yfirlit yfir fiskveiðar ársins 1553. Handritið er 

32,5*21 cm. að stærð og hefur að geyma 8 blöð. 

    AM 264 IV fol. eru reikningar Eggerts Hannessonar fyrir árin 1551-1553 vegna starfa 

hans fyrir borgarstjóra og ráð í Kaupmannahöfn eða „udgifter for borgemester og råd í 

København“
48

. Eggert var ræðismaður á Bessastöðum og fógeti í Gullbringusýslu árið 

                                                 
48

 Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling, bls. 240. 
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1551, fógeti á Íslandi frá 1552 og lögmaður norðan og vestan til ársins 1568.
49

 Handritið er 

31*21,5 cm. að stærð og er 48 blaðsíður. 

    AM 264 V fol. inniheldur birgðatalningu fyrir Bessastaði og Viðey árið 1553 frá 

Laurits Mule til Paul Hvitfeldt. Stærð handritsins er 27,8*20,5 cm. og er 48 blöð að 

stærð.
50

 

 

2. AM 260 I 4to. Handritið er skrifað á árunum 1557-1586. Það er 114 blaðsíður og stærð 

þess er 22*16,3 cm. Inniheldur handritið ársreikninga Skálholtsbiskupsstóls fyrir 

framangreind ár eða „de originale årsregnskaper fra Skalholt bispestol“.
51

 

 

3. AM 267 II 4to. er meðal annars skrifað af Eggerti Hannessyni og inniheldur samkvæmt 

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling „fortegnelse over jordegods og 

løsøre for årene 1563-64 hvoriblandt de af Daði Guðmundsson efterladte ejendomme“.
52

 

Handritið er skrifað á árunum 1563-1564, er 20,6*15,7 cm. að stærð og inniheldur 24 

blöð.
53

 

 

4. AM 238 4to. Bessastaðabók. Handritið inniheldur tvær rithendur og er skrifað um 1570, 

það er 181 blaðsíða og mál þess eru 19,8*14,5 cm. Bessastaðabók er skjalabók sem 

inniheldur skjöl úr ýmsum áttum, sum um samtímaefni en önnur eru afrit eldri skjala. Í 

fyrsta hluta bókarinnar er að finna skjöl varðandi Viðeyjaklaustur „og er stærsta safn 

Viðeyjarskjala sem þekkist. Meginhluti þeirra eru jarðaskjöl, síðan nokkrir máldagar kirkna 

sem klaustrið hefur átt, þá skrár um ítök og afgjöld af jörðum klaustursins“.
54

 Auk skjala 

Viðeyjarklausturs er í handritinu að finna bréf er varða Jón Arason og son hans Björn 

Jónsson og skjöl úr bréfabók Þorvarðar Erlendssonar lögmanns. Einnig eru þar gögn er 

varða Vigfús Jónsson sýslumann á Kalastöðum á Hvalfjarðarströnd, meðal annars 

kirkjumáldaga, gögn um landamerki ýmissa jarða, réttarbætur frá 14. og 15. öld og fleira. 

Vigfús Jónsson stóð fyrir uppskrift skjalanna sem er að finna í bókinni auk annars manns 

sem ekki er vitað hver var.
55
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                                                      Mynd 6. AM 238 4to Bessastaðabók

56
 

 

5. AM 68 8vo. Handritið er alls 161 blaðsíða og stærð þess er 16,8*10,7 cm. Það er skrifað 

á 16. og 17. öld, en á blaðsíðu 62-140 er að finna frumrit af reikningum Eggerts 

Hannessonar á árunum 1570-71. Í handritinu er  

 

reickningskappur wppa allar þær skullder … sem adrer menn ero skyllduger mier 

eggertt hannessyni … anno lxx. Kongzquilldi og jarder med þvi ummbodi, sem arne 

gislason hefr hafft, enn eggertt hannesson medtok 1570. Reickningskappur wppa 

allar þær skullder fornar og nygar, sem adrer menn eiga ad giallda eggertt 

hannessyni j bardastranda syslu j þetta anno dominj m. d. lxx og eitt ar.
57

 

 

6. AM 241a 4to. Bréfa- og minnisbók Guðbrands Þorlákssonar biskups á Hólum (eða 

concept og memorialbog
58

). Handritið er 20,6*14 cm. að stærð og inniheldur 84 blöð. Það 

hefur að geyma bréf, yfirlit um kirkjueignir (góss), ýmsa reikninga og fleira, skrifað af 

Guðbrandi Þorlákssyni á árunum 1571-1576.
59
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7. AM 198 4to. Handritið er 20*15,6 cm. að stærð og 65 blöð. Það er skrifað af og fyrir Jón 

Jónsson lögmann norðan og vestan á árunum 1573-1603. Handritið er kópíubók Jóns 

Jónssonar en inniheldur einnig saktal úr lögbók Íslendinga, afskrift af dómum og fleira. 

 

8. AM 241b 4to. Bréfa- og minnisbók Guðbrands Þorlákssonar biskups á Hólum. Handritið 

er 20,4*13,8 cm. að stærð og inniheldur 88 blöð. Innihald þess er það sama og AM 241a 

4to hér að framan (nr. 6) en þessi bréfa- og minnisbók er skrifuð á árunum 1577-1584.  

 

9. AM 902c 4to. Jarðabók yfir konungseignir á Íslandi. Handritið, sem var skrifað árið 

1579 er 22*15,7 cm. að stærð og 68 blöð. Jarðabókin var notuð af lénsmönnum konungs og 

var þar meðal annars að finna yfirlit yfir eignir klaustra og eignir sem Ögmundur Pálsson 

og Jón Arason skildu eftir sig.
60

 

 

10. AM 70 4to. Handritið er skrifað árið 1586, stærð þess er 19,5*16 cm. og það hefur að 

geyma 97 blöð. Inniheldur það norsk landslög Magnúsar lagabætis. Þetta handrit er sérstakt 

fyrir þær sakir að þetta er fyrsta pappírshandritið, af þeim sem hér hafa verið tekin fyrir, 

sem inniheldur annað en skjöl, bréf, reikninga og skýrslur. Segja má að þetta handrit sé 

fyrsta pappírshandritið sem hugsað er til framtíðarnotkunar, sbr. umfjöllun um Ezio Ornato 

og notkun pappírs í handrit á Ítalíu og í Frakklandi í kafla 2.1. Þetta bendir til að á þessum 

tíma hafi verið farið að líta á pappír sem framtíðarefnivið, að hann myndi endast lengi, og 

því hafi verið óhætt að nota hann til að skrifa mikilvægan texta. Þetta handrit, AM 70 4to., 

er skrifað upp eftir norskum landslögum Magnúsar lagabætis sem skrifað var á skinn á fyrri 

hluta 14. aldar (AM 69 4to.).  

