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Ágrip 
 
Sú tegund bóka sem kölluð hefur verið „gjafabækur“ fagnaði miklum vinsældum í 

Bretlandi og á austurströnd Bandaríkjanna frá árunum 1825–60. Bækur þessar voru 

fagurlega innbundnar og kápa þeirra ríkulega skreytt. Efnistökin voru safn ljóða og 

smásagna auk nokkurra myndrista (e. engravings) sem voru þrykktar á síður bókanna. 

Gjafabækur komu út skömmu fyrir jól ár hvert og voru, eins og nafn þeirra gefur til 

kynna, markaðssettar sem gjöf. Lesendur bókanna voru yfirleitt konur af borgarastétt. 

Í þessari ritgerð er hönnun þriggja gjafabóka, The Amulet (1846), The Forget-Me-

Not (1848) og Gift of Flowers (1853) greind út frá sjö grunnákvörðunum í hönnun, 

þ.e. formati, tíma, griddi, letri, litum, merkjum og myndum. Leitast er við að greina 

hvernig þessar ákvarðanir í hönnun bókanna styðja efnistök, markaðssjónarmið og 

menningarlegt hlutverk þeirra. Helstu niðurstöður greiningarinnar sýna fram á að 

tvískinnungs gætir víða við er varðar samspil efnistaka og hönnunar. Sú togstreita 

rennir stoðum undir þverstæðukennt eðli gjafabóka og speglar þannig samtíma sinn, 

Viktoríutímann, sem var jafnframt annálaður fyrir þversagnir og tvöfalt siðgæði.   



Formáli 
 
Áhugi minn á bókum sem markaðssettar eru sem gjafir er kveikjan að þessari ritgerð. 

Upphaflega hafði ég í hyggju að fjalla um hlutverk slíkra bóka í íslenskum samtíma 

en nánari rannsóknarvinna um viðfangsefnið dró mig að gjafabókum nítjándu aldar 

sem er fyrirbæri sem ég hafði ekki þekkt áður. Ég komst að því að gjafabækur hefðu 

verið geysivinsælar í Bretlandi og á austurströnd Bandaríkjanna um nokkurra áratuga 

skeið og mér fannst furðulegt, í ljósi þessara vinsælda, hversu lítið var til af fræðilegri 

umfjöllun um fyrirbærið. Ég gerði mér far um að kanna viðfangsefnið nánar og komst 

að því að gjafabækur eru merkilegar fyrir margs sakir. Í kjölfarið varð mér ljóst að 

nánari rannsókn á þeim gæti veitt eilitla innsýn inn í samtíma þeirra.  

Ástæðan fyrir því að ég kaus að greina hönnun bókanna umfram efnistök er fyrst 

og fremst sú að þáttur hönnunar gjafabóka nítjándu aldarinnar vó býsna þungt enda 

gerðu forleggjarar sér fyllilega grein fyrir því að tilkomumikið útlit bóka gerði þær að 

ákjósanlegri gjöfum en ella. Ég hafði jafnframt öðlast reynslu í greiningu hönnunar í 

námi mínu en sú reynsla kenndi mér meðal annars að greining á hönnun prentgripa 

getur á ýmsan hátt gefið innsýn í menningarlegt samhengi þeirra, rétt eins og greining 

efnistaka.  

Að endingu vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Halldóru Guðrúnu Ísleifsdóttur, 

fyrir gagnlegar ábendingar og styrka handleiðslu og sambýlismanni mínum, Árna 

Frey Gunnarssyni, fyrir gaumgæfilegan yfirlestur og góðar tillögur að umbótum á 

rigerðinni.  
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____________________________________ 

Nína Hjördís Þorkelsdóttir 
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1. Inngangur 
Sú tegund bókmennta sem kölluð hefur verið gjafabækur1 fékk um langa hríð 

takmarkaða athygli bókmenntafræðinga og annarra fræðimanna þrátt fyrir að hafa 

fagnað geysilegum vinsældum á fyrri hluta nítjándu aldar í Bandaríkjunum og á 

Bretlandseyjum. Ástæðan er ef til vill sú að flestir bókmenntagagnrýnendur á þessum 

tíma virtu gjafabækur að vettugi, þeim fannst þær innihaldsrýrar og mátu framlag 

gjafabóka til bókmenntaflórunnar lítils (Mandell, 2001). Í seinni tíð hafa fræðimenn 

