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Listaháskóla Íslands. Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi 

höfundar. 



Útdráttur 

 

„Við erum frá Belgíu, Hollandi og Kanada, en erum prentarar á Íslandi, í einu prentsmiðju 

í heiminum þar sem eingöngu starfa nunnur“ er haft eftir systur Rósu Sterck í viðtali við 

Þjóðviljann árið 1980. Rósa lýsti í viðtalinu prentsmiðju kaþólsku kirkjunnar sem 

St.Franciskussystur ráku í Stykkishólmi á árunum 1952-1992. Fyrsta prentsmiðja St. 

Franciskusreglunnar var stofnsett árið 1889 í Vanves við París, þó er hugsanlegt að 

prentsmiðjan í Stykkishólmi hafi verið fyrsta prentsmiðja reglunnar þar sem eingöngu 

störfuðu nunnur og ætla má að þetta sé fyrsta kvenrekna prentmsiðjan á Íslandi. Konur 

voru ekki algengar í prentsmiðjum landsins og virðist karllægt andrúmsloft hafa verið 

ríkjandi ástæða fyrir fjarveru þeirra í greininni. Prentsmiðjan var frábrugðin öðrum 

prentsmiðjum á Íslandi ekki einungis vegna þess að hún var rekin af konum heldur þótti 

hún líka óvenju hreinleg og skipulögð. Blóm og plöntur prýddu alla glugga og hillur. 

Fuglahljómur fyllti rýmið í bland við taktfastar prentvélarnar. Helstu starfsmenn 

prentsmiðjunnar voru systir Rósa Sterck frá Belgíu, systir Petra frá Hollandi og systir 

Lucile frá Kanada. Lítið hefur verið fjallað um líf og áhrif St. Francisksystra sem störfuðu í 

Stykkishólmi um langt árabil, allt frá árinu 1935 til 2009. Á þessum árum árum ráku þær 

St. Franciskusspítala, heilsugæslu, skurðstofu, hjúkrun aldraðra, geðdeild, leikskóla á 

veturna, sumarbúðir fyrir börn úr Reykjavík á sumrin, frístundastarf ásamt prentsmiðju allt 

árið um kring.   
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Inngangur 

„Við erum frá Belgíu, Hollandi og Kanada, en erum prentarar á Íslandi, í einu prentsmiðju 

í heiminum þar sem eingöngu starfa nunnur“ er haft eftir systur Rósu Sterck í viðtali við 

Þjóðviljann árið 1980.1 Rósa lýsir í viðtalinu prentsmiðju kaþólsku kirkjunnar, sem 

St.Franciskussystur ráku í Stykkishólmi á árunum 1952-1992. Fyrsta prentsmiðja St. 

Franciskusreglunnar var stofnsett árið 1889 í Vanves við París, þó er hugsanlegt að 

prentsmiðjan í Stykkishólmi hafi verið fyrsta prentsmiðja reglunnar þar sem eingöngu 

störfuðu nunnur. 2 Að minnsta kosti vissu þær ekki af annarri prentsmiðju starfræktri 

einungis af konum, sem er áhugavert út af fyrir sig. Það segir okkur að þær hafi ekki átt 

fyrirmynd af prentsmiðjunni sem þær ráku í Stykkishólmi. Í prentsmiðjunni prentuðu þær 

allt ritað efni fyrir kaþólsku kirkjuna á Íslandi meðfram verkefnum fyrir einkaaðila og 

fyrirtæki í Stykkishólmi.  

  Prentsmiðjan var frábrugðin öðrum prentsmiðjum á Íslandi ekki einungis vegna 

þess að hún var rekin af konum heldur þótti hún líka óvenju hreinleg og skipulögð.3 Blóm 

og plöntur prýddu alla glugga og hillur. Fuglahljómur fyllti rýmið í bland við taktfastar 

prentvélarnar. Systurnar héldu upp á finku fugla enda var heilagur Frans frá Assisi, 

verndardýrlingur Franciskussystra, sagður mikill fuglavinur.4 Fjórar systur unnu hálfan 

vinnudag í prentsmiðjunni en helstu starfsmenn prentsmiðjunnar voru systir Rósa Sterck 

frá Belgíu, systir Petra frá Hollandi og systir Lucile frá Kanada.5 Lítið hefur verið fjallað 

um líf og áhrif St. Franciskussystra sem störfuðu í Stykkishólmi um langt árabil, allt frá 

árinu 1935 til 2009. Á þessum árum árum ráku þær St. Franciskusspítala, heilsugæslu, 

skurðstofu, hjúkrun aldraðra, geðdeild, leikskóla á veturna, sumarbúðir fyrir börn úr 

Reykjavík á sumrin, frístundastarf ásamt prentsmiðjunni.6 Í þættinum Heimsókn í Hólminn 

eftir Magnús Bjarnfreðsson árið 1977 segir hann frá upplifun sinni á Stykkishólmi, og segir 

 
1 „Eina nunnuprentsmiðjan í heiminum.“ Morgunblaðið, 5. mars 1980, bls.8. 
2 Ægir Breiðfjörð Jóhannson, Heilbrigðisþjónusta í 60 ár, (Stykkishólmur: St. Franciskusspítalinn í 

Stykkishólmi, 1996), bls. 33. 
3„Í anda heilags Fransiskusar frá Assisi, Systurnar í Stykkishólmi sóttar heim,“ Þjóðviljinn, 13. ágúst 1978, 

bls. 16. 
4Sama heimild, Friðrik J. Rafnar og Torfi Ólafsson, Heilagur Frans frá Assisi: ævi hans og starf, 2. útg 

(Reykjavík: Kaþólska kirkjan á Íslandi, 1979), bls. 193–199. 
5 „Við gerum þetta fyrir Guð – UMBROT heimsækir klaustrið í Stykkishólmi.“ Umbrot, 8 ( september 1976): 

6 
6 „Sameining sjúkrahúsa og heilsugæslustöðva hefur fækkað starfsmönnum í Stykkishólmi.“ Vesturland, 16 

(mars 2014),  



 

6 

 

bæinn virðast virðulegan.7 Sjálf hef ég einnig upplifað þennan „virðugleika“ en það var 

ekki fyrr en ég heyrði orð Magnúsar að ég tengdi það við systurnar, kannski kemur þessi 

virðuleiki frá trúarlegu yfirbragði þeirra. 

 Móðir mín, Stefanía Stefánsdóttir, er fædd árið 1966 og uppalin í Stykkishólmi. 

Hún sótti leikskóla, föndur og hannyrðatíma á vegum „systranna“ eins og hún og 

bæjarbúar kalla þær. Ég ólst upp við sögur af þessum leyndardómsfullu konum en áhugi 

minn á leyndardómnum sem umvafði þær jókst þegar ég komst yfir ljósmyndabókina 

Systurnar í Hólminum – St. Franciskussystur 1935-2009 eftir Ægir Breiðfjörð Jóhannson 

sem kom út árið 2018, til minningar og heiðurs systranna.8 Ægir var húsvörður á þeim tíma 

sem íslenska ríkið tók við rekstri spítalans árið 2009 og fékk að hirða þær ljósmyndir sem 

átti að farga. Þær sýndu systurnar við hin ýmsu verk, eins og til dæmis við prentstörf.9 

Þessar myndir vöktu áhuga minn því það er ekki á hverjum degi sem maður sér konur á 

þessum tíma við stórar prentvélar og hvað þá í nunnuklæðum.  

 Prentsmiðjan var ekki eina nýjungin sem systurnar komu með í Stykkishólm en 

bæði með byggingu og rekstri spítalans urðu systurnar einn stærsti atvinnurekandi í bænum 

með tilheyrandi áhrifum og umsvifum. Í kjölfarið byggingu spítalans varð til þekking sem 

skilaði sér í stofnun iðnskóla í Stykkishólmi. Rafmagnið kom með systrunum árið 1935 en 

fyrsta orkustöðin var á spítalanum. Þær ræktuðu ýmislegt grænmeti sem hafði ekki sést 

áður í Stykkishólmi, borðuðu kjúkling löngu áður en hann varð algengur matur á Íslandi, 

hegðuðu og klæddu sig öðruvísi en fólk var vant og töluðu annað tungumál. Farið verður 

stuttlega yfir upphaf St. Franciskusreglunnar og komu hennar í Stykkishólm. Prentsmiðja 

systranna og prentverk þeirra vega þyngst og verða í brennidepli. Hvaða þýðingu hafði 

prentsmiðja systranna og voru þær fyrsta kvenrekna prentsmiðjan á Íslandi? 