 

Fyrir utan þessi tímasettu handrit verður hér bætt við tveimur handritum sem skrifuð voru á 

síðari hluta 16. aldar en eru ekki tímasett nákvæmar. Þessi handrit gætu því verið eldri en 

einhver þeirra sem getið er um hér að framan. Þar sem þau eru ekki tímasett nákvæmlega 

og ekkert gefur frekari vísbendingu um aldur þeirra, verður þeim bætt hér aftan við elstu 

handritin. 

 

AM 417 4to. Handritið er skráð í Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling frá 

síðari hluta 16. aldar, það inniheldur 66 blöð og stærð þess er 21,2*16 cm. Um handritið 
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skrifar Árni Magnússon: „Oddaverja Annálar fra sr. Þordi Jons syni. Þä hefr til forna ätt 

Ormur Fusason i Eyium“.
61

 Það inniheldur Oddaverja annál frá Sesar til ársins 1427.
62

 

 

Steph. 12. Handritið er skrifað á síðari hluta 16. aldar, inniheldur 213 blöð og er 15,7*11,6 

cm. að stærð. Innihald þess er margs konar: Á bls. 1-139 er að finna Jónsbók, án formála en 

með réttarbótum. Síður 139-168 er Kirkjuordinansía Kristjáns III á íslensku. Á bls. 168-175 

er að finna Ribe artikuler frá 1542 á íslensku, bls. 175-196 er Kaupmannahafnarrecess 

Kristjáns III frá 1547. Síður 197-209 er Registrum Islenzkrar laugbokar og að lokum er á 

bls. 209-213 réttarbætur frá 13. til 14. aldar. 
63

 

 

Þessi handrit eru elstu pappírshandrit frá síðari hluta 16. aldar, en frá því tímabili eru 

varðveitt alls 67 handrit skrifuð á pappír. Á fyrri hluta 16. aldar barst prentun til landsins og 

eftir því sem leið á öldina fjölgaði prentuðum bókum til muna, sem gefur til kynna að 

auðveldara hafi verið orðið að útvega pappír bæði til handritaskrifa og bókaprentunar. Gott 

aðgengi að pappír er grunnforsenda þess að hægt sé að prenta bækur. Í upphafi verður 

upphaf prentiðnar í Evrópu rakið í stuttu máli. 

 

4. Prentaðar bækur 

 

4.1 Upphaf prentiðnar í Evrópu 

 

Útbreiðsla pappírs var forsenda þess að prentun bóka varð að veruleika og gat breiðst ört út 

um alla Evrópu. Prentun komst á skrið um miðja 15. öld þegar Þjóðverjinn Johann 

Gutenberg uppgötvaði aðferð til að prenta bækur með málmsteyptu lausaletri. Þetta 

lausaletur varð til þess að hægt var að nota sama letrið við mörg verkefni. Saga prentunar er 

þó eldri, talið er að fyrstu bækur hafi verið prentaðar um árið 1400. Aðferðin sem notuð var 

áður en Gutenberg fann upp lausaletrið var sú að hver blaðsíða var skorin í tré, sverta var 

síðan borin á og pappír lagður yfir. Þessi aðferð var óhemju tímafrek og óhentug, 

sérstaklega ef prenta átti bækur með mörgum blaðsíðum.  

Uppfinning Gutenberg olli því straumhvörfum í bókagerð því framleiðsla bóka varð 

margfalt ódýrari en áður. Bókakaup voru ekki lengur aðeins á færi lærðra manna og klerka. 
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Fleiri áttu nú kost á að eignast bækur. Kjarninn í uppfinningu Gutenbergs var sá að honum 

tókst fyrstum manna að gera hentugt mót til að steypa með stíla, svo marga sem vildi af 

hverjum staf og ákveða hentuga málmblöndu til að gera þá úr. Hann endurbætti pressuna 

sem notuð var til að þrýsta lit sem á þá hafði verið borinn, á pappír. Þá lánaðist Gutenberg 

einnig að fullkomna prentsvertuna þannig að hún loddi betur við letrið.
64

  

Hin nýja prenttækni breiddist fljótlega út frá borginni Mainz þar sem Gutenberg 

starfaði, fyrst til annarra héraða Þýskalands og næstu áratugina til annarra landa Evrópu. 

Fyrsta prentaða bók Gutenbergs var málfræðiritgerð sem kom út árið 1451. Á árunum 

1454-55 komu frá prentsmiðju hans, að því talið er, aflátsbréf páfa og áskorun til kristinna 

manna gegn Tyrkjum 1455. Frægasta bókin sem við hann er kennd, og vafalaust sú 

fegursta, er biblían sem kom út árið 1456.
65

 

 

               

Mynd 7. Síða úr Gutenbergbiblíu                                                               Mynd 8. Johann Gutenberg 

 

Talið er að prentsmiðja hafi verið stofnuð á Ítalíu árið 1465, í Frakklandi 1470, á Spáni 

1474, í Póllandi sama ár og á Englandi 1476. Í Danmörku var fyrsta prentsmiðjan stofnuð í 

Odense árið 1482 og í Svíþjóð árið eftir.
66

 Stofnandi beggja þessarra fyrstu prentsmiðja á 

Norðurlöndunum var Þjóðverjinn Johann Snell, sem talinn er hafa verið farandprentari. Það 

voru þeir prentarar nefndir sem áttu prentbúnað sjálfir og fluttu úr einum stað í annan eftir 
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þeim verkefnum sem buðust hverju sinni.
67

 Til Finnlands barst prentlistin árið 1642 og til 

Noregs 1643. Íslendingar voru tiltölulega fljótir að tileinka sér prentlistina, að minnsta kosti 

miðað við Norðmenn og Finna, en þó er nokkuð á huldu hvenær það gerðist nákvæmlega. 