þó í auknum mæli sýnt gjafabókum athygli og um leið afhjúpað mikilvægi þeirra í 

menningar- og bókmenntasögunni. Sem vitnisburð um mikilvægi þeirra má nefna hið 

tilkomumikla útlit bókanna sem gaf tóninn fyrir þróun á aðferðum við bókband, 

prentun og þrykk síðar á nítjándu öldinni (Publishers Bindings’ 1815–1930, 2008); 

hinar kvenlægu áherslur gjafabóka sem sköpuðu vettvang fyrir skáldskap kven- 

rithöfunda (Feldman, 2006) auk þess sem myndristur (e. engravings) af frægum 

málverkum sem birtar voru á síðum bókanna greiddu aðgengi borgarastéttarinnar að 

myndlist (Warne, 2009). Helsti markhópur gjafabóka var einmitt hin nýtilkomna 

borgarastétt í Bretlandi og Bandaríkjunum og því endurspegla þessar bókmenntir 

þarfir hennar og sjálfsmynd.  
Af þeim fræðimönnum sem hafa fjallað sérstaklega um gjafabækur hafa nokkrir 

þeirra lagt sig sérstaklega fram við að greina hvernig gjafabækur endurspegluðu 

menningar- og samfélagslegan samtíma sinn en hér ber helst að nefna þær Kathryn 

Ledbetter, Vanessu Warne, Lauru Mandell og Manuelu Mourão. Greining þeirra er 

fyrst og fremst bókmenntafræðileg textagreining. Í þessari ritgerð mun hönnun 

gjafabóka hins vegar vera í brennidepli og leitast verður við að greina hvernig 

ákvarðanir í hönnun bókanna styðja efnistök, markaðssjónarmið og menningarlegt 

hlutverk gjafabóka. Í upphafi ritgerðar verður helstu einkennum gjafabóka gerð skil 

og fjallað um samfélags- og menningarlegt mikilvægi þeirra. Þungamiðja 

ritgerðarinnar verður greining á hönnun þriggja gjafabóka: The Amulet (ísl. 

Verndargripurinn), The Forget-Me-Not (ísl. Gleym-mér-ei) og Gift of Flowers (ísl. 

Blóm að gjöf). Þessar bækur voru gefnar út á árunum 1846–53. Greiningaraðferðin er 

                                                
1 Í þessari ritgerð er farið jöfnum höndum um bókategundir sem á ensku kallast ýmist literary annuals 
eða gift books. Munurinn á þessum hugtökum er sá að literary annuals komu út árlega á meðan gift 
books komu aðeins einu sinni út (Harris, 2007). Fyrir utan þetta atriði er ekki teljandi munur á literary 
annuals og gift books og báðar bókategundirnar voru markaðssettar sem gjafir. Því verður hér notast 
við hugtakið gjafabækur fyrir bæði literary annuals og gift books. 
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grundvölluð á sjö grunnákvörðunum í bókahönnun, þ.e. formati, tíma, griddi, letri, 

litum, merkjum og myndum. Að lokum verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum 

greiningarinnar og þær ræddar. 
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2. Einkenni gjafabóka 

 
2.1. Uppruni 

Fyrsta gjafabókin kom út á Bretlandseyjum árið 1822 en hún kallaðist The Forget-

Me-Not2. Útgefandi hennar var Rudolph Ackermann, Breti af þýskum ættum. 

Ackermann hafði notið velgengni í útgáfuheiminum á Bretlandi en hann gaf meðal 

annars út tímaritið Repository of Arts sem var afar vinsælt tískutímarit á þessum tíma 

(Harris, 2007). Ackermann sá gjafabókina fyrir sér sem fagurlega innbundna bók sem 

hefði að geyma ýmiss konar skáldskap og myndskreytingar. Bókin kæmi út árlega, 

með sama titli en nýju innihaldi og árgangsnúmeri. Ackermann markaðssetti bókina 

sem gjöf en undirtitill fyrstu útgáfu The Forget-Me-Not var A Christmas and New 

Years Present for 1823 (ísl. Jóla- og nýársgjöf fyrir árið 1823). Bókin myndi því vera 

gefin út í október eða nóvember ár hvert, í tæka tíð fyrir hátíðirnar (Feldman, 2006). 

Konur áttu jafnframt að vera helsti markhópur gjafabóka og því skyldi útlit bókanna 

og efnistök vera ákvörðuð með tilliti til áhugasviðs og smekks kvenna (Publishers 

Bindings’ 1815–1930, 2008).  

Ackermann, ásamt ritstjóra The Forget-Me-Not, Frederic Shoberl, viðurkenndi 

fúslega að hafa sótt innblástur til hinnar þýsku vasabókar, eða Taschenbuch, þegar 

þeir lögðu drög að útgáfu fyrstu gjafabókarinnar. Vasabókin var ákveðin bókategund 

(e. genre) sem var á smáu broti og, eins og nafn hennar gaf til kynna, fór vel í vasa. 

Efnistök hennar voru skáldskapur af ýmsu tagi. Sennilegt er að Ackermann hafi þekkt 

þýsku vasabókina Vergissmeinnicht enda þýðir titill The Forget-Me-Not nákvæmlega 

það sama (ísl. gleym-mér-ei). Vergissmeinnicht kom fyrst út árið 1821 og innihélt hún 

ljóð og prósa eftir ýmsa höfunda (Faxon, 1912).   