 

 

 
7 Magnús Bjarnfreðsson, Heimsókn, 1977. 
8 Ægir Breiðfjörð Jóhannsson, Systurnar í Hólminum: St. Franciskussystur 1935-2009, (Stykkishólmur, 

2018) 
9 Sama heimild, bls. 4. 



 

7 

 

1. St. Franciskusreglan 

Upphaf reglunnar og fyrirkomulag 

Til að skilja starfsemi systranna í bænum, verkaskiptingu og valdastöður er gott að skoða 

sögu og reglur St. Franciskusreglunnar. Upphaf reglunnar er hægt að rekja til konu að 

nafninu Helena de Chappotin. Hún var fædd 21. maí árið 1839 í Nantes, Frakklandi en á 

rætur til Keltlands og Spánar. Tvítug gekk hún í Klarissuklaustur og tók þar upp nafnið 

heilög María af Þjáningunni. Seinna meir fór hún í Marie Réparatrice regluna og var send á 

vegum hennar til Indlands. Þar þótti María standa sig vel og var gerð umdæmisstjóri 

þriggja systrahúsa í Madura í kjölfarið, þrátt fyrir að vera heilsulítil. Síðar lenti hún í 

útistöðum og stofnaði í framhaldi sína eigin reglu árið 1877, sem nefndist í fyrstu Maríu 

trúboðarnir (e. The Missionaries of Mary) en fékk síðar nafnið St. Franciskusreglan (The 

Franciscans) árið 1882.10 Ósætti var þó yfir því að reglan skyldi kenna sig við Heilagan 

Frans frá Assisi.  

  Heilagur Frans frá Assisi var uppi á árunum 1182-1226 á Ítalíu og er dýrlingur 

innan kaþólsku kirkjunnar. Boðskapur hans var sá að lifa í fátækt, vinnu og bæn. 

Franciskureglan starfaði eftir þessum boðskap frá upphafi en til þess að fá lokastaðfestingu 

á lögum reglunnar þurfti páfinn að leggja blessun sína yfir köllun reglunnar sem hann 

gerði, hvað reglu St. Franciskussystra, árið 1896. Köllun St. Franciskussystra var þá 

staðfest, köllun til fátæktar, fórnar og trúboðs. Franciskusreglan skiptist í margar greinar, 

en allar leggja þær áherslu á góðgerðarstarfsemi og aðstoð við þá sem minna mega sín og 

þannig dreifir reglan boðskapi krists, í staðinn fyrir beint trúboð.11 Árið 1996 voru St. 

Franciskussystur rúm átta þúsund en fjölmennust hefur reglan orðið kringum tíu þúsund.12

 Systrahús St. Franciskusreglunnar skiptust upp í umdæmi og í hverju umdæmi var 

umdæmispríórinnan sem starfaði sem eiginlegur yfirmaður umdæmisins. Í Breiðfirðinginn 

ritar Ólafur Torfason, 1982, að regla Franciskussystra skiptist í 47 umdæmi. Ísland var 

ásamt Færeyjum í umdæmi með Belgíu og Hollandi. Stjórn umdæmisins sat í Brussel en 

aðalskrifstofur reglunnar voru í Rómarborg. Yfirmanneskja eða príórínna í hverju klaustri 

fyrir sig var valin til þriggja ára í senn og mátti endurkjósa hana einu sinni. Að þeim tíma 

loknum varð hún að yfirgefa klaustrið að minnsta kosti í nokkra mánuði.13  

 
10 Friðrik J. Rafnar og Torfi Ólafsson, Heilagur Frans frá Assisi: ævi hans og starf, bls. 193–199. 
11Ægir Breiðfjörð Jóhannson, Heilbrigðisþjónusta í 60 ár, bls. 11–12. 
12Ægir Breiðfjörð Jóhannsson, Systurnar í Hólminum: St. Franciskussystur 1935-2009, bls. 3. 
13Ólafur Torfason, „Heilagur Frans og Hólmurinn.“ Breiðfirðingur, 1 (apríl 1982): 8–15. 
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Umdæmispríórinnan í Belgíu kom í heimsókn í klaustrin árlega, hún sá um að finna nýja 

príórínnu í samráði við umdæmisráð sem var skipað af sjö systrum. Ein af fáum 

undantekningum frá hlýðniskyldu systranna var sú að þær gátu neitað því að taka við 

príórinnustarfinu.14 Sjúkrahúsið, leikskólinn og prentsmiðjan hafði hver síðan sinn 

yfirmann. Það kom líka fyrir að príorínna var yfir einum af þremur stofnununum. Til 

dæmis var systir Renée í tvígang yfirmaður spítalans og príorínna kringum 1977.15 

Systurnar fá sex vikna sumarleyfi á tveggja til þriggja ára fresti, og geta þá farið í 

heimsóknir til ættingja sinna, í klaustrið sem þær hófu göngu sína eða í frí til „merkistaða“ 

í Evrópu. Einnig fá þær leyfi til að heimsækja veika ættingja, setjast á skólabekk og sækja 

námskeið.  

 

St. Franciskusspítali 

Upp úr aldamótum 1900 var Stykkishólmur orðinn fjölmennasta og elsta kauptúnið á 

Snæfellsnesi ásamt því að vera miðstöð verslunar þar. Íbúar í Stykkishólmi unnu ýmist við 

sjávarútveg, verslun eða þjónustu.16 Nauðsyn á heilbrigðisþjónustu færðist í aukarnar og 

biðlaði sýslumaður í Snæfellssýslu, Páll Vídalín Bjarnason, til kaþólsku kirkjunnar hvort 

kaþólsk systraregla gæti verið fáanleg til þess að byggja og reka sjúkrahús í 

Stykkishólmi.17 Áhugavert er að geta til þess að með stærsta sjúkrahúsi landsins á þessum 

tíma var á vegum kaþólsku kirkjunnar, Landakotsspítali stofnaður af St. Jósefssysturum í 

Reykjavík (1902).18  

 Páll Vídalín fékk ósk sína uppfyllta 22. júní árið 1935 þegar fjórar systur af St. 

Franciskusreglunni báru að garði. Þær systir Damíana príorínna frá Belgíu, systir Amanda, 

systir Fregalda og systir Ernelía.19 Þeirra hlutverk var að setja á laggirnar spítala á 

Stykkishólmi. Systir Damíana hafði mætt tvö sumur áður og samið um jörð undir 

spítalann. Sýslusjóður Snæfells- og Hnappadalssýslu veitti eitthvert fjármagn til byggingar 

og Stykkishólmshreppur veitti lóðina undir spítalann. En að öðru leyti stóð 

Franciskusreglan undir öllum kostnaði við byggingu og veitti öll tæki og búnað til 

 
14 Ólafur Torfason, „Heilagur Frans og Hólmurinn.“ 
15 Magnús Bjarnfreðsson, Heimsókn, 1977 
16 Magnús Bjarnfreðsson, Heimsókn, 1977 
17 Sama heimild. 
18 Friðrik J. Rafnar og Torfi Ólafsson, Heilagur Frans frá Assisi: ævi hans og starf, bls. 193–199. 
19 Ólafur Torfason, „Heilagur Frans og Hólmurinn.“ 
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sjúkrahússins.20 Byggingu spítalans lauk árið 1935 en spítalinn var formlega tekinn í 

notkun 17. september 1936.21 Á þessu ári lærðu systurnar íslensku og fundu til allt innbú 

fyrir spítalann svo sem rúm, rúmföt og þvíumlíkt.22  

 Á meðan systurnar ráku spítalann var þar starfrækt almenn sjúkrahúsþjónusta ásamt 

heilsugæslu, skurðstofu, fæðingardeild, röntgen- og rannsóknarstofu, hjúkrun aldraðra og 

um tíma geðdeild.23 Hefð var fyrir því að systurnar væru vel menntaðar, og margar hverjar 

voru menntaðar í hjúkrunarfræði eða kennslufræði. Sumar þeirra höfðu lært í háskólum 

erlendis áður en þær komu í Stykkishólm en aðrar sóttu nám í Reykjavík.24 Systurnar þáðu 

aldrei laun fyrir erfið og oft sérhæfð störf sín, heldur runnu launin þeirra ósnert til 

uppbyggingar og reksturs starfsemi á spítalans.25  

 