 

4.2 Prentlistin kemur til Íslands 

 

Ekki er vitað með vissu hvenær prentlistin barst til Íslands, þar sem heimildum ber ekki 

saman um nákvæma tímasetningu þessa atburðar. Þó er vitað að prentverkið barst hingað 

fyrir tilstilli Jóns biskups Arasonar um eða skömmu eftir árið 1530 og var prentsmiðjan í 

fyrstu sett upp á Hólum. Sá sem fyrstur kom til landsins með prentverk var sænski 

presturinn Jón Matthíasson, venjulega nefndur Jón sænski. Hvar og hvenær hann hefur lært 

prentverkið er ókunnugt en talið er að hann hafi verið svokallaður farandprentari, en þeir 

voru talsvert margir í Evrópu á fyrstu áratugum bókaprentunar.
68

 Prentsmiðjan var 

starfrækt á Hólum til ársins 1535 en þegar Jóni sænska var veittur Breiðabólsstaður í 

Vesturhópi það sama ár fluttist prentverkið þangað með honum.  

Ekki er hægt að segja að prentun hafi verið blómleg iðja þessi fyrstu ár á Hólum því 

aðeins er kunnugt um eina bók sem prentuð var fyrir árið 1535. Fyrsta bókin sem prentuð 

var á Íslandi, svo vitað sé, var latnesk bænabók eða tíðabók presta, Breviarium Holense. 

Vitað er að árið 1550, þegar Jón Arason biskup var líflátinn, voru sautján eintök af bók 

þessari í eigu Hólastóls, nítján árum síðar, árið 1569, voru aðeins eftir tvö slík eintök á 

Hólum. Síðasta eintakið sem vitað er um átti Árni Magnússon, en það eintak varð eldi að 

bráð í brunanum mikla í Kaupmannahöfn árið 1728. Jón Ólafsson frá Grunnavík sá bókina 

hjá Árna og skrifaði upp titil hennar og niðurlag. Sagði Jón hana prentaða á Hólum 1534 og 

að prentun hafi lokið 1. maí það ár.
69

 Lengi vel var bók þessi talin endanlega glötuð en árið 

1913 fundust tvö blöð sem talin eru vera úr henni innan á spjöldum íslensks handrits á 

Konunglega bókasafninu í Stokkhólmi.
70

 

Ekki er vitað fyrir víst um fleiri bækur prentaðar á Hólum þessi fyrstu ár 

prentverksins en vísbendingar eru til um aðra bók, þó heimildir um hana séu ótraustar og í 

raun er bara ein heimild til um þá bók. Líkræða sem haldin var við útför Brynjólfs biskups 

Sveinssonar árið 1675 nefnir að með honum hafi verið kistulagt ritið Fjórir 

guðspjallamenn „er biskup Jón gamli á Hólum lét útleggja og þrykkja sem hans formáli 
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útvísar ef þar af finnst nokkurt exemplar“.
71

 Þessi texti gefur til kynna að Jón Arason hafi 

látið prenta bókina en hvort hún var prentuð á Hólum er þó alls óvíst, orðalagið „lét 

útleggja og þrykkja“ getur eins þýtt að Jón biskup hafi látið prenta bókina í prentsmiðjunni 

á Breiðabólsstað. Ef heimildinni er treystandi hefur bókin að minnsta kosti verið prentuð í 

tíð Jóns Arasonar, sem þýðir að hún hefur verið prentuð árið 1550 eða fyrr. Í Íslensku 

fornbréfasafni kemur fram að árið 1550 hafi á Hólum verið til „guðspjallabók með pappír í 

norrænu“
72

 og samkvæmt Helga Þorlákssyni nefna að minnsta kosti tveir höfundar á 

sautjándu öld að prentuð hafi verið guðspjallabók í tíð Jóns biskups.
73

 Sannleikurinn í 

þessu máli á kannski aldrei eftir að koma í ljós en þetta þýðir að til eru vísbendingar um að 

bækurnar sem prentaðar voru á Hólum hafi hugsanlega verið tvær.  

Eins og áður hefur komið fram var prentsmiðjan flutt að Breiðabólsstað í 

Vesturhópi árið 1535 þegar Jón sænski tók þar við prestsembætti, eftir að hún hafði verið 

starfrækt á Hólum í nokkur ár. Prentsmiðjan að Breiðabólsstað virðist hafa verið 

atkvæðalítil það sem eftir lifði kaþólsks siðar á Íslandi. Engin bók hefur, svo vitað sé, 

varðveist frá þeim árum og engar heimildir eru til um bækur prentaðar á Breiðabólsstað, 

nema ef vera skyldi Fjórir guðspjallamenn sem áður hefur verið vikið að.
74

 

Eftirmaður Jóns Arasonar á Hólastóli og jafnframt fyrsti lútherski biskupinn til að 

sitja þar nyrðra var Ólafur Hjaltason. Hann ríkti stutt, eða frá 1552-1559. Hann hefur ætíð 

verið nokkuð í skugganum af eftirmanni sínum á Hólum, Guðbrandi Þorlákssyni, þegar 

bókaútgáfu ber á góma, en hann hlýtur þó að teljast brautryðjandi í bókaútgáfu á Íslandi í 

lútherskum sið. Eftir því sem best er vitað voru fjórar bækur prentaðar á Breiðabólsstað í 

biskupstíð Ólafs biskups. Fyrsta bókin var Passio eða Píslar-predikanir sem talið er að 

prentuð sé 1559. Aðeins er vitað um eitt eintak sem varðveist hefur af bókinni og er það 

geymt í Konunglega bókasafninu í Kaupmannahöfn. Er bókin elsta bók prentuð á Íslandi 

sem enn er til, ef frá eru talin blöðin tvö úr Breviarium Holense.
75

 Önnur bókin sem 

prentuð var á Breiðabólsstað í tíð Ólafs biskups er jafnan nefns Guðspjallabók Ólafs 

Hjaltasonar. Eins og með fyrstu bókina er aðeins vitað um eitt varðveitt eintak sem geymt 

er í Konunglega bókasafninu í Kaupmannahöfn. Talið er að hún hafi verið prentuð árið 

1562 sem og þriðja bókin sem prentuð var á biskupsárum Ólafs, Catechismus. Var hún 