Ackermann og Shoberl virðast hafa fengið fleiri hugmyndir lánaðar annars staðar 

frá. Hér má einkum nefna svokölluð emblem sem eiga rætur sínar að rekja til sextándu 

aldarinnar. Emblem samanstóðu yfirleitt af táknmynd, einkunnarorðum (e. motto) og 

ljóði en þessi samsetning texta og myndar átti að fela í sér einhvers konar hugleiðingu 

eða siðferðislega lexíu. Gjarnan voru gefnar út bækur með samansöfnum slíkra 

emblema og voru þær afar vinsælar í Evrópu frá sextándu öldinni og fram á þá 

átjándu (Harris, 2007). Góður boðskapur og áhersla á hreint siðgæði er eiginleiki sem 
                                                
2 Hér skal áréttað að hvorki er um sömu bók né bókaröð að ræða og þá sem greind er í þessari ritgerð. 
Sú bók var gefin út í New York á árunum 1846–55.  
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einkennir efnistök gjafabóka (Faxon, 1912) og ef til vill ræðir hér um áhrif sem rekja 

má til þessara bóka. Auk emblemsins og hinnar þýsku vasabókar er einnig vert að 

nefna bækur sem kölluðust almanacs, eða almanök, sem stóran áhrifavald. Hefðinni 

samkvæmt eru almanök bækur sem innihalda dagatal fyrir árið auk upplýsinga um 

gang himintungla, sjávarföll og annað. Við upphaf nítjándu aldarinnar höfðu 

einhverjir útgefendur almanaka tekið upp á því að glæða þau lífi með 

myndskreytingum og ljóðum en hér má sérstaklega nefna franska almanakið 

Hommage aux dames (ísl. Óður til kvenna) en árið 1815 var svo komið fyrir því að 

efnistök þess einkenndust meira og minna af ljóðum, prósum og ristum. Eins og 

nafnið gefur til kynna átti umrætt almanak að höfða til kvenna (Harris, 2007). 

Útgáfa The Forget-Me-Not féll í frjóan jarðveg hjá breskum almenningi og 

vinsældir bókarinnar komu Rudolph Ackermann í opna skjöldu, jafnvel þótt hann 

hefði skapað sér orðspor sem klókur markaðsmaður. Hann hélt því áfram að gefa 

bókina út fyrir jól ár hvert eins og hann hafði ætlað sér frá upphafi og tókst að selja 

allt að 20.000 prentuð eintök þegar best lét (Ford, 1983). Vinsældir The Forget-Me-

Not urðu til þess að fleiri forleggjarar á Bretlandi hófu útgáfu á gjafabókum og fyrir 

jólin árið 1830 voru 43 titlar gefnir út (Warne, 2006). 

Bandaríkjamenn brugðust einnig hratt við fréttum af þessari vinsælu og 

söluvænlegu bókategund. Henry Carey og Isaac Lea voru fyrstu Bandaríkjamennirnir 

til þess að gefa út gjafabók vestan Atlantshafs en hún kom út árið 1825 í Fíladelfíu. 

Bókin hét The Atlantic Souvenir en hún sameinaðist annarri gjafabók, The Token, árið 

1832. Viðtökurnar í Bandaríkjunum voru svipaðar og í Bretlandi og gjafabækur festu 

sig hratt og örugglega í sessi þar í landi, þó einkum á austurströndinni. Upp úr 1840 

dvínuðu vinsældir gjafabóka á Bretlandseyjum og titlum fækkaði til muna þegar líða 

tók á fimmta áratug nítjándu aldar. Hins vegar héldu gjafabækur vinsældum sínum í 

Bandaríkjunum þar til um miðjan sjöunda áratuginn (Publishers Bindings’ 1815–

1930, 2008). 

 

2.2. Efnistök 

Dæmigerð gjafabók samanstóð af prósa, ljóðum, smásögum og ristum  eftir ýmsa 

höfunda (Dickinson, 1996). Yfirleitt var sá háttur hafður á að skáld voru fengin til 

þess að semja texta við myndristurnar sem birtar voru í bókunum (Faxon, 1912) og 

því má segja að myndirnar hafi verið „ljóðskreyttar“ í stað þess að ljóðin hafi verið 

myndskreytt eins og yfirleitt tíðkast. Myndirnar í bókunum voru gjarnan þekkt 
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listaverk, meðal annars eftir William Turner, Clarkson Stanfield, Edwin Landseer og 

fleiri, sem voru svo skorin út í ristur sem þrykktar voru á síður bókanna. 

Skáldskapurinn hafði yfirleitt ekki birst á prenti áður (Warne, 2006). Þótt mörg þeirra 

skálda sem fengin voru til þess að semja fyrir gjafabækur hafi verið tiltölulega óþekkt 

má finna nafntoguð skáld þeirra á meðal, til dæmis Charles Dickens, Byron lávarð, 

Edgar Allan Poe, Alfred Tennyson lávarð og L.E.L. (Faxon, 1912).  