 Systurnar í Stykkishólmi 

Á árunum 1935-2006 dvöldu nunnur af St. Franciskusreglunni í Stykkishólmi og komu 

ýmist frá Belgíu, Hollandi, Kanada, Möltu, Póllandi, Spáni og Austurríki, en flestar hafa 

þær verið sextán samtímis í Stykkishólmi.26 Fyrst eftir komuna til landsins áttu þær erfitt 

sökum þess að þær töluðu ekki íslensku og eins og við var að búast talaði enginn íbúi í 

Stykkishólmi frönsku. Þær vissu lítið um landið 

og lifðu við mikla fátækt. Þær mættu í 

Stykkishólm blindandi í hlýðni. Núna á seinni 

árum fá systurnar þó tækifæri á að læra um land 

og þjóð áður en þær fara út í klaustur.27 En þrátt 

fyrir erfiðið er sagt að mikil samstaða hafi verið 

meðal íbúa bæjarins og systranna, enda voru 

peningarnir sem komu með systrunum 

gjaldeyrisinnspýting inn í bæjarfélagið og ekki leið á löngu þar til Franciskussystur voru 

einn stærsti atvinnurekandi í bænum. Mikið atvinnuleysi hafði verið í Stykkishólmi en allt í 

 
20 Ólafur P. Jónsson, „St. Franciskus sjúkrahúsið í Stykkishólmi 25 ára.“ Læknablaðið, 1. tölublað (mars 

1961): bls. 14–15. 
21 „Ríkið kaupir St. Franciskusspítalann í Stykkishólmi.“ Stjórnarráðið, 19. desember 2006. Sótt 17. október 

2021. https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2006/12/19/Rikid-kaupir-St.-

Franciskusspitalann-i-Stykkisholmi/  
22 Viðtal 2. 
23 „Sameining sjúkrahúsa og heilsugæslustöðva hefur fækkað starfsmönnum í Stykkishólmi.“ 
24 Ólafur Torfason, „Heilagur Frans og Hólmurinn.“ 
25 Magnús Bjarnfreðsson, Heimsókn, 1977 
26 Hildur Friðriksdóttir, „Daglegt samneyti við Guð,“  Morgunblaðið, 21.júní 1998, bls. 14–15. 
27 Gísli Einarsson, Út og suður, 2006 

Mynd 1 Systurnar koma í Stykkishólm 1935. 

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2006/12/19/Rikid-kaupir-St.-Franciskusspitalann-i-Stykkisholmi/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2006/12/19/Rikid-kaupir-St.-Franciskusspitalann-i-Stykkisholmi/
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einu var nóg af vinnu að hafa bæði við byggingu spítalans og starfsemi innan hans. Íbúar í 

Stykkishólmi voru ekki vanir því að reisa hús úr steypu svo nokkrir iðnaðarmenn úr 

Reykjavík stofnuðu félag og stóðu fyrir framkvæmdunum, en fjölmargir smiðir og 

verkamenn úr Stykkishólmi fengu störf við byggingu spítalans.28 Eftir varð þekking og 

tækni í Stykkishólmi, eins og til dæmis stór steypuhrærivél og bærinn varð þekktur fyrir að 

vera með færa iðnaðarmenn. Reynslan við byggingu spítalans varð til þess að það var 

rekinn iðnskóli þar um tíma.29  

  Vera systranna hafði því mikil og jákvæð áhrif á atvinnulífið í Stykkishólmi og 

íbúafjöldi tvöfaldaðist með tilkomu spítalans.30 Ýmsar nýjungar fylgdu þeim, til að mynda 

kom rafmagnið með þeim til Stykkishólms árið 1935 en rafstöð var sett í spítalann sem 

veitti Stykkishólmi og nálægum húsum orku.31 Þær ræktuðu sitt eigið grænmeti sem var 

áður óþekkt bæjarbúum og voru sagðar hafa verið sjálfum sér nægar.32 Systir Anna var 

sögð galdrakona í eldhúsinu og dróg hvítkál upp undan snjófallinni jörðinni.33 Þær höguðu 

sér öðrvísi, til dæmis máttu þær ekki fara einar út úr húsi heldur þurftu þær alltaf að fara að 

minnsta kosti tvær saman. Að undanskilinni einni systur sem var kölluð „Svarta systirin“ 

en hún var í öðruvísi klæðum, svörtum klæðum. Hún var einnig í Franciskusreglunni en úr 

annari grein reglunnar. Því hafa verið mismunandi reglur fyrir systurnar eftir því úr hvaða 

grein reglunnar þær komu. Þessarri reglu um útiveru var þó aflétt á kirkjuþingi 1962-65 

ásamt því að þær fengu þægilegri klæðnað. Klæðnaður þeirra fyrir kirkjuþingið var 

skósíðir kjólar og höfuðklæði sem voru nánast kassalaga, en nýi klæðnaðurinn var rúmari 

og nútímalegri (kjólasídd stytt fyrir neðan hné).34 

 Líf systranna virðist hafa verið allt annað en við þekkjum í dag úr íslensku 

samfélagi. Í viðtali við Morgunblaðið árið 1988 sagði systir Renée að á þeim tæpu fimmtíu 

árum sem hún hafi átt heima á Íslandi hafi orðið gífurlegar breytingar á íslensku samfélagi 

á stuttum tíma. Glöggt er gestsaugað mætti segja. Renée sagði fólk vera sjaldan ánægt með 

sitt og þurfi sífellt að kaupa ný tæki um leið og þau koma á markaðinn. Ísland slapp miklu 

betur en aðrar Evrópuþjóðir við afleiðingar styrjalda og þó hún óski engum að lifa við 

 
28 Ægir Breiðfjörð Jóhannson, Heilbrigðisþjónusta í 60 ár, bls. 23 
29 1. Svava Jónsdóttir, „Þær voru ekkert skaplausar þessar konur.“ Stundin, 25. desember 2019, Sótt 1. 

nóvember 2021 á https://stundin.is/grein/9759/thaer-voru-ekkert-skaplausar-thessar-

konur/?fbclid=IwAR2XbKtH3wpyFoUxHOBK_G8bK18_sneHDLfpcTDxzPOhnJGoujlduN28ybQ  
30Magnús Bjarnfreðsson, Heimsókn, 1977. 
31Ólafur Torfason, „Heilagur Frans og Hólmurinn“ 
32Ægir Breiðfjörð Jóhannson, Heilbrigðisþjónusta í 60 ár. 
33Magnús Bjarnfreðsson, Heimsókn, 1977. 
34Ægir Breiðfjörð Jóhannson, Heilbrigðisþjónusta í 60 ár. 

https://stundin.is/grein/9759/thaer-voru-ekkert-skaplausar-thessar-konur/?fbclid=IwAR2XbKtH3wpyFoUxHOBK_G8bK18_sneHDLfpcTDxzPOhnJGoujlduN28ybQ
https://stundin.is/grein/9759/thaer-voru-ekkert-skaplausar-thessar-konur/?fbclid=IwAR2XbKtH3wpyFoUxHOBK_G8bK18_sneHDLfpcTDxzPOhnJGoujlduN28ybQ
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fátækt og vandræði segir hún að það væri gott fyrir suma að lifa í skorti yfir tímabil.35 

Eflaust er eitthvað til í þessum orðum Renée og mætti segja að þær systurnar hafi lifað eftir 

þessum lífsgildum. Þær lifðu í sjálfskipaðri fátækt í þröngum herbergjum innan 

klaustursins, afneituðu sér rétt til eignarhalds og unnu launalaust starf. Þó gerði 

Franciskusreglan ekki þær kröfur að systurnar afsöluðu öllum sínum veraldlegum eignum, 

heldur þurftu þær að láta eignir sínar í umsjón annarra á meðan þær voru í reglunni. Þeim 

var þá frjálst að segja sig úr reglunni og endurheimta eignir sínar.36 Ýmsar sögusagnir voru 

til um systurnar. Samkvæmt einni sögu voru meðal þeirra konur af fínum ættum sem kusu 

að lifa án þess sem því fylgdi. Annar orðrómur var að ein systranna væri með „blátt blóð í 

æðum sér“.37 Fyrir einstakling sem lifir ekki trúarlegu líferni vekur þetta upp ýmsar 

spurningar líkt og hvað veldur því að einhver kjósi þetta líf? Líf í fátækt, fórn og trúboði.  