þýdd á íslensku af Oddi Gottskálkssyni en því miður er talið að öll eintök hennar séu nú 

glötuð. Litlar upplýsingar eru til um fjórðu bókina sem Ólafur biskup lét prenta. Bar hún 
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heitið Postilla epistolica Corvini og var eftir Antonius Corvinus. Talið er að hún hafi verið 

þýdd á íslensku úr þýsku og prentuð nokkrum árum á undan Passio.
76

 

Guðbrandur Þorláksson varð eftirmaður Jóns sænska Matthíassonar á 

Breiðabólsstað árið 1567. Hefur hann eflaust kynnst prentverkinu þar, en það var nú orðin 

eign Jóns Jónssonar prentara sem hafði lært prentiðnina af föður sínum, Jóni sænska. Ekki 

varð viðdvöl Guðbrands löng á Breiðabólsstað því Ólafur biskup Hjaltason lést þann 16. 

janúar 1569 og var Guðbrandur skipaður biskup yfir Hólastifti árið 1570. Dvöl Guðbrands 

á Breiðabólsstað hefur eflaust leitt honum fyrir sjónir gagnsemi prentsmiðjunnar við 

eflingu trúar í landinu því ekki leið á löngu þar til hann gerði ráðstafanir til að Jón prentari 

flyttist með prentsmiðju sína til Hóla og hæfi þar prentstörf. Þó prentsmiðjan færi til Hóla 

skömmu eftir 1570 virðist þó engin bók hafa verið prentuð þar fyrr en árið 1575. Þá gaf 

Guðbrandur út bókina Lífsins vegur eftir Niels Hemmingsen sem biskup þýddi sjálfur yfir á 

íslensku. Í formála að bókinni segist biskup vilja sjá til þess að menn lesi frekar guðsorð 

heldur en heiðinna manna sögur. Segir það nokkuð um markmið hans með bókaútgáfu, að 

efla trú og siðgæði með þjóðinni sem honum fannst skorta nokkuð uppá.
77

 Frá því Lífsins 

vegur kom út 1575 er talið að Guðbrandur hafi gefið út að meðaltali næstum tvö rit á ári í 

biskupstíð sinni, mest guðsorðaþýðingar. Árið 1576 voru þrjár bækur prentaðar á Hólum: 

Ein kristileg og stutt undirvísan eftir Johannes Pfeffinger, Catechismus eftir Pétur Palladius 

Sjálandsbiskup og Bænabók. Á tímabilinu 1594-1627 komu út 60 bækur og samtals voru í 

tíð Guðbrands prentuð yfir eitt hundrað rit, bæði á Hólum og að Núpufelli þegar 

prentsmiðjan fluttist þangað um tíma (1589-93). Margar merkar bækur eru í þessum hópi 

og má meðal annars nefna Jónsbók sem prentuð var á Hólum 1578, en hún er elsta bók 

prentuð á Íslandi sem nú er í heilu lagi. Ein ný psálmabók var prentuð árið 1589 og var það 

fyrsta sálmabókin sem prentuð var á Íslandi.
78

 Graduale, eða Grallarinn eins og hún var 

oftast nefnd, var prentuð á Hólum árið 1594. Grallarinn var fyrsta íslenska 

messusöngbókin sem var sérstæð fyrir þær sakir að hún var með nótnaprenti á flestum 

síðum, voru nóturnar pantaðar sérstaklega til landsins fyrir prentunina. 
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Mynd 9. Blaðsíða úr Guðbrandsbiblíu                                                          Mynd 10. Guðbrandur Þorláksson biskup 

 

Biblían frá 1584 er án efa frægasta verk Guðbrands biskups, enda kennd við hann enn þann 

dag í dag. Þykir bókin ein mesta gersemi íslenskrar prentsögu. Biblían var 1200 blaðsíður, 

upplag hennar var fimm hundruð eintök og sagt var að sjö menn hafi unnið við bókagerðina 

og lokið verkinu á tveimur árum
79

 Veitti konungur styrk uppá tvö hundruð dali til 

útgáfunnar og ekki hefur veitt af því kostnaður við gerð hennar hefur verið mikill. Hverri 

kirkju í landinu var gert að leggja til einn ríkisdal til verksins, auk þess var lögð á sú kvöð 

að eitt eintak skyldi keypt af hverri kirkju í landinu.
80

 Eflaust hefur þetta verið mörgum 

kirkjum stór biti því verð biblíunnar var hátt í samræmi við glæsileik hennar, um 8-12 

ríkisdalir innbundin sem jafngilti um 2-3 kýrverðum.
81

 Vegna hás verðs biblíunnar, stærðar 

hennar og glæsileika hefur hún væntanlega verið betur með farin en aðrar samtíma 

íslenskar bækur. Eru því enn til fleiri heil eintök en ætla mætti. Guðbrandsbiblía er fyrsta 

myndskreytta bókin prentuð á Íslandi. Talið er að Guðbrandur hafi sjálfur skorið út einhver 

prentmót fyrir myndir og upphafsstafi, þar sem sumar tréskurðarmyndirnar í biblíunni eru 

með fangamerki hans. Flest prentmótin virðist hann þó hafa útvegað utanlands. Í 

Biskupasögum Jóns Halldórssonar segir um Guðbrandsbiblíu: 

 

Og svo að þessi biblíuþrykking væri bæði sem langgæðust og prýðilegust, þá 

þyrmdi hann [Guðbrandur] hvorki sjálfum sér eða nokkrum kostnaði, lét þrykkja 
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hana á tilvalinn pappír real, fékk til láns frá Hamborg fígúrur eða stykkin, sem til 

ljósari skilnings og prýði eru í hans biblíu, svo sem eru myndir vitnisburðar 

tjaldbúðarinnar, hennar verkfæra, Aaronis skrúða, sáttmálsarkarinnar, Salamonis 

musteris og annars þessháttar … Sömuleiðis að bandið á þessum bókum væri bæði 

vel vandað og varanlegt, þá lét hann sigla og innbinda utanlands 100 exemplaria, 

fékk og hingað um eitt sumar bókbindara frá Hamborg.
82

 

 

Ljóst er af þessum texta að Guðbrandur hefur haft aðgang að sérvöldum gæðapappír, þó 

ekki sé vitað hvaðan sá pappír var upprunninn. Af þessu sést að ekkert hefur verið til 

sparað til að gera biblíuna sem glæsilegasta og mikill metnaður hefur verið lagður í verkið. 