Áhersla á hreinleika og siðgæði einkenndi skáldskap gjafabóka nær 

undantekningalaust. Brýnt var fyrir skáldum að sneiða hjá umfjöllunarefnum sem á 

nokkurn hátt gætu talist óviðeigandi eða móðgandi (Faxon. 1912). Sakleysi, blóm og 

hreinleiki eru áberandi þemu í þessum versum úr ljóðinu Eastern Love Letter3 úr The 

Forget-Me-Not (bls. 127) frá árinu 1848:  

 
 

Innocence shines in the lily’s bell, 

         Pure as a heart in its native heaven ; 

    Fame’s bright star, and glory’s swell, 

           By the glossy leaf of the bay is given. 

 

The silent, soft, and humble heart 

                     In the violets hidden sweetness breathes ; 

     And the tender soul that cannot part, 

               A twine of evergreen fondly wreathes. 

 

                                                   (Percival, 1848). 

 

Þessi ríka áhersla á sakleysi og hreint siðgæði stafar ekki síst af því að konur voru 

helsti markhópur gjafabóka en þessir eiginleikar þóttu vitaskuld eftirsóknarverðir í 

fari kvenna á þessum tíma. Umfjöllunarefnin voru valin með tilliti til kvenkyns 

lesenda og því voru þau yfirleitt í samræmi við meint áhugasvið kvenna. Smásögur og 

ljóð um ástina, dauðann, náttúruna og börn voru helsta uppistaða skáldskapar 

gjafabókanna. Trúmál voru jafnframt ofarlega á baugi og iðulega mátti draga einhvers 

konar lærdóm eða siðferðislegan boðskap af sögunum og ljóðunum. Þessi 

umfjöllunarefni eru dæmigerð fyrir samtíma sinn en tengsl hreins siðgæðis, háttvísis 

                                                
3 Íslenska þýðingu ljóðsins er að finna í viðauka 2.  
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og kynferðislegrar bælingar við Viktoríutímabilið eru flestum kunn (Cenicola og 

Aumann, 2008).  

    Myndristurnar á síðum bókanna voru grafískt einfaldaðar prentanir af málverkum, 

oft var myndefnið aðalsfólk, brúðir, börn eða dýr. Risturnar gerðu bækurnar að 

eftirsóknarverðri gjöf en að baki þeim var afar tímafrek og vandasöm vinna. 

Myndristumenn þáðu reyndar mun hærri laun fyrir vinnu sína en bæði skáldin og 

ritstjórarnir. Slíkt er vitnisburður um áherslu forleggjaranna á útlit á kostnað 

skáldskapar en gagnrýnendur voru margir á þeirri skoðun að skáldskapur 

gjafabókanna væri lítt spennandi þrátt fyrir tilkomumikið útlit (Warne, 2006).  

 

2.3. Markhópur 

Ungir kvenkyns lesendur voru helsti markhópur gjafabóka. Ritstjórar og skáld sem 

skrifuðu fyrir bækurnar voru oft og tíðum konur og efnistökin einkenndust af 

skáldskap sem hverfðist um kvenkyns sögupersónur og kvenleg gildi. Útlit bókanna 

átti jafnframt að höfða til kvenna en gjafabækur eru undantekningalaust mikið 

flúraðar og fínlega skreyttar, oft með blómum, fuglum eða fiðrildum (Publishers 

Bindings’ 1815–1930, 2008).  
    Titlar gjafabóka virðast einnig hafa verið valdir með því markmiði að gera 

bækurnar að aðlaðandi gjöfum í augum kvenna (Dickinson, 1996). Þeir voru af ýmsu 

tagi en þó má hæglega finna nokkur meginþemu er varða þessar nafngiftir. Margar 

gjafabækur báru heiti blóms eða gimsteins, svo sem The Amulet, The Gem, The 

Forget-Me-Not og Thought Blossoms. Aðrir titlar fólu gjarnan í sér beinar tilvísanir í 

gjafir, til að mynda Mother's Present og Friendship's Offering.  

Kaupendur gjafabóka voru þó ekki endilega kvenkyns enda var sá háttur yfirleitt 

hafður á að sá sem keypti bókina gaf hana í gjöf. Reyndar hefur löngum verið talið að 

flestir kaupendur gjafabóka hafi verið karlkyns en bækurnar keyptu þeir í gjafir handa 

stúlkum sem þeir höfðu augastað á til þess að heilla þær. Þetta var þó ekki algilt en 

rannsókn á áritunum 40 gjafabóka leiddi í ljós að 65 prósent þeirra voru gjafir frá karli 

til konu en hin 35 prósentin voru gjafir frá annaðhvort karli til karls, konu til karls eða 

konu til konu (Feldman, 2006). Úrtakið er vissulega ekki mjög stórt og því gæti það 

gefið skakka mynd en þrátt fyrir það sýnir rannsóknin fram á að konur voru einnig 

kaupendur gjafabóka. Þess má jafnframt geta að tvær þeirra bóka sem teknar verða til 

umfjöllunar í þessu verkefni eru áritaðar og í báðum tilfellunum er gefandinn kona.  
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Markhópur gjafabóka grundvallaðist þó ekki einungis af kyni heldur einnig stétt. 