 Í viðtali árið 1977 er systir Petra einmitt spurð að þessu, af hverju hún hafi kosið 

þetta líf. Hún segir það hafa verið vegna „köllunar“ og lýsir því á eftirfarandi hátt: „Köllun 

er þegar manni langar að þjóna guði ekki bara í verkum en líka með lífinu sínu að gefa allt 

sem maður á…ég fór til Franciskussystra því mér fannst þessi regla starfa víða um heiminn 

og þetta langaði mig að gera líka“.38 Þetta gæti hljómað eins og þeim hafi langað í æðri 

tilgang og jafnvel meira ævintýri en hið hefðbundna líf bauð konum upp á á þessum tíma. 

Allt frá miðöldum var nánast eina leiðin fyrir konur til að öðlast æðri menntun og iðka 

„fræði“ að ganga í klaustur og iðka þá fræði út frá trúarlegum forsendum.39 Nú eða reka 

prentsmiðju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 Hildur Friðriksdóttir, „Daglegt samneyti við Guð,“  21.júní 1998, bls. 14–15. 
36 Magnús Bjarnfreðsson, Heimsókn, 1977 
37 Viðtal 1. 
38 Magnús Bjarnfreðsson, Heimsókn, 1977 
39 1. Eudie Oak, „When women became nuns to get a good education.“ History, 1. nóvember 2018, sett 10. 

nóvember á https://www.history.com/news/women-education-medieval-nuns-church  

https://www.history.com/news/women-education-medieval-nuns-church
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2. Prentsmiðja kaþólsku kirkjunnar 

Prentsmiðjan 

Við aldamótin 1900 byrjaði kaþólska kirkjan að gefa út trúarlegt efni á íslensku. Til dæmis 

bækurnar Kaþólsk sálmabók árið 1908, Kaþólsk fræði árið 1922, útgáfa Merki Krossins 

hófst 1926 og Sögur úr biblíunni árið 1951 sem var prentuð af Ísafoldarprentsmiðju í 

Reykjavík.40 Prent hefur verið dýrt enda bæði dýr efniskostnaður og hár launakostnaður, 

því auðvitað þurfti prentarinn salt í grautinn. Þetta var á tímum handsetningar sem þýðir að 

allt letur var sett í höndunum sem er verulega tímafrek vinna. Þá sá Jóhannes Gunnarsson 

þáverandi biskup sér leik á borði þegar hann áttaði sig á því að prentað efni kaþólsku 

kirkjunnar á Íslandi gæti verið prentað „innanhúss“. Með því komst kaþólska kirkjan hjá 

því að borga prenturum fyrir vinnuna, þar sem systurnar þáðu ekki laun. Þó var of mikið 

framboð af prentsmiðjum í Reykjavík og samdráttur í prenti á árunum 1951-57. Þessi ár 

eru talin einhver hin erfiðustu í seinni tíð fyrir íslensku prentarastéttina.41 Þrátt fyrir það fór 

biskup að huga að uppsetningu lítillar 

prentsmiðju í Stykkishólmi og fékk 

Franciskussystur með sér í lið. Það er löng 

hefð fyrir prentiðn í reglunni eða allt frá 

árinu 1889 í Vanves við París.42 Þó var haft 

eftir systur Rósu í viðtali við Þjóðviljann 

árið 1980 þar sem hún sagði þær vera einu 

prentsmiðjuna í heiminum þar sem eingöngu 

starfi nunnur.43 Líklegt þykir að 

einhverstaðar einhvertímann hafi verið starfrækt prentsmiðja einungis af nunnum en eftir 

þeirra bestu vitund voru þær einu nunnurnar í heiminum sem ráku prentsmiðju á þeim 

tíma.  

 Fyrst um sinn var erfitt fyrir systurnar að fá efni til vinnslunnar og varahluti í 

gömlu prentvélarnar en það varð auðveldara eftir að efnahagsleg velmegnun jókst, um 

 
40 Ægir Breiðfjörð Jóhannsson, „Prentsmiðja kaþólsku kirkjunnar.“ Gáð ofan í glatkistuna, 14. október 2021 

https://aegirjoh.wordpress.com/2020/10/14/623/ 
41 Ingi Rúnar Eðvarðsson, Prent eflir mennt: saga bókagerðar frá upphafi til síðari hluta 20. aldar, 

Bókarauki: þættir úr letursögu eftir Þorstein Þorsteinsson, (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1994), 

bls. 94. 
42Ægir Breiðfjörð Jóhannson, Heilbrigðisþjónusta í 60 ár, bls. 11–12. 
43 „Eina nunnuprentsmiðjan í heiminum,“ bls.8. 

Mynd 2 Systir Rósa. 

https://aegirjoh.wordpress.com/2020/10/14/623/
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miðja síðustu öld, og innflutningur prentpappírs margfaldaðist.44 Svipaða sögu er að segja 

af innflutningi prentvéla sem jókst á árunum 1940-1960.45 Prentsmiðjan var staðsett í 

austurhorni spítalans, þar sem rafstöðin hafði verið.46 Helstu starfsmenn prentsmiðjunnar 

voru systir Rósa Sterck frá Belgíu sem starfaði síðan 1952, systir Petra frá Hollandi síðan 

1961, systir Lucile frá Kanada síðan 1975 og Marc Deríveau frá Lúxemborg síðan 1984. 

Systir Rósa var yfirmaður prentsmiðjunnar frá 1952 þar til hún lést árið 1988. Petra tók þá 

við af henni og var yfirmaður prentsmiðjunnar til eignaskipta árið 1992. Þá tók við 

hlutafélagið Prentsmiðja Stykkishólms ehf sem gaf til dæmis út Stykkishólmsblaðið. 

Hlutafélagið var tilraun Stykkishólmsbúa til að halda prentsmiðju í Stykkishólmi.47 Systir 

Petra og systir Lucile unnu áfram í prentsmiðjunni þó svo að hún væri ekki lengur á vegum 

kaþólsku kirkjunnar, til ársins 1997.48 Prentsmiðjan var þá seld og fékk heitið Ljósbrot. 

Ljósbrot starfaði í húsnæði spítalans til ársins 2002, en þá vantaði spítalanum pláss fyrir 

nýja háls- og bakdeild svo prentsmiðjan var rýmd fyrir þá starfsemi.49  

 Helstu prentvélar voru seldar en einhverjar leifar af prentsmiðjunni eru í 

kjallaranum á spítalanum að safna ryki. Ægir Breiðfjörð fékk að hirða klisjubækur sem 

urðu eftir í eigu Ljósbrots og eru þær ennþá í hans vörslu. Lítið er vitað um hvers vegna 

kaþólska kirkjan tók þá ákvörðun að loka prentsmiðjunni árið 1992. Mögulega vegna þess 

að prentsmiðjan stóð ekki undir sér. Þetta virðist þó að öllum líkindum hafa verið 

geðþóttamat fyrrum biskups Alfred Jolson. Sagan segir að systurnar hafi komið til hans og 

beðið um fjármagn til þess að kaupa pappír og annað svo þær gætu prentað það efni sem 

var ætlast til af þeim. Þá hafi hann tilkynnt þeim að hann ætlaði að loka prentsmiðjunni. 

Marc Deríveau prentari sem starfað fyrir systurnar síðan 1984 óskaði þá eftir að fá að 

kaupa reksturinn en fékk því ekki framgengt, án rökstuðnings að hans sögn.50  

 

Systurnar í prentsmiðjunni 

Upphaf prentsmiðju kaþólsku kirkjunnar í Stykkishólmi miðast við komu systur Rósu 

Sterck (f. 1908-1988) árið 18. júní 1952. Hún var fædd í Belgíu og gekk í reglu 

Franciskussystra 1933. Hún lærði prentiðn af föður sínum Jozef Octaaf Sterck sem var fær 

 
44 Ingi Rúnar Eðvarðsson, Prent eflir mennt: saga bókagerðar frá upphafi til síðari hluta 20. aldar, 

Bókarauki: þættir úr letursögu eftir Þorstein Þorsteinsson, bls. 95–97. 
45 Sama heimild. 
46 Ægir Breiðfjörð Jóhannson, Heilbrigðisþjónusta í 60 ár, bls. 11–12. 
47 Viðtal 2. 
48 Ægir Jóhannesson, „Jólamerki prentuð í Stykkishólmi 1990–1999.“ Frímerkjablaðið (2004): 8–9. 
49 Viðtal 2. 
50 Viðtal 3. 
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skrautprentari í Belgíu.51 Hann rak prentsmiðju og kenndi Rósu og systir hennar prentiðn. 