Greinilega hefur ekki verið skortur á pappír á þessum tíma, hvort sem biskup hefur haft 

aðgang að gæðapappír sem til hefur verið innanlands, eða það sem líklegra er að hann hafi 

látið sérpanta fyrir sig pappír erlendis frá, líklega frá Hamborg þar sem hann pantaði aðrar 

nauðsynjar til biblíuprentunarinnar. Mikið magn af pappír hefur þurft í prentun biblíunnar, 

miðað við að prentuð voru fimmhundruð eintök og hvert eintak var tólfhundruð blaðsíður. 

Tólfhundruð blaðsíður þýða sex hundruð arkir fyrir hverja bók, þar sem prentað var báðum 

megin á hverja síðu, það þurfti sem sagt sex hundruð blöð fyrir hverja bók. Miðað við að 

biblían var prentuð í fimm hundruð eintökum hefur þurft 300.000 pappírsblöð af 

gæðapappír til prentunar biblíunnar. 

Eftirmaður Guðbrands biskups á Hólastóli var dóttursonur hans, Þorlákur Skúlason 

sem var biskup frá 1628 til 1656. Þorlákur hélt prentstarfinu ötullega áfram og talið er að 

hann hafi látið prenta þrjátíu bækur á þeim tíma sem hann var biskup, eða um eina bók á 

ári. Bróðurparturinn var eftirprentanir en þó voru nokkrar nýprentanir meðal bóka hans. 

Merkust í bókagerð Þorláks var biblíuprentun hans sem lokið var við árið 1644. Þykir 

Þorláksbiblía standa útgáfu Guðbrands langt að baki hvað varðar málfar og glæsileika. 

Bókin er lítið myndskreytt og þótti mörgum málfarið ansi dönskuskotið, en biblían var 

„útlögð úr dönsku eftir útgáfu H.P. Resens Sjálandsbiskups sem var fyrsta danska 

biblíuþýðingin eftir frumtextanum“.
83

  

Eftir lát Þorláks Skúlasonar árið 1656 tók Gísli Þorláksson sonur hans við 

biskupsembætti á Hólum, gengdi hann starfinu til dauðadags árið 1684. Gísli var 

afkastamikill í bókaprentun og lét hann prenta  á milli fjörutíu og fimmtíu bækur á þeim 

tæpu þrjátíu árum sem hann gengdi embætti. Þær bækur sem prentaðar voru í tíð Gísla 

biskups voru að mestu leiti endurprentanir guðsorðabóka.  

Tímamót urðu í íslenskri prentsögu þegar Þórður Þorláksson settist á biskupsstól í 

Skálholti að Brynjólfi Sveinssyni látnum árið 1674. Þórður var bróðir Gísla Þorlákssonar 
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biskups á Hólum og við fráfall Gísla biskups árið 1684 gerði Þórður tilkall til 

prentsmiðjunna sem eignar ættar hans. Leitaði hann leyfis konungs til yfirtöku 

prentsmiðjunnar og flutnings hennar til Skálholts. Sú umsókn var samþykkt og 

prentsmiðjan var því flutt til Skálholts sumarið 1685.
84

 Segja má að Þórður hafi gerst all 

athafnasamur við bókaútgáfu því að á þeim ellefu árum sem prentverkið var í hans umsjá í 

Skálholti lét hann prenta um sextíu bækur. Guðsorðabækurnar voru eðlilega í miklum 

meirihluta en ekki eingöngu. Með því að segja að tímamót hafi orðið í íslenskri prentsögu 

með Þórði Þorlákssyni á ég bæði við flutning prentsmiðjunnar frá Hólum í Skálholt og 

nýrrar tegundar bóka sem Þórður hóf prentun á. Með konungsbréfi frá 7. apríl 1688 fékk 

Þórður biskup einkaleyfi á prentun íslenskra fornrita, en fram að því höfðu þau aðeins verið 

gefin út erlendis. Árið 1688 komu út í Skálholti fjögur slík rit, Landnáma, Kristni saga, 

Íslendingabók Ara fróða og Grænlendingasaga (Grönlandia) Arngríms Jónssonar lærða í 

íslenskri þýðingu. Á árunum 1689 til 1690 var síðan gefin út Ólafs saga Tryggvasonar í 

tveimur bindum. Einnig má telja athyglisvert að í Skálholti voru fyrstu Alþingisbækurnar 

prentaðar 1696-1697.
85

 Átjánda öldin er utan tímasviðs þessarar athugunar svo ég læt hér 

staðar numið við umfjöllun um prentun á Íslandi, enda var ekki prentað meira á landinu það 

sem eftir lifði sautjándu aldar, eða eftir andlát Þórðar biskups Þorlákssonar árið 1697. 

Af þessu yfirliti yfir prentsögu Íslendinga á 16. og 17. öld má draga þá ályktun að 

eftir árið 1550 hafi framboð af pappír á Íslandi verið orðið nokkurt. Aðeins er vitað um 

tvær bækur sem prentaðar voru fyrir 1550 sem má örugglega rekja til þess að ekki hefur 

verið til nægilegt magn af pappír til að ráðast í bókaprentun að einhverju ráði. Einnig er 

hugsanlegt að erfitt hafi verið að útvega pappír, sem er einkennilegt miðað við hversu 

útbreidd notkun hans var orðin í nágrannalöndum okkar, það hefði því átt að vera auðvelt 

að útvega hann. Fjöldi pappírsbréfa og pappírshandrita á þessum tíma styrkir þá skoðun að 

pappírsnotkun hafi ekki verið orðin mikil á þessum tíma, sbr. kafla 3.3 og 3.4. Bækurnar 

voru fjórar sem prentaðar voru í tíð Ólafs Hjaltasonar frá 1552 til 1559, Píslarpredikun, 

Guðspjallabókin, Catechismus og Postilla epistolica. Ekki er vitað hversu stórt upplag 

hverrar bókar var, en gera má ráð fyrir að hver bók hafi verið prentuð í að minnsta kosti 

nokkur hundruð eintökum. Talsvert magn pappírs hefur því þurft til prentunar hverrar 

bókar.  