Gjafabækur voru fyrst og fremst vinsælar hjá millistéttinni, eða borgarastéttinni, sem 

hafði tekið að myndast í Evrópu og í norðausturhluta Bandaríkjanna í kjölfar 

iðnbyltingar og þéttbýlisvæðingar. Borgarastéttin var ekki eins auðug og aðallinn en 

þrátt fyrir það voru þeir sem henni tilheyrðu oft ágætlega stæðir. Borgaraleg gildi eru 

gjarnan sögð hafa einkennst af efnishyggju og áherslu á ytra útlit. Því gerði 

tilkomumikið og glæsilegt útlit gjafabókarinnar hana einstaklega aðlaðandi í hennar 

augum og þeir sem voru svo lánsamir að fá slíka bók að gjöf stilltu henni upp á 

áberandi stað á heimili sínu til þess að sýna gestum fram á fágun sína og fjárhagslega 

stöðu (Birzer, 2013).  
 
2.4. Menningarlegt samhengi 

Blómaskeið gjafabóka spannaði 35 ára tímabil sem varði frá árunum 1825–60. Á 

þessum tíma áttu sér stað miklar umbreytingar á Vesturlöndum, bæði hvað varðar 

tækni, samfélagsbyggingu, stjórnarfar og menningu (Cenicola og Aumann, 2008). 

Iðnbyltingin hófst rétt fyrir aldamót og áhrifa hennar var farið að gæta á ýmsan hátt 

þegar fyrsta gjafabókin leit dagsins ljós árið 1822. Tækninýjungar varðandi prentun 

og þrykk gerðu bókaútgefendum kleift að framleiða fleiri eintök fyrir lægri fjárhæðir 

og því var hægt að stilla markaðsverði í hóf. Fyrir vikið gat stærri hópur fólks eignast 

bækur og annan varning sem áður hafði eingöngu verið á færi aðalsfólks (Raizman, 

2004).   

Iðnbyltingin hafði jafnframt í för með sér þéttbýlisvæðingu og nýjar og betri 

framleiðsluaðferðir juku útþenslu efnahagskerfisins í Evrópu. Úr þessum jarðvegi 

spratt ný stétt á milli aðalsins og verkamannastéttarinnar: borgarastéttin. Fólk af 

borgarastétt sinnti gjarnan störfum sem sneru að kaupsýslu á meðan þeir lægst settu 

héldu áfram að sinna verklegum störfum (Cenicola og Aumann, 2008).  

Áður hafði ríkidæmi gengið í erfðir og góð efnahagsleg staða var sjaldnast í 

samræmi við eljusemi eða vinnuhörku en hið nýja vinnuumhverfi gerði 

borgarastéttinni kleift að auðgast í samræmi við eigin dugnað (Robinson, 2011). Sú 

tenging sem myndast hafði milli auðs og eljusemi varð ef til vill til þess að 

borgarastéttin mat efnislega hluti afar mikils – ríkulega skreytt og útbúið heimili hlaut 

að sýna fram á dugnað, vinnusemi og útsjónarsemi húsráðenda.  

Efnishyggja borgarstéttarinnar og áhersla hins viktoríska samtíma á hreint siðgæði 

kristallast í gjafabókinni. Gjafabókin var munaðarvara og undirstrikaði sterka 
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fjárhagsstöðu húsráðenda. Gjafabækurnar gáfu jafnframt í skyn menningarlega stöðu 

eigandans, þær voru að mörgu leyti aðgangsmiði borgarastéttarinnar að menningu 

aðalsins. Listaverkin sem prentuð voru á síður bókanna voru yfirleitt í eigu aðalsfólks 

og aðgangur að þeim takmarkaður við efri stéttir (Publishers Bindings’ 1815–1930, 

2008). 

Ósjaldan sýndu þessi listaverk lafðir, lávarða eða heimili aðalsfólks og þar sem 

skáld gjafabókanna skrifuðu verk sín yfirleitt út frá listaverkum bókanna var 

aðalsborið fólk gjarnan aðalsöguhetjur þeirra. Auk þess var algengt að bæði ritstjórar 

og skáld gjafabóka væru af aðalsættum. Kaup borgarastéttarinnar á gjafabókum voru 

því tilraun til þess að fikra sig nær lífsstíl og menningarlegum sess aðalsins (Warne, 