Systir hennar Rósu eignaðist eiginmann sem tók við prentsmiðju tengdaföður síns en Rósa 

sjálf fluttist til Stykkishólms til að reka sína „eigin“ prentsmiðju.52 Út frá heimildum að 

dæma virðist Rósa hafa ráðið ríkjum í prentsmiðju kaþólsku kirkjunnar og þótti afar fær 

prentari.53 Svo fær að hún fékk til sín systur til að læra prentiðnina, systir Petru og systir 

Lucile. 

 Systir Petra kom til systranna í Stykkishólmi árið 1961 með það í huga að dvelja í 

eitt ár sem fljótt varð að 48 árum. Hún var búin að starfa í systrahúsi eða klaustri í Belgíu 

áður og hafði aðeins lært í prentsmiðjunni þar áður en hún kom, en mest allt lærði hún af 

systur Rósu.54 Petra var aðalsetjari prentsmiðjunnar og fyrstu tólf árin var allt letur handsett 

en eftir það kom vélsetningin árið 1965.55 Systir Petra tók við sem yfirmaður 

prentsmiðjunnar 1988 eftir andlát systir Rósu.56 Þá sáu systir Petra, systir Lucile og Marc 

Deríveau um prentsmiðjuna. Þau voru þó fyrr farin að sjá að mestu um prentsmiðjuna að 

sögn Marc enda var systir Rósa komin vel á aldur, Marc sagði góðlátlega í samtali við 

höfund ritgerðar að á síðustu árum Rósu hafi hún aðalega mætt í prentsmiðjuna, þrifið 

fuglabúrin og nöldrað eitthvað.57 Til eru viðtöl við systir Petru bæði frá árinu 1977 í 

þættinum Heimsókn í Hólminn og frá árinu 2006 í þættinum Út og Suður.58 Í viðtölunum 

virðist hún hafa verið dálítill prakkari og sagði meðal annars að „í prentsmiðjunni hafi þær 

prentað allt nema peninga“ og brosti sposk.59 Systir Petra ásamt systir Mirjam, systir Renée 

og systir Elíse voru þær síðustu til að yfirgefa klaustrið í Stykkishólmi árið 2009 eftir að 

íslenska ríkið keypti eignir Franciskusreglunnar 19. desember 2006.60  

 Gestir úr prentarastéttinni sem komu í heimsókn í prentsmiðjuna höfðu margir orð 

af því hvað allt var í óvenju mikilli röð og reglu.61 Prentsmiðjan var sögð vera svo hrein að 

hægt væri að ganga um á hvítum sokkum í hvern krók og kima, án þess að óhreinka þá.62  Í 

Þjóðviljanum árið 1978 sagði blaðamaður að upplifunin væri eins og að ganga inn á 

prentvélasafn. Allar vélarnar virtust glænýjar og ónotaðar, þar með talin prentvélin sem 

 
51 Torfi Ólafsson, „Systir Rósa Sterck F.M.M. – minning,“ Morgunblaðið, 30. mars 1988, bls. 48 
52 „Eina nunnuprentsmiðjan í heiminum,“ bls.8. 
53 Torfi Ólafsson,  „Systir Rósa Sterck F.M.M. – minning,“ bls. 48. 
54 Magnús Bjarnfreðsson, Heimsókn, 1977. 
55 Eina nunnuprentsmiðjan í heiminum,“ bls.8. 
56 Torfi Ólafsson,  „Systir Rósa Sterck F.M.M. – minning,“ bls. 48. 
57 Viðtal 3. 
58 Gísli Einarsson, Út og Suður, 2006. 
59 Gísli Einarsson, Út og Suður, 2006. 
60 Gunnlaugur Árnason, „Það var gaman að koma en alls ekki að fara,“ Morgunblaðið, 29. mars 2008, bls.21. 
61 Torfi Ólafsson, „Systir Rósa Sterck F.M.M. – minning,“ bls. 48 
62 Sama heimild.  
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hafði verið keypt notuð árið 1952 við stofnun prentsmiðjunnar. Systir Rósa útskýrði þetta 

hreinlæti á þann máta að: „allir hlutir entust betur og skiluðu betri árangri ef þeir fengju 

góða meðhöndlun.“63 Haft er eftir Magnúsi Bjarnfreðarsyni sem heimsótti Prentsmiðjuna 

árið 1977 í heimildaþættinum Heimsókn í Hólminn: 

Ég hef komið inn í margar prentsmiðjur og þær líta mjög misjafnlega snyrtilega út sumstaðar 

er umgengin eins og best verður ákosið og maður hefur það á tilfinningunni að ekki sé hægt 

að óhreinka sig en ég held ég hafi hvergi séð jafnmikla snyrtimennsku og hjá systrunum. Þar 

er óhugsandi að pappírssnifsi fái að liggja stundarkorn á borðinu í friði.64 

 

Sumum gæti þótt skondin þessi áhersla á hreinlæti 

systranna, en eflaust var þetta nýjung að sjá hreina 

prentsmiðju. Trúrækni og hreinlæti hefur ávallt 

haldist í hendur.65 Svo ekki sé minnst á 

heilbrigðisþjónustu og hreinlæti.  

Athugaverð er sú staðreynd að 

prentsmiðjan var einungis rekin og starfrækt af 

konum að minnsta kosti þar til þær réðu til sín 

aðstoðarmanninn Marc Deríveau 1984. Þá vaknar líka spurningin hvort þeim hafi verið 

tekið öðrvísi því þær féllu ekki alveg inn í huga fólks sem „konur“ þær höfðu öðlast æðri 

titil. Saga kvenna í prentiðnaði á Íslandi er furðu stutt og fáar konur hafa lagt stund á 

prentverk. Rótgrónar hefðir um starfsval kynjanna hefur eflaust valdið því hve fáar konur 

hafa dembt sér út í geirann.66 

  Fyrsta konan til að ljúka sveinsprófi í letursetningu var Þóra Elfa Björnsdóttir árið 

1959. Það var eftir að kvenréttindakona sem þekkti til mömmu hennar hafði komið fram í 

útvarpi og sagt frá því að konur mættu hvorki læra prent né bókband á Íslandi. Í framhaldi 

af því vildi Hafsteinn prentsmiðjustjóri í Hólum afsanna þetta og taka til sín stelpu sem 

lærling. Þóra varð lærlingur hjá honum og fékk samning eftir þriggja mánaða 

reynslutíma.67 Út frá sögu kvenna í prenti á Íslandi má geta að prentsmiðja systranna hafi 

verið allt annað en sjálfsögð á þessum tíma. Systir Petra tók undir þetta, en segir þó að 

helsta vandamálið hennar hafi verið handsetningin, því hún var svo tímafrek.68 

 
63 „Í anda heilags Fransiskusar frá Assisi, Systurnar í Stykkishólmi sóttar heim,“ bls. 17. 
64 Magnús Bjarnfreðsson Heimsókn, 1977. 
65 „Hreinsanir (hreint og óhreint) - Orðtakasafn.“ Biblían, 2017. Sótt 30. október 2021. 
https://biblian.is/fraedsla/ordtakasafn/hreinsanir-hreint-og-ohreint/  
66 Ingi Rúnar Eðvarðsson, Prent eflir mennt: saga bókagerðar frá upphafi til síðari hluta 20. aldar, 

Bókarauki: þættir úr letursögu eftir Þorstein Þorsteinsson, bls. 372–374 
67 Jakob Viðar Guðmundsson. „Fyrsti kvensetjarinn.“ Prentarinn, 1. tölublað (mars 2000): bls 20–22 
68 Gísli Einarsson, Út og suður, 2006 

Mynd 3 Systir Petra. 

https://biblian.is/fraedsla/ordtakasafn/hreinsanir-hreint-og-ohreint/
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3. Prentverkið 

Prentefni og trúboð bókarinnar 

Við skoðun á prentverki systranna var dýrmætt að hitta Marc Deríveu prentara sem starfaði 

í prentsmiðjunni á árunum 1984-1997. Marc Deríveu er líflegur maður frá Lúxemborg sem 

kom til prentsmiðjunnar í Stykkishólmi árið 1984. Maður að nafni Olav Hansen (1920-

1994) hjálpaði honum að fá réttindin sín gild sem faglærður prentari á Íslandi og var hann 

einnig þýðandi fyrir prentsmiðjuna, en Torfi Ólafsson hefur einnig þýtt mikið fyrir 

systurnar. Marc er enn í fullu fjöri og býr núna í Hveragerði. Það lifnar yfir honum þegar 

hann ræðir prentsmiðjuna og segir vinnuna þar hafi verið besta starf sem hann hefur unnið. 