Guðbrandur Þorláksson var afkastamikill í bókaútgáfu og á biskupstíð hans frá 1575 til 

1627 komu að meðaltali út tvö rit á ári. Þau rit voru að sjálfsögðu misþykk og upplag hefur 

verið misjafnt. Guðbrandsbiblía frá 1584 sker sig þó úr vegna þykktar og fjölda eintaka, þó 
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ekki sé vitað um upplag annarra prentaðra bóka frá þessum tíma. Ekki þarf mikil 

bókaprentun að þýða að pappír hafi verið auðfenginn á landinu, líklegast er að biskupar 

hafi þurft að sérpanta pappír frá útlöndum til prentsmiðjunnar. Heimildir eru til um að ekki 

hafi verið auðvelt að halda prentsmiðjunni gangandi vegna skorts á varahlutum til viðgerða, 

vöntun á prentsvertu og fleira. Í bréfi sem Guðbrandur biskup sendi Páli Madsen 

Sjálandsbiskupi árið 1573 lýsir hann áhyggjum sínum yfir ástandi prentsmiðjunnar og segir 

að hún sé 

 

mjög lasburða, en mætti þó bæta svo að hún yrði nothæf. Hann biður því vin sinn að 

senda sér pappír, svertu og nokkra aðra hluti. Í öðru bréfi rituðu nokkru síðar til 

Madsens biskups skýrir Guðbrandur frá því að hann hafi hafið prentun nokkurra 

bóka og jafnframt kostað talsverðu til viðgerða á prentverkinu, en áður en lokið hafi 

verið prentun bókanna, hafi prentþröngin brotnað í smátt vegna aldurs, og enginn 

þar geti bætt hana.
86

 

 

Guðbrandur tók skýrt fram í bréfinu að hann myndi nota hluta pappírsins til prentunar.
87

 

Hann hefur því einnig vantað pappír til skrifta. 

Engar innflutningsskýrslur frá 16. og 17. öld eru til sem sýna innflutning á pappír eða 

magn pappírs sem fluttur var inn, engin leið er því að vita hve mikið framboð var af pappír 

á landinu. Í bók Jóns J. Aðils um einokunarverslun Dana á Íslandi er að finna skrá yfir 

innfluttar vörur árið 1630 og 1655. Þar er engar heimildir að finna um innflutning á pappír, 

svo hann hefur ekki verið ein af þeim nauðsynjavörum sem flutt var inn árlega. Hins vegar 

bendir Jón J. Aðils á að 

 

það var alsiða á dögum einokunarverslunarinnar, að heldri menn pöntuðu hjá 

kaupmönnum ýmsar vörutegundir, sem eigi voru tilgreindar í kaupsetningunum og 

kaupmenn fluttu eigi sjálfkrafa … Langhelst voru það biskupar, lögmenn, 

sýslumenn og klausturhaldarar, sem gerðu þessar vörupantanir, því þeir bárust mest 

á og gerðu meiri kröfur til ýmsra lífsþæginda, en allur þorri landsmanna.
88

 

 

Síðan nefnir Jón að Þórður Þorláksson hafi til að mynda pantað sérstaklega ýmislegt til 

prentsmiðjunnar og bókbandsins.
89

 Má telja nokkuð víst að pappír hafi verið á meðal þess 

sem hann hafi pantað sérstaklega. Á 16. öld, áður en einokunarverslun Dana var komið á, 

hafa menn getað pantað vörur þaðan sem þeim hugnaðist. Pappír hefur því meðal annars 

komið frá Hamborg, en Hamborgarar sigldu með vörur til Íslands. Einnig getur verið að 
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pappír hafi verið fluttur frá Noregi í byrjun, en Skálholtsbiskup var með skip í siglingum til 

Noregs fram til ársins 1555
90

, einnig telur H.M. Fiskaa að pappír hafi verið fluttur inn til 

Íslands frá Noregi, þó hann nefni ekki ákveðið tímabil eða hvaða heimildir hann hefur fyrir 

sér.
91

  

Þegar litið er til þess hvaða hópar á Íslandi höfðu þörf fyrir efnivið til skrifta, hvort 

sem það var pappír eða skinn, var það ekki allur þorri almennings heldur voru það aðallega 

embættismenn og klerkastéttin. Þeir sem skrifuðu voru embættismenn konungs, lögmenn, 

fógetar, sýslumenn, biskupar og kannski einhverjir klerkar og einstaka bóndi. Talið er að 

um miðja 17. öld hafi skriftarkunnátta á Íslandi ekki verið almenn, „svokölluð 

hyllingarskjöl frá 1649 þykja benda til að um 20-25 af hundraði skattbænda hafi verið 

skrifandi og sums staðar hafi hlutfallið verið nokkru hærra“.
92

 Hins vegar má telja víst að 

flestir skattbændur hafi verið læsir um árið 1600. Um 1575 var kunnátta í 

barnalærdóminum, Fræðunum Lúthers minni, sett sem skilyrði fyrir altarisgöngu. Loftur 

Guttormsson telur að þessi þekking gæti hafa verið byggð á utanbókarlærdómi svo 

lestrarkunnátta þarf ekki að hafa verið nauðsynleg. Fræðslan fór einkum þannig fram að 

sóknarprestur las textann fyrir sóknarbörnin og sá svo til þess að textinn væri iðkaður í 

heimahúsum með húsvitjun. Eftir siðaskipti tóku yfirvöld þó að leggja rækt við 

lestrarkunnáttu almennings en óvíst er hversu hratt hún breiddist út. Hins vegar létu 

yfirvöld sig litlu varða skriftarkunnáttu fólks og samkvæmt Lofti Guttormssyni jókst hún 

ekki að ráði fyrr en á 19. öld.
93

 Þetta bendir til að almenningur hafi haft litla þörf til að 

skrifa. Efniviður til skrifta hefur því verið til hjá embættismönnum og klerkum en ekki 

almennum bændum. Ef almenningur hefur þurft að láta skrifa eitthvað fyrir sig þá hefur 

hann líklega leitað til prestsins eða embættismanna. Telja verður líklegt að embættismenn 

og klerkar hafi sjálfir pantað sér pappír erlendis frá, bæði til skrifta og til prentunar (þ.e. 

