
Pappírsslóð rakin 



Saga vatnsmerkja í pappír

Elstu minjar um pappír eru raktar til Kína og eru frá 2. öld f.Kr. Þaðan 
barst pappírsgerðarlistin til Mið-Austurlanda og síðar til Evrópu um 
Norður-Afríku á 12. öld.

Elstu vatnsmerki í pappír er að finna í ítölskum handritum frá árinu 
1282. Um 200 árum síðar var pappír farinn að ryðj  a bókfelli úr sessi 
innan Evrópu og var hann þá yfirleitt merkt u  r með vatnsmerkjum. Hélst 
það svo þar til framleiðsl a varð vélvædd á 19. og 20. öld og pappír varð 
ódýrari. 

Á 15. og 16. öld gáfu vatnsmerki til kynna tilteknar pappírs stærðir og 
framleiðslustaði en slíkt var þó ekki algilt.  Vita ð er að pappírsfram-
leiðendur líktu eftir merkjum annarra þekktra framleiðenda í von um 
virðingu og hagnað.

Notagildi

Vatnsmerki geta haft mikið notagildi við hand ritarannsóknir, meðal 
annars til þess að ákvarða ritunartíma og -stað, en gæta þarf  mikillar 
nákvæmni við notkun og túlkun þeirra. Þó að sams konar merki séu í 
tveimur handritum þarf  ekki að vera að pappírinn sé framleiddur á sama 
stað eða frá sama tíma. Einnig gat liðið drjúgur tími frá því að pappír 
var framleiddur þar til ritað var á hann og getur það gert rannsakendum 
erfitt fyrir. 

Miklar framfarir hafa orðið í rannsóknum á vatns merkjum síðustu 
áratugi með tilkomu innrauðrar fjölrófsljós myndunar og alþjóðlegra 
vatnsmerkja gagnagrunna sem gera rannsakendum hvaðanæva að úr 
heiminum kleift að bera saman bækur sínar.



Hvernig verða vatnsmerki til?

Hefðbundin aðferð til mótunar pappírsarka var minnst tveggj  a manna 
verk og unnið var með tvö pappírs mót hverj  u sinni. Móti var dýft ofan 
í kar með pappírs kvoðu, því lyft og vatnið síað frá, þá tók anna  r við 
mótinu, rétti þeim fyrri nýtt mót og færði síðan nýmótaða pappírs örkina 
yfir á sérstakt ullarfilt. Þega r kominn var dágóður stafli af  örkum voru 
þær settar í pressu til að ná úr þeim sem mestu vatni og síðan voru þær 
lagðar til þerris. Eftir þurrkun var pappírinn límdur, sléttaður og flokk-
aður eftir gæðum.

Vatnsmerki voru mynd-
uð með vírum sem fest ir 
voru í pappírs mótin. Oft 
voru tvö merki í hverju 
móti, eitt hvor u megin: 
stórt aðalmerki, til dæmis 
skjaldar merki, og mót-
merki sem var yfirleitt 
smærra, til dæmis fanga-
mark.  

Pappír úr sama móti gat tekið breytingum með tímanum þar sem vírarnir 
trosnuðu eða aflöguðust við mikla notkun móts in  s. 

Pappírinn er þynnri þar sem vírinn var staðsettur og þannig varð vatns-
merkið til. Vatnsmerki sjást sjaldnast með berum augum, heldur koma í 
ljós þegar pappírinn er gegnumlýstur. 

Í dag er nær allur pappír vélgerður, en fram að fyrstu ára tugum 19. aldar 
var evrópskur pappír handgerður.



Pappír á Íslandi

Elsta varðveitta íslenska pappírsbréfið er frá árinu 1437, AM Dipl. Isl. 
Fasc. X,6. Þó eru til heimildir um enn eldra bréf  sem ekki hefur varðveist. 
Bréfið AM Fasc. VIII.5, sem skrif að var af  norska prestinum Michael 
Jónssyni á Möðruvöll um árið 1423, er ritað á skinn en vísbendingar eru 
um að það bréf  hafi upphaflega verið skrifað á pappír. 