Já fyrir utan eftirlaun. Svo hlær hann dátt. Marc var ánægður í prentsmiðjunni, þó að 

samskiptin á milli hans og systranna hafi kannski ekki alltaf verið flekklaus, eins og gengur 

og gerist. Hann unni sér vel í prentsmiðjunni að máta ólíka hatta prentsmiðjustarfanna og 

segir svoleiðis fyrirkomulag ekki algengt í seinni tíð, þar sem prentsmiðjustörfin eru nú 

sérhæfðari. Marc settist niður með mér og sagði mér frá lífinu í prentsmiðjunni og 

klaustrinu. Skemmtilegasta sagan var held ég sú af því þegar ein systirin sem var rosalega 

lávaxinn kom til hans hálf önug og bað hann um að hengja spegilinn ekki svona hátt upp 

því þá gæti hún ekki rakað sig. Ég er ekki viss hvort mér þótti fyndnara sagan eða 

sögumaðurinn sjálfur en kannski að einhverju leyti sýnir sagan viðhorf til systranna, þær 

rökuðu sig, skipuðu fyrir og voru oft á tíðum höstugar. 

Eins og fram hefur komið var prentað efni í prentsmiðju systranna af ýmsum toga. 

Systurnar prentuðu allt ritað efni fyrir kaþólsku kirkjuna á Íslandi, myndasögur úr biblíunni 

sem voru mikið notaðar til kennslu í sunnudagaskólum þjóðkirkjunnar, trúarrit og 

sálmabækur. Einnig prentuðu þær frímerki og efni fyrir einkaaðila, fyrirtæki og stofnanir, 

aðallega í Stykkishólmi og nágrenni.69 „Við gerum þetta fyrir guð“ sögðu systir Rósa og 

systir Petra í viðtali við Umbrot árið 1976.70 Kristintrú og guðrækni var þeim efst í huga í 

prentverkinu. Tilgangur bókverkisins var ávallt að gefa út góðar bækur og þannig dreifa 

boðskap guðs71. Þær fóru í svokallaðar trúboðaferðir um landið til að kynnast fólki og selja 

bækur. Þær fóru til dæmis til Akureyrar, Patreksfjarðar, Grundafjarðar, Ólafsvík og 

Hellisand.72 Tilgangurinn var aldrei að selja sem flestar bækur heldur vildu þær gefa sér 

 
69 Ægir Jóhannesson, „Jólamerki prentuð í Stykkishólmi 1990–1999.“ 
70 „Við gerum þetta fyrir Guð – UMBROT heimsækir klaustrið í Stykkishólmi.“ 
71 „Heimsókn í Stykkishólm,“ bls. 18. 
72 Magnús Bjarfreðsson, Heimsókn, 1977. 
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góðan tíma til að ræða við fólkið og notuðu bækurnar sem leið til að kynnast fólki. Þá áttu 

þær auðveldara með að stoppa fólk á förnum vegi ef það vildi opna sig og ræða um 

vandamálin sín og heyra boðskap systranna.73 

 

Prentaðferðir, úr handsetningu í „offset“ 

Í viðtali við Marc Deríveu fór hann yfir muninn á handsetningu, vélsetningu og 

offsetprentun. Ásamt því fór hann með mér yfir bækurnar; Breytni eftir Kristi,74 

Messubækurnar,75 Morgunstjarnan saga um engil og stjörnu76 og Heilagur Frans frá 

Assisi.77 Einnig styð ég mig við upplýsingar úr bókinni Prent eflir mennt gefin út af hinu 

íslenska bókmenntafélagi 1994.78 Í prentsmiðju kaþólsku kirkjunnar handsettu þær allt efni 

fyrstu tólf ár prentsmiðjunnar. Þar voru til í kringum tíu kassar af mismunandi letri og því 

takmarkað leturval í prentsmiðjunni, enda dýrt að kaupa kassa af nýju letri. Letur voru 

meðal annars Bodoni og Helvetica.79  

Þetta var fyrir tíma tölvunnar þar sem hver sem er getur sett upp skjal einn, tveir og 

bingó. Þá þurfti að raða saman stöfum eða stílum, eins og þeir voru gjarnan kallaðir í 

setningarhakann eða línuhakann þannig að orð og setningar mynduðust úr lausaletrinu. 

Málmþynnur voru þá settar á milli setningarhakanna til að mynda línubil. Stílarnir (stafir 

eða tákn) voru ferstrendir að lögun með upphleyptum staf eða merki. Stílarnir sjálfir voru 

steyptir úr málmblöndu. Þá þarf að huga að uppsetningu textans líkt og línujöfnun, 

orðaskiptingu og hóruungum.  

  Línujöfnun eða aljöfnun (e. Justify) var mikil list. Þá raðaði setjarinn letrinu þannig 

að jaðar textans varð jafnlangur á hægri jaðar líkt og á vinstri jaðar. Þá þurfti annað hvort 

að þétta línuna þannig að orðin komust fyrir eða skipta orði á milli lína sem krafðist góðrar 

 
73 „Við gerum þetta fyrir Guð – UMBROT heimsækir klaustrið í Stykkishólmi.“ 
74 Thomas A Kempis, Breytni eftir Kristi, Kaþólska kirkjan á Íslandi þýddi, (Reykjavík: Kaþólska kirkjan á 

Íslandi, 1955); Thomas A Kempis, Breytni eftir Kristi, Kaþólska Kirkjan á Íslandi þýddi, 2. útgáfa, 

(Reykjavík: Kaþólska kirkjan á Íslandi, 1976) 
75 Rómversk-kaþólsk messubók, (Reykjavík: Kaþólska kirkjan á Íslandi, 1982); Rómversk-Kaþólsk messubók 

fyrir sunnudaga og aðalhátíðisdaga kirkjuársins: Fyrsti sunnudagur í jólaföstu til fyrra Passíusunnudags, 1. 

bindi, (Reykjavík: Kaþólska kirkjan á Íslandi, 1959); Rómversk-Kaþólsk messubók fyrir sunnudaga og 

aðalhátíðisdaga kirkjuársins: Páskadagur til tólfta sunnudags eftir hvítasunnu, 2. bindi, (Reykjavík: 

Kaþólska kirkjan á Íslandi, 1959); Rómversk-Kaþólsk messubók fyrir sunnudaga og aðalhátíðisdaga 

kirkjuársins: Níundi sunnudagur eftir Hvítasunnu til fyrsta sunnudags í jólaföstu, 3. bindi, (Reykjavík: 

Kaþólska kirkjan á Íslandi, 1959) 
76 Morgunstjarnan saga um engil og stjörnu, Torfi Ólafsson þýddi, (Reykjavík: Jóhannes Gunnarsson biskup, 

1962) 
77 Friðrik J. Rafnar og Torfi Ólafsson, Heilagur Frans frá Assisi: ævi hans og starf, bls. 193–199. 
78 Ingi Rúnar Eðvarðsson, Prent eflir mennt: saga bókagerðar frá upphafi til síðari hluta 20. aldar, 

Bókarauki: þættir úr letursögu eftir Þorstein Þorsteinsson, (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1994), 

bls. 97. 
79 Viðtal 3. 