biskupar). Hvaðan pappírinn var pantaður (fyrir árið 1602 þegar einokunarversluninni var 

komið á) og hver uppruni hans var er hins vegar annað mál sem áhugavert væri að skoða 

frekar. Það fellur þó utan sviðs þessarar ritgerðar.  
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Fyrsta íslenska pappírsbréfið sem varðveist hefur var skrifað á Möðruvöllum 13. september 

1437, en getið er um að bréf á pappír sem skrifað var á sama stað 3. apríl 1423 hafi 

upphaflega verið skrifað á pappír. Úr því fæst þó ekki skorið þar sem bréfið er nú aðeins til 

í samtíða frumriti á skinn. Fram til ársins 1541 eru einungis varðveitt 7 pappírsbréf eða 

síðari tíma afrit pappírsbréfa. Af 153 bréfum frá tímabilinu 1531-40, sem vitað er hvort 

skrifuð voru á pappír eða skinn, voru einungis um 2% skrifuð á pappír. Á tímabilið 1541-

50 fjölgar pappírsbréfum verulega. Af 177 bréfum sem voru athuguð voru 33 pappírsbréf 

eða 19% allra bréfa. Á árunum 1551-60 fjölgar pappírsbréfum enn, af 252 bréfum sem 

athuguð voru frá tímabilinu 1551-60 voru 29% skrifuð á pappír en skinnbréfin voru 178 

eða 71%. Þetta er umtalsverð fjölgun pappírsbréfa frá tímabilinu á undan og ef sambærileg 

þróun hefði haldið áfram væri það vísbending um að pappír væri á góðri leið með að verða 

jafn algengur efniviður og bókfell. Svo er þó ekki því á síðasta tímabilinu sem Íslenskt 

fornbréfasafn nær til, 1561-70, eru pappírsbréfin alls 32 eða 12% allra bréfa. Skinnbréfin 

eru 226 eða 88% af alls 258 bréfum sem skoðuð voru frá þessu tímabili. Ef tímabilið 1501-

1570 er skoðað í heild sést að pappírsbréf eru um 12 prósent af heildarfjölda bréfa sem 

skoðuð voru. Ekkert bendir því til að pappír hafi verið að taka yfir sem helsta ritfang hér á 

landi um 1570. Vissulega er hægt að merkja hæga og stöðuga aukningu pappírsbréfa, 

sérstaklega eftir 1540 en þau eru ekki það hátt hlutfall af  heildarfjölda bréfa að fullyrða 

megi að pappír sé að verða jafn algengur og bókfell sem efniviður til skrifta eða að taka yfir 

sem helsta ritfang. Áhugavert hefði verið að skoða niðurstöðu næsta áratugar eða fram 

aldamótanna 1600, en þess gefst því miður ekki kostur þar sem ekki eru til skrár yfir bréf 

og skjöl eftir árið 1570. 

Athugun á pappírshandritum leiddi í ljós að frá fyrri hluta 16. aldar, eða frá 1501-

1550, eru varðveitt tvö handrit, bréfabók Gizurar biskups (AM 232 8vo) og skjalabókin 

AM 264 fol. skrifuð 1548-53. Frá síðari hluta 16. aldar, 1551-1600, eru pappírshandritin 67 

eða rúm 33 prósent af heildarfjölda handrita á þessum tíma. Ef skoðuð eru tímasett handrit 

frá 1551-1580 sést að þau eru einungis tólf eða tæp 18% allra pappírshandrita frá síðari 

hluta 16. aldar. Það þýðir að mikill meirihluti pappírshandrita tímabilsins voru skrifuð eftir 

1580, eða 55 handrit af 67. Gefur þetta til kynna að pappír hafi tekið yfir einhvern tímann á 

síðustu tveimur áratugum 16. aldar og þegar það gerðist hafi hann tekið snöggt yfir. Frá 

fyrri hluta 17. aldar, 1601-1650, eru einungis varðveitt átta skinnhandrit en 144 

pappírshandrit, þau voru því tæp 95% allra handrita þessa tímabils. Af þeim handritum sem 

ekki eru tímasett nánar en 17. aldar handrit eru skinnhandritin tuttugu en pappírshandritin 

447. Þannig má telja víst að skömmu eftir árið 1700 hafi skinn verið að mestu horfið sem 
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ritfang á Íslandi. Niðurstaðan er því sú að pappír tók yfir sem helsta ritfang Íslendinga 

einhvern tímann á tímabilinu 1580-1600, einmitt á sama tíma og prentun hófst fyrir alvöru í 

tíð Guðbrands Þorlákssonar. Svo virðist sem hér á landi hafi pappír tekið yfir bæði bréf og 

handrit á svipuðum tíma. Niðurstaðan hér er því önnur en sú sem Ezio Ornato komst að 

með yfirtöku pappírs á Ítalíu og í Frakklandi, sbr. kafla 2.1. Þar var pappír mun fyrr 

notaður til bréfaskrifa heldur en til handritagerðar. Þegar pappír tók yfir hér á landi var það 

á öllum sviðum og það gerðist snöggt.  

Nokkrar ástæður geta legið að baki því hvers vegna pappír var svo lengi að ná 

yfirhöndinni hér á landi. Flytja þurfti pappírinn inn og hugsanlega hefur hann verið dýr í 

samanburði við bókfell sem framleitt var innanlands. Því hafi verið ódýrara að nota skinn 

áfram. Þetta er eflaust ein helsta skýringin á því hvers vegna Íslendingar héldu svo lengi í 

skinn sem efnivið. Þeir sem skrifuðu voru aðallega embættismenn, biskupar, einhverjir 

klerkar og einstaka stórbóndi. Hér voru engar borgir, ekkert háskólasamfélag eða markaður 

fyrir ódýrar pappírsbækur. Ísland var bændasamfélag án borgarmyndunar, hér var ekki 

blómlegt viðskiptalíf eða fjölmenn stétt menntamanna. Fjarlægð frá framleiðendum pappírs 

var mikil og sterk hefð var fyrir ritun á bókfell. Eftirspurn eftir efni til skrifta hefur því ekki 

verið svo mikil að skipulegur innflutningur pappírs hafi verið hagkvæmur. Þegar 

Íslendingar fóru að skrifa á pappír að einhverju ráði hafði pappír löngu sannað sig sem 

traust ritfang bæði á hinum Norðurlöndunum og á meginlandi Evrópu. Ezio Ornato nefnir 

að í þeim löndum sem voru langt frá framleiðslustöðvum pappírs, eins og Ísland vissulega 

var, hafi einfaldlega ekki svarað kostnaði að flytja inn pappír.
94

 Bókfellið sem var framleitt 

innanlands var ódýrara en innflutti pappírinn og nægjanlegt framboð af því til að svara 

eftirspurn.  