Pappír virðist lítið hafa verið notaður á Íslandi fyrir árið 1550 og sárafá 
pappírsbréf  eru varðveitt fyrir þann tíma. Pappírsbréfið frá 1437 er eina 
varðveitta pappírs skjalið frá 15. öld.  Frá tímabilinu 1501–1570 er hlutfall 
pappírsbréfa af  varðveittum fornbréfum einungis um 12%. Elsta varð-
veitta pappírshandritið, AM 232 8vo, var skrifað á árunum 1540–1548. 
Frá fyrri hluta 16. aldar eru pappírshandrit einungi  s um 1,5% af  varð-
veittum handritum. Á síðari hluta 16. alda   r fjölga  r pappírs handritum 
mikið og eru þau þá um 33% varðveittra handrita. Frá  17. öld eru um 
95% varð veittra handrita skrifuð á pappír. 

Sennileg ástæða þess hve seint pappír náði yfirhöndinni á Íslandi er 
að hér var ekki stunduð pappírs framleiðsla. Treyst  a þurfti á innfluttan 
pappí  r sem gat veri  ð dýr og því hafa landsmenn hugsanlega fremur valið 
íslenskt bókfell framan af. Í lok 16. aldar komst meiri regla á innflutning 
pappírs sem leiddi til þess að hann varð ríkjandi efniviður í handritagerð.



Dularfullur drekahali 

Elsta íslenska pappírsbréfið sem varð veist hefur er frá árinu 1437, AM 
Dipl. Isl. Fasc. X,6. Það er skrif að af  Þorvarði Loftssyni bónda á Möðru-
völlum í Eyja firði og er frumrit jarðakaupa bréfs.

Vatnsmerkið í bréfinu er drekahali og er brot af  stærra vatnsmerki sem er 
mynd af  dreka. Drekavatnsmerki hafa verið tengd svæðinu milli Utrech t  
og Arnhem, nálægt Rín, þar sem Holland er nú, á ár unum 1351–1451, 
þó aðallega 1411–1431. 

AM Dipl. Isl. Fasc. X,6. Varðveitt á Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 



Pappírsslóð rakin: 
Efniviður íslenskra bóka og handrita frá 16. 
og 17. öld – frá pappírsframleiðslu til bókasafna

Verkefnið Pappírsslóð rakin hlaut þriggja ára styrk frá Rannís árin 2018–
2021. Markmið verkefnisins var að kom ast að uppruna þess pappírs sem 
notaður var í skjölum, handritum og bókum á Íslandi á 16. og 17. öld 
með grein ingu á vatnsmerkjum í pappír. Meðal þess sem leitað var svara 
við er hvar og hvenær papp ír   inn, sem notaðu  r var í bókum og handritum, 
var framleiddur. Einnig var reynt að komast að því hvort mismunandi 
pappí  r hafi verið notaður í mismunandi tilgangi. Var til dæmis notaður 
annar pappír í handrit en prentaðar bækur? 

Í verkefninu voru rannsökuð rúmlega 140 skjöl og 350 handrit, ásamt 
36 prent uðum bókum og vatnsmerki í þeim greind. Auk þess voru 480 
vatnsmerki í 98 skjölum, 61 handriti og einni bók mynduð.

Verkefnið var unnið af  fræðimönnum á Stofnun Árna Magnús-
sona r í íslensk um fræðum í samstarfi við Landsbókasafn Íslands – 
Háskólabókasafn. 

Höfundar sýningar: Halldóra Kristinsdóttir, 
Jón Kristinn Einarsson og Rannver H. Hannesson.

Hönnun sýningar: Ólafur J. Engilbertsson.
5. maí 2022.
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