 

18 

 

kunnáttu á íslensku máli. Stærsta áskorun systranna var þá eflaust íslenskan eins og við 

mátti búast. Allt prentefni þeirra var á íslensku og þurftu þær að læra íslenska 

orðaskiptingu sem var gjörólík því sem þær þekktu frá sínu móðurmáli. Þær fengu mann að 

nafni Séra Boots sem starfaði þá á Landakoti til að útbúa fyrir sig lítið kver með 

málfræðireglum og æfingum.80 

Hóruungar, er þegar eitt orð verður eftir í lok málsgreinar. Sem þykir ekki æskilegt 

í uppsetningu texta. Orðið hóruungi hljómar líka ekki æskilega en maður gæti ímyndað sér 

að það hafi orðið vinsælt í karllægri menningu prentsmiðjanna. Í lokin þegar búið er að 

prenta allt efni er letrið lagt af, þá tók setjarinn upp hvern staf eða skraut og kom fyrir í 

leturkassanum. Því var meira mál að endurprenta á þessum tíma.81 

 Vélsetningin sem kom í framhaldi af handsetningunni var ekki frábrugðin 

handsetningunni í stórum dráttum en handtakið var minna. Linotype-setningarvélinn sem 

systurnar voru með í prentsmiðjunni sinni virkaði þannig að vélin steypti heilar línur, en 

ekki lausaletur. Vélin hafði stafamót (matrix) af hverjum bókstaf sem komið var fyrir í 

safni (magasíni) ofarlega á vélinni. Þegar setjarinn sló svo á lyklaborðið féllu viðeigandi 

stafamót niður rennur í röðunarhaka (líkt og setningarhakinn). Á milli orða eru settir 

fleygar sem mynda orðabil. Þegar línan var komin í fulla lengd, var fleygnum þrýst niður 

þannig að línan í raun þandist út. Þetta svipar til þegar við aljöfnum í tölvu í dag, bilinn 

milli orðana aðlagast þannig að beinn jaðar myndast. Þegar búið var að mynda línuna með 

var bræddum málmi úr bræðslupotti vélarinnar þrýst að stafamótunum, og þannig varð til 

lína úr sátri. Fyrsta Linotype-vélin var tekin í notkun árið 1917 hjá Ísafoldarprentsmiðju en 

ekki fyrr en 1968 hjá systrunum. Afköst í prentsmiðjum jukust verulega eftir að vélsetning 

varð vinsæl. Fær setjari var sagður geta sett eittþúsund til fimmtánhundruð stíla á 

klukkustund en þjálfaður vélsetjari sagður geta sett áttaþúsund til tíuþúsund stafi á 

klukkustund.82  

Í fyrstu var vélakostur prentsmiðjunnar ein prentvél og nokkrar skúffur fyrir 

blýletur. En með árunum bættist við prentbúnaðinn og árið 1980 voru þrjár prentvélar í 

salnum, ein Albert Sylindervél og tvær Heidelbergvélar.83 Upp úr þessu fóru þær að prenta 

minna með gömlu aðferðunum og færa sig yfir í að prenta „offset“. Þó gripu þær enn af og 

 
80 „Eina nunnuprentsmiðjan í heiminum,“ bls.8. 
81 Ingi Rúnar Eðvarðsson, Prent eflir mennt: saga bókagerðar frá upphafi til síðari hluta 20. aldar, 

Bókarauki: þættir úr letursögu eftir Þorstein Þorsteinsson, bls. 52–53. 
82 Sama heimild, bls. 54–57. 
83 Ægir Breiðfjörð Jóhannsson, „Prentsmiðja kaþólsku kirkjunnar.“ 
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til í handsetninguna í barnabókum eins og Bartímeus hinn blindi þar sem myndefni 

bókarinnar er prentað erlendis í milljónum eintaka og systurnar bæta við textanum.84 

Offsetprentun hófst á Íslandi 1938 og systurnar taka það upp líklega kringum 

1990.85 Að minnsta kosti ekki fyrr en eftir 1978, en þá bar að garði blaðamann sem í 

sakleysi sínu spurði systurnar hvort þær „hefðu ekki í hyggju að fylgja þróun tímans og 

snúa sér að offsetprentun“ þá „fussuðu þær og sögðust ánægðar með prentsmiðjuna í 

núverandi horfi“.86 Grundvallareinkenni offsetprentunar eru að prentflötur og auð svæði 

eru í sömu hæð, og byggist prentunin á gömlu lögmáli sem er notað í steinprentun. Þar sem 

fita hrindir frá sér vatni og vatn hrindir frá sér fitu. Þá eru ljósnæmar málmplötur og filmur 

yfirfærðar á plöturnar með ljósmyndatækni. Af málmplötunni er litnum þrykkt á 

gúmmídúk og síðan þrykkt á pappír.87 

Til að prenta myndir eða myndskreytingar notuðust þær við klisjur. Klisja er orð 

notað yfir plötur sem voru nýttar til að prenta myndir. Þaðan kemur orðið klisja, eitthvað 

sem er prentað aftur og aftur. Fyrst um sinn voru klisjurnar fengnar frá Reykjavík og voru 

búnar til úr Sinki og grafnar í með sýru, og er sú aðferð 

einnig kölluð æting. Upp úr 1985 fóru þær ásamt Marc 

Deríveu, sem var ráðinn inn í prentsmiðjuna um sama leyti, 

að gera sjálf klisjur úr Pólýmer sem er efni í líkindum við 

plast. Undir pólýmerplötunni var plata úr áli og ofan á var 

sett pólýmerið. Pólýmer er ljósnæmt efni sem þýðir að ef 

pólýmerplatan var sett undir ljós þá harðnar efnið. Þá tók 

Marc ljósmynd og framkallaði negatívu sem hann lagði svo á pólýmerplötuna. Þá harðnar 

svæði plötunnar sem verður fyrir ljósi, og þá er hægt að skola burt svæði sem harðna ekki. 

Allt sem var svart á myndinni skolast burt en allt sem var hvítt og tók við ljósi harðnar og 

verður eftir klisja til prentunar. 88 

 

 
84 Viðtal 3. 
85 Ægir Breiðfjörð Jóhannsson, „Prentsmiðja kaþólsku kirkjunnar.“ 
86 „Í anda heilags Fransiskusar frá Assisi, Systurnar í Stykkishólmi sóttar heim,“ bls. 17. 
87 Ingi Rúnar Eðvarðsson, Prent eflir mennt: saga bókagerðar frá upphafi til síðari hluta 20. aldar, 

Bókarauki: þættir úr letursögu eftir Þorstein Þorsteinsson, bls. 135 
88 Viðtal 3. 

Mynd 4 Klisja. 
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Dæmi um prentverk 

Í viðtali við Marc spurði ég hann hvort hann vissi hvers vegna í bókinni Breytni eftir Kristi 

væri mismunandi pappír notaður eftir köflum bókarinnar.89 Hann sagði að það væri 

einfaldlega vegna þess að þegar efnið var þýtt, var það þýtt kafla fyrir kafla og þessvegna 

leið oft langur tími á milli þess sem kaflarnir voru prentaðir. Eftir að efnið var prentað var 

það sent í prófarkarlestur til Reykjavíkur. Eftir það gátu þær prentað bækurnar í heild sinni. 

Til þess að nýta tímann var hver kafli prentaður og svo beðið eftir þýðingu á þeim næsta. 

Systurnar nýttu þann pappír sem var til hverju sinni og úr varð þetta fallega „stílbragð“ 

sem verður til úr hagræðingu. Svona bókverk taka mörg ár í vinnslu og þessi tiltekna bók 

varð til á árunum 1955-1962. Þetta einkennilega stílbragð helst í endurprenti af bókinni 

1976 þegar bókin var offsetprentuð í prentsmiðjunni Endurprent sem Olav Hansen átti hlut 

í, og því voru allar þýðingar til staðar, en haldið var í stílbragðið að hafa mismunandi 

tegund af pappír eftir köflum bókarinnar.90 

 Bókin Heilagur Frans frá Assisi var stærsta prentverk 

systranna þegar hún kom út árið 1979.91 Hún er vélsett af 

systrunum en ljósmyndirnar voru prentaðar í Reykjavík. Marc 

bendir mér á að strjúka yfir myndirnar. Við nánari athugun þá 

finnur maður fyrir agnarsmáum kornum þegar maður strýkur 

yfir ljósmyndirnar. Þetta segir hann að sé merki um að 

ljósmyndirnar hafi verið prentaðar í offset og því ekki hjá 

systrunum, bæði vegna þess að þær voru ekki byrjaðar að 

prenta í offset á þessum tíma og offset vél systranna prentaði ekki nema í A3 og bókin 

töluvert stærri en það. Kornin orsakast af  því, að þegar blaðið kemur úr prentvélinni er það 

blautt svo vélin dreifir kornum yfir pappírinn til að þurrka hann áður en næsta blaði kemur 

úr prentvélinni, svo það smitist ekki yfir á bakhlið blaðsins fyrir ofan. Marc bætir við að oft 

þegar það var verið að stilla vélina kom of mikið af kornum og þá finnur maður greinilega 

fyrir þeim.  