Vitað er að pappír var fluttur inn til prentunar á bókum allt frá því um miðja 16. öld, 

þó í litlum mæli til að byrja með. Guðbrandur Þorláksson biskup hafði meðal annars 

aðgang að úrvalspappír til prentunar á biblíunni árið 1584 sem hann hefur líklega látið 

flytja inn sérstaklega til verksins. Líklegt má telja að biskupar hafi látið flytja pappír inn 

sérstaklega fyrir sig, bæði til skrifta og til prentunar, þar sem engar heimildir eru til um 

skipulegan innflutning á pappír. Einnig hafa þeir eflaust tekið pappír með sér heim eftir 

dvöl erlendis eða beðið erlenda vini um að senda hann til Íslands. Guðbrandur pantaði 

ýmsa hluti til prentunar frá Hamborg og ekki er ólíklegt að hann hafi einnig pantað pappír 

þaðan, þó það hafi ekki verið kannað nánar. Einnig fékk biskup sendan pappír frá 

Danmörku, bæði til prentunar og til skrifa. Embættismenn eru annar hópur sem vitað er að 

notaði pappír á 16. öld, þeir hafa eflaust líka látið flytja hann sérstaklega inn fyrir sig eða 
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flutt með sér til landsins eftir dvöl í öðru landi. Ekki er vitað hvaðan Íslendingar keyptu 

pappír og hvaðan hann er upprunninn. Líklegast er að hann hafi verið fluttur inn frá 

Danmörku, Noregi og Þýskalandi en einnig væri áhugavert að vita hvar pappírinn í 

íslenskum bréfum og handritum hefur verið framleiddur. Með rannsókn á vatnsmerkjum 

pappírsins er hægt að komast að því hvaðan hann er upprunninn, sú athugun er í raun 

einföld en afar tímafrek og þarfnast sérstaks tækjabúnaðar. Rannsóknir af þessu tagi hafa 

verið framkvæmdar víða erlendis, meðal annars í Danmörku, Noregi og Þýskalandi og til 

eru vefslóðir með gagnabönkum þar sem hægt er að finna helstu vatnsmerki sem notuð 

voru í Evrópu fyrr á öldum.
95

 

Byrjað var að framleiða pappír í Evrópu á síðari hluta 13. aldar, og á síðari helmingi 

15. aldar hafði pappírsframleiðsla breiðst út um allt meginland álfunnar. Norðurlöndin voru 

þó seinni til en á síðari hluta 16. aldar voru fyrstu pappírsmyllurnar settar upp í Danmörku 

og Svíþjóð. Pappír var þá löngu orðinn algengur efniviður til skrifta á Norðurlöndunum. Á 

tímabilinu 1500-1570 voru um fjörutíu prósent allra bréfa í Noregi skrifuð á pappír og 

hlutfallið var ennþá hærra í Danmörku. Nægjanlegt framboð af pappír var forsenda þess að 

prentun bóka varð að veruleika en með uppgötvun Gutenbergs um 1450 varð bókaprentun í 

fyrsta sinn hagkvæm. Prentlistin breiddist hratt út um Evrópu og á Norðurlöndunum voru 

Danir fyrstir til að stofna prentsmiðju árið 1482. Prentlistin barst til Íslands um 1530 en 

prentun hér komst ekki á fullan skrið fyrr en Guðbrandur Þorláksson biskup tók við 

prentsmiðjunni árið 1570. Frá árinu 1575 gaf biskup að meðaltali út tvö rit á ári í biskupstíð 

sinni. Stærsta verk hans var biblían sem kom út árið 1584, en hún var 1200 blaðsíður að 

stærð, prentuð á sérvalinn gæðapappír og upplagið var 500 eintök. Leiða má líkur að því að 

eftir 1575 hafi verið orðið auðvelt að útvega pappír á hagkvæmu verði, þar sem hægt var að 

gefa út þetta margar bækur.  

Nefnt hefur verið að ástæða þess hversu lítið hefur varðveist af pappírsbréfum og 

handritum sé einfaldlega sú að pappírsbréfum hafi frekar verið hent heldur en skinnbréfum. 

Björn K. Þórólfsson segir: „Menn hafa skrifað mikilvæg bréf og gerninga á skinn, vegna 

þess að það er varanlegra en pappír, en sennilegt er að pappír hafi þegar á 15. öld verið 

notaður til minni háttar sendibréfa, sem eðlilega hafa ekki geymst“.
96

 Þetta kann vel að 

vera, eins og Ezio Ornato bendir á var pappír fyrst notaður í ritsmíðar sem ekki var ætlað 

að endast eins og uppköst bréfa sem síðan voru hreinskrifuð á skinn.
97

 Þannig er ekki 
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ólíklegt að pappír hafi verið notaður hér í meira mæli en heimildir sýna fram á. Þetta eru þó 

atriði sem lítið er vitað um en áhugavert væri að afla frekari vitneskju um síðar. Einnig 

telur Lindberg að sænskum pappírsbréfum hafi frekar verið hent en skinnbréfin frekar 

varðveitt. Pappír hafi verið notaður til almennra bréfaskrifa og því hafi þau ekki varðveist. 

Mikilvægir gerningar hafi aftur á móti verið skrifaðir á skinn.
98

 Ekki er þó hægt að gera ráð 

fyrir að pappír hafi verið algengur hér á landi, því ef svo væri ættu fleiri pappírsbréf og 

handrit að hafa varðveist. Einnig hefur innfluttur pappír verið misjafn að gæðum. Í sumum 

tilfellum hefur hann verið lélegur, ekki þolað íslenska veðráttu og blotnað og fúnað innan 

fárra ára. En hvað sem þessum vangaveltum líður er nokkuð ljóst að pappír varð ekki 

algengasta ritfang Íslendinga fyrr en undir lok 16. aldar og ekki einráður fyrr en í byrjun 

17. aldar. 
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