2006). Í skáldsögu Williams Makepeace Thackeray, The Newcomes, segir frá nýríku 

borgarastéttarstúlkunni Rosey Mackenzie, sem var sérlegur aðdáandi gjafabóka, og 

móður hennar. Móðirin stærir sig af menningarviti dóttur sinnar og finnst hún nánast 

af öðru sauðahúsi en hún sjálf vegna aðgangs hennar að tónlistarkennurum, 

teiknikennurum og bókum. Móðurinni tekst svo að gifta Rosey aðalsmanni en það 

upplifir hún sem beina afleiðingu af menningarlegri fágun dóttur sinnar (Warne, 

2006). Dæmið úr skáldsögu Thackereys er ef til vill öfgafullt enda ekki hlaupið að því 

fyrir fólk úr borgarastétt að giftast aðalsfólki. Þó gefur þetta dæmi til kynna að 

aðgangur að menningarneyslu sem áður var eingöngu bundin við aðalinn hafi verið 

mikilvægur þáttur í sjálfsmyndarsköpun borgarastéttarinnar.  

Sjálfsmynd borgarastéttarinnar kann einnig að hafa mótast af hinum yfirlýstu 

áherslum Viktoríutímans á háttvísi og siðprýði. Þau siðferðislegu gildi sem einkenndu 

þetta tímabil birtust meðal annars í bælingu kynferðislegra hvata, litlu þoli gagnvart 

glæpum og sterkri félagslegri siðferðiskennd. Viktoría drottning hafði þessi gildi í 

hávegum og viðhorf hennar urðu ósjálfrátt að viðteknum siðferðisgildum í landinu. 

Hins vegar viðgekkst ýmislegt á þessum tíma sem stakk í stúf við hrein siðferðisleg 

gildi Viktoríu. Stéttskipting ríkti sem viðhélt fátækt lægstu stéttanna, útbreiðsla 

vændis var mikil og barnaþrælkun var enn við lýði (Cenicola og Aumann, 2008). Því 

er óhætt að segja að tvöfalt siðgæði hafi einkennt Viktoríutímann en birtingarmyndir 

þessa tvískinnungs eru af ýmsum toga. Þannig má til dæmis fullyrða að uppgangur 

kapítalisma og aukin efnishyggja almennings stingi í stúf við gildi Viktoríu sem 

innblásin voru af Púrítisma sautjándu aldarinnar – græðgi og hégómi eru auðvitað 

skarpar andstæður hreinleika og sakleysis.  
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Efnishyggjulegum gildum og áherslu á hreint siðgæði ægði saman í gjafabókinni 

en slíkt felur í sér ákveðna þversögn. Raunar hefur verið bent á þversagnarkennt eðli 

gjafabóka en einn helsti gagnrýnandi þeirra, áðurnefndur William Makepeace 

Thackeray, lýsir upplifun sinni á myndlist sem prýðir síður gjafabókarinnar The 

Keepsake í tímaritinu Fraser’s. Að hans mati eru konurnar, myndefni verkanna, 

gervilegar í útliti. Þær líta út fyrir að hafa engin bein í líkama sínum – í stað þess að 

vera manneskjur eru þær eru eins og hlutir sem hafa enga sál. Þessi hlutgerving á 

kvenlíkanum gerði myndirnar erótískar og jafnvel klámfengnar að mati Thackeray og 

gagnrýnir hann gjafabækur harkalega fyrir það tvöfalda siðgæði sem grundvallast á 

hinum yfirlýsta hreina boðskap þeirra en „klámfengnu“ myndefni (Warne, 2006). 
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3. Greining hönnunar 

 
3.1. Aðferð greiningar 

Hönnun bókanna þriggja, The Amulet 1846, The Forget-Me-Not 1848 og Gift of 

Flowers 1853 verður hér greind með hliðsjón af sjö grunnákvörðunum í hönnun, þ.e. 

formati, tíma, griddi, letri, litum, merkjum og myndmáli4. Með greiningunni verður 

leitast við að skilja hvað liggur að baki hverri ákvörðun með hliðsjón af því sögulega 

og menningarlega samhengi sem fjallað hefur verið um í fyrri hluta ritgerðarinnar; 

markhópi, markaðssjónarmiðum og efnistökum bókanna. Til þess að auka skýrleika 

greiningarinnar er nauðsynlegt að skilgreina nánar hvað hönnunarákvarðanirnar sjö 

fela í sér: 

 

Format 

Format lýtur að stærð prentgripsins og lögun. Bækur, bæklingar, tímarit og skýrslur 

eru algengustu formöt útgefinna prentgripa. Efnistök, hefðir, miðlunarásetningur, 

markaðssjónarmið og þarfir kaupenda/seljenda eru allt þættir sem hafa áhrif á þær 

ákvarðanir sem hönnuður tekur varðandi format gripsins (Bhaskaran, 2006). Sem 

dæmi má nefna að sumar bækur eru gefnar út sem kiljur vegna markaðssjónarmiða og 

þarfa kaupenda/seljenda, dagblöð eru gefin út á stóru broti vegna hefðar og 

ljóðabækur eru yfirleitt gefnar út á smáu broti vegna efnistaka þeirra.  