 Systurnar prentuðu ógrynni af vönduðum barnabókum fyrir kaþólsku kirkjuna. 

Marc dæsir þegar hann sér barnabókina Morgunstjarnan, saga um engil og stjörnu frá 

 
89 Thomas A Kempis, Breytni eftir Kristi. 
90 „Endurprent,“ Prentsögusetur, 2016-2021. https://prentsogusetur.is/endurprent-1961-1994/  
91 „Eina nunnuprentsmiðjan í heiminum,“ bls.8. 

Mynd 5 Heilagur Frans frá 

Assisi. 

https://prentsogusetur.is/endurprent-1961-1994/
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árinu 1962 þar sem hann getur varla ímyndað sér hvað 

bókin hafi kostað í prentun. Hver einasta opna í bókinni er 

skreytt með fallegri myndskreytingu. Blanda af klisjum 

sem mynda einlita myndir, klisjum sem eru fjórlita, og 

mynstur búið til úr stílum úr lausaletrinu. Mikil 

nákvæmnisvinna og dútl hefur verið lagt í þessa bók. Þegar 

klisjur eru prentaðar fjórlita er hver litur prentaður sér, og 

var prentvélin stillt nákvæmlega þannig að litirnir raðist örugglega rétt saman, annars 

kemur myndin út eins og „Avatar bíómyndin áður en maður setur á sig 3D gleraugun.“92 

 Fyrsta prentverk systur Rósu í prentsmiðju kaþólsku kirkjunnar var tímaritið Merki 

Krossins sem var málgagn kaþólsku kirkjunnar og kom út fjórum sinnum á ári. 

Kirkjublaðið var tímarit prentað og gefið út af kaþólsku kirkjunni mánaðarlega. Þessi rit 

voru prentuð í prentsmiðjunni þá alveg frá stofnun hennar til lokunar.93  

 Messubókin Rómversk-Kaþólsk messubók kom út í 

þremur hlutum árið 1959 og kemur fram í minningargrein um 

systir Rósu Sterck að það verk þótti svo glæsilega leyst að 

Snæbjörn Jónsson bóksali skrifaði um bókina, að hann óskaði 

þess að klaustur væru komin í hverja sveit á Íslandi til að gefa 

út svona vel gerðar bækur.94 Þetta voru bækur ætlaðar til 

notkunar í messu við sérstök tilefni. Mjúkar viðkomu, ögn 

þyngd í þeim, kremaðar blaðsíður, vönduð letursetning, allt í 

allt dálítið veglegar. 

 Á heildinna litið er áberandi í bókverki systranna mikil vandvirkni og nákvæm 

vinnubrögð. Marc er held ég sammála mér en á einum tímapunkti tók hann upp eina 

messubókina og beindi blaðsíðu upp að ljósi, og dáðist að handverkinu. Hann sagði mér að 

svona sæi hann hvort textinn væri handsettur og hvort hann væri vel gerður, hann reyndi að 

útskýra fyrir mér hvernig. Mögulega þyrfti ég nokkurra ára reynslu til að sjá það sem hann 

sér.  

 

 

 

 
92 Viðtal 3. 
93 Viðtal 3. 
94 Torfi Ólafsson, „Systir Rósa Sterck F.M.M. – minning,“ bls. 48 

Mynd 6 Myndskreyting. 

Mynd 7 Rómversk-kaþólsk 

messubók. 
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Lokaorð 

 

Systurnar voru öflugt afl fyrir samfélagið í Stykkishólmi og höfðu mikil áhrif á þróun 

bæjarins. Þær veittu ótalmörgum atvinnu, bæði við byggingu spítalans og starfsemi innan 

hans. Það leiddi til þess að íbúafjöldi í Stykkishólmi tvöfaldaðist og úr varð til þekking sem 

nýttist komandi kynslóðum bæjarbúa. Í húsnæði spítalans var stofnuð prentsmiðja sem 

þjónaði kaþólsku kirkjunni og var jafnframt fyrsta kvenrekna prentsmiðjan á Íslandi. Í 

fyrstu var ég óviss hvaða þýðingu það hafði að systurnar væru kvenrekin prentsmiðja og 

man ég eftir að hafa verið tvístígandi, getur það hafa verið svo óvanalegt að konur ráku 

prentsmiðju á árunum 1952-1992? Svo virðist vera því fyrsta konan til að læra 

handsetningu á Íslandi var Þóra Elfa Björnsdóttir árið 1959, þó svo að rík prentmenning 

hafi verið á Íslandi löngu fyrir það. Konur voru ekki algengar í prentsmiðjum landsins og 

virðist karllægt andrúmsloft hafa verið ríkjandi ástæða fyrir fjarveru þeirra í greininni. Þó 

svo systir Rósa staðhæfir að prentsmiðjan hafi verið eina kvenrekna prentsmiðjan í 

heiminum, leyfi ég mér að minnsta kosti að segja að þetta hafi verið fyrsta kvenrekna 

prentsmiðjan á Íslandi. Af umsvifum þeirra í Stykkishólmi af dæma, væri hægt að færa rök 

fyrir því að það hafi verið áhrifaríkt fyrir stelpur í bænum að alast upp og sjá St. 

Franciskussystur í ábyrgðarstöðum, hvað þá í prentstétt sem ber að mörgu leyti karllægt 

yfirbragð.  

  Reglusamt og hreinlegt líferni systranna skilaði sér í prentsmiðju sem var lýst sem 

„hreinustu prentsmiðju Íslands“. Þótti hún svo vel skipulögð að menn úr prentarastéttinni 

höfðu oftar en einu sinni orð á því. Án þess að ég leggi mat á trúarlegt innihald 

prentefnisins, er prentefnið vandað og ígrundað verk. Þær lögðu mikið upp úr því að gera 

fallegar og aðgengilegar bækur og vönduðu uppsetningu texta, og í er raun merkilegt að 

þær hafi haft svona gott vald á íslensku máli. Þrátt fyrir þeirra áhrifaríka starf var erfitt að 

afla upplýsinga um prentsmiðju systranna og litlar sem engar upplýsingar að finna um 

kvenreknar prentsmiðjur á Íslandi.  

  Þættirnir Heimsókn í eftir Magnús Bjarnfreðsson árið 1977 og Út og Suður í eftir 

Gísla Einarssonar árið 2006 voru mikilvægir í upplýsingasöfnun enda eru tekin viðtöl í 

báðum þáttum við systurnar, og sýndu svipmyndir inn í líf þeirra í prentsmiðjunni. Það var 

hreint ótrúlegt að sjá systir Petru árið 1977 og svo aftur árið 2006 með sama 

prakkaraglottið. Þó var hún aðeins prakkaralegri þegar leið á aldur.  

  Allt bendir til þess að sagan um prentsmiðjuna hefði fallið í gleymsku ef það hefði 
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ekki verið fyrir Ægi Breiðfjörð Jóhannsson sem tók að sér að halda utan um ljósmyndir, 

klisjubækur og sögu systranna. Ég vil þakka jafnframt Marc Deríveu sem settist niður með 

mér og fór yfir prentverkið, og sagði mér ekki síðri sögur af lífinu í prentsmiðjunni og 

klaustrinu. Það er dálítið skondið að enda ritgerð um prentsögu kvenna á Íslandi á því að 

þakka tveimur karlmönnum þannig mig langar að enda á því að þakka móður minni, 

Stefaníu Stefánsdóttur, sem sagði mér sögur um systurnar frá því ég man eftir mér, og í 

raun kom mér á þá braut að skoða leyndardóminn sem umvefur St. Franciskussystur í 

Stykkishólmi. 
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