 
Tími  

Prentgripir hafa mislangan líftíma. Sumum gripum er ætlað að endast í mörg ár, 

jafnvel um ókomna tíð á meðan öðrum er ætlað stutt æviskeið (Bhaskaran, 2006). Í 

þessu verkefni verður litið á líftíma prentgripa sem tvo aðskilda þætti: annarsvegar 

sem hinn efnislega líftíma og hinsvegar hinn óefnislega. Efnislegur tími ákvarðast af 

því hvaða hráefni eru notuð í prentgripinn og hvernig bókin er bundin inn. 

Óefnislegur endingartími lýtur hins vegar að því hvernig gripurinn eldist í 

menningarlegu samhengi, þ.e. á huglægan hátt.  
 

                                                
4 Höfundur tileinkaði sér að greina hönnun prentgripa út frá grunnákvörðununum sjö í hönnun í 
námskeiði Halldóru Guðrúnar Ísleifsdóttur, Málstofa: ritstjórn og hönnun prentgripa. Skilgreining á 
þeim er mikið til byggð á bók Lakhsmi Bhaskaran, What is publication design? auk námsefnis 
Halldóru, t.d. glærum og glósum.  
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Gridd 

Gridd er undirliggjandi kerfi sem þjónar þeim tilgangi að staðsetja og skipuleggja þá 

þætti sem hönnunin felur í sér, til dæmis texta, myndir eða annað (Bhaskaran, 2006). Í 

rauninni samanstendur gridd af „ósýnilegum“ lóðréttum og láréttum línum sem 

hönnuðurinn styðst við, það er eins konar leiðarkerfi sem heldur utan um myndir og 

texta (Halldóra Guðrún Ísleifsdóttir munnleg heimild, 23. janúar 2015). Gridd geta 

verið afar mismunandi og skiptir eðli prentgripsins máli í því samhengi (Bhaskaran, 

2006).  
 

Letur 

Letur er ritað mál og byggingareiningar þess eru bókstafir. Týpógrafían fæddist við 

árdaga prenttækninnar en hin nýja tækni krafðist nálgunar sem var talsvert frábrugðin 

handskrift, þ.e. hver bókstafur þurfti að vera hannaður, skorinn út og loks var 

bókstöfunum raðað upp í orð sem síðan var þrykkt á pappír (Bringhurst, 2004).   

Ákvarðanir hönnuðar sem snúa að vali á letri eru afar mikilvægar til þess að miðla 

inntaki textans til lesandans. Í bók sinni The Elements of Typographic Style líkir 

Robert Bringhurst (2004) týpógrafíu við hljóðfæraleik og að því gefnu væri textinn 

sjálfur tónsmíðin. Við val á letri þarf hönnuðurinn að taka mið af því hvað felst í 

efnistökum textans, hver kemur til með að lesa hann og hvers eðlis prentgripurinn er. 

Stærð, lögun, pappír og blek prentgripsins skipta einnig máli þegar letur er valið 

(Updike, 2002).  
 

Litir 

Litanotkun er þýðingarmikill þáttur í hönnun prentgripa. Litir geta gert prentgripinn 

meira áberandi, þeir geta verið notaðir til þess að leggja áherslu á þætti í hönnun eða 

efnistökum eða skapað honum ákveðið sérkenni. Ólík merking og tilfinning lita er 

bundin við menningu og ákvarðast af lærðri samfélagslegri hegðun (Bhaskaran, 

2006). Þannig geta litir haft ýmsa merkingu, ólíka milli samfélaga.  

Þegar hönnuður tekur ákvörðun um litanotkun þarf hann því að vera meðvitaður 

um hvaða þýðingu litirnir hafa í menningarlegu samhengi. Þess auki er nauðsynlegt 

að taka tillit til miðilsins, það er að segja hvort litirnir eiga að birtast á prenti eða í 

skjámiðli og hvernig pappír/blek er notað ef gripurinn er prentaður (Halldóra Guðrún 

Ísleifsdóttir munnleg heimild, 30. janúar 2015).  
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Merki  

Sjónræn miðlun, líkt og myndlist, arkitektúr og myndskreytingar, felur 

óhjákvæmilega í sér skilaboð eða merkingu. Oft þarf að grafa djúpt eftir dulinni 

merkingu sjónrænnar miðlunar og lesa í táknmál hennar sem getur verið margþætt 

(Frutiger, 1989).   

Slíkt táknmál er, líkt og litir, háð samhengi og þannig getur sama merki falið í sér 

ólík skilaboð. Sem dæmi um slíkt má nefna krossinn sem í hugum Vesturlandabúa 

tengist kristinni trú og er ákveðin táknmynd fyrir Kristni. Fyrir stærðfræðingum hefur 

krossinn aðra merkingu, þ.e. samlagningu. Bílstjórar leggja enn aðra merkingu í 

krossmerkið og vænta þess að gatnamót séu framundan ef skilti sem sýnir krossmerki 

verður á vegi þeirra.  

 

Myndmál 

Myndir eru miðill og gjarnan er talað um myndir sem „texta“ til jafns við ritað mál 

(Neumann, 2013). Myndir geta miðlað ákveðnum skilaboðum eða inntaki sem ekki er 

hægt að segja með orðum. Þær geta haft mikil áhrif á fagurfræðilega eiginleika 

prentgripsins, hvort sem þær eru í forgrunni eða til stuðnings textanum (Bhaskaran, 

2006).  

Myndmál er háð samhengi og myndlæsi er einstaklingsbundið. Því geta ólíkir 

einstaklingar lagt misjafna merkingu í sömu mynd, en slíkt fer eftir ýmsum þáttum 

líkt og aldri einstaklingsins, kyni, búsetu og bakgrunni. Hafa skal hugfast að 

myndasmiðir geta mótað myndefnið og valið sjónarhorn þannig að merking 

myndanna breytist, tapast eða afbakast og slíkt á einnig við um ljósmyndir (Halldóra 

Guðrún Ísleifsdóttir munnleg heimild, 20. febrúar 2015). 

 

3.2. Kynning á bókum  

The Amulet 1846  

The Amulet kom aðeins einu sinni út en það var í kringum jólin árið 1846. Sennilegt 

er að útgefendur hennar hafi ætlað sér að gefa hana út árlega en ef til vill hefur bókin 

ekki notið nægilegrar velgengni til þess að halda útgáfu áfram. Slíkt var raunin í 

tilfelli margra gjafabóka sem komu aðeins einu sinni út (Faxon, 1912). The Amulet er 

bandarísk gjafabók og var gefin út í Boston af forlaginu Otis, Broaders & Company. 

Hún var prentuð af L.H. Bridgham.  



 18 

The Amulet hefur undirtitilinn Christmas and New Years Present for 1846 – With 

Nine Beautiful Steel Engravings. Risturnar níu eru af málverkum eftir átta bandaríska 

listamenn. Listamennirnir eru flestir lítt þekktir fyrir utan William Boxall og J. G. 

Chapman sem eru allkunnir málarar í Bandaríkjunum. Í The Amulet eru 27 ljóð auk 20 

smásagna. Höfunda sagnanna og ljóðanna er yfirleitt ekki getið og ritstjóri bókarinnar 

er óþekktur. 
 

The Forget-Me-Not 1848 

The Forget-Me-Not  er bandarísk útgáfa fyrstu gjafabókarinnar sem bar sama titil. 

Hún var gefin út af Nafis and Cornish í New York og ritstjórinn var Alfred A. 

Phillips. Hún var prentuð af Edward O. Jenkins. 

Níu ristur prýða síður The Forget-Me-Not ásamt 42 ljóðum og smásögum. Líkt og í 

The Amulet er yfirleitt eitt ljóð eða smásaga meðfylgjandi hverri ristu, þ.e. 

skáldskapurinn er innblásinn af myndefni hennar. Skáldum er gert hærra undir höfði í 

The Forget-Me-Not heldur en í The Amulet og þeirra er yfirleitt getið, annaðhvort með 

upphafsstöfum eða fullu nafni. Myndefnið er af svipuðum toga og í The Amulet en 

risturnar prýða meðal annars myndir af brúðum, börnum og ungu fólki. 
 

Gift of Flowers, 1853 

Bókin Gift of Flowers kom fyrst út árið 1853 en var svo endurútgefin með 

smávægilegum breytingum árið 1854. Bókin var gefin út í New York af Levitt & 

Allen og ritstýrt af Rufus W. Griswold (Faxon, 1912). 

Í Gift of Flowers eru eingöngu ljóð ásamt sjö ristum. Ljóðin hverfast öll á einn eða 

annan hátt um blóm. Myndirnar sem ristar eru hafa flestar fengið titla sem minna á 

blóm, samanber The Rose, The Forest Shade og Human Flowers. Skáldanna er 

yfirleitt getið með fullu nafni. 

 

3.3. Greining út frá sjö grunnákvörðunum í hönnun 
Format 

Í upphafi voru gjafabækur á frekar smáu broti. Ástæðan fyrir því er líklega áhrif frá 

hinni þýsku Taschenbuch sem var fyrirmynd gjafabókanna að mörgu leyti. Eins og 

nafnið gefur til kynna voru hinar þýsku vasabækur smátt brotnar og áttu að fara vel í 

vasa. Önnur ástæða fyrir hinu smáa broti fyrstu gjafabókanna er sögð hafa verið hin 

kvenlægu markmið – þar sem markhópurinn var fyrst og fremst konur þótti kjörið að 
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hafa bækurnar á smáu broti til þess að þær hæfðu smágerðum kvenmannshöndum. 

Þegar samkeppnin fór að aukast hófu útgefendur að stækka brot gjafabóka til þess að 

gera þær meira áberandi en gjafabækur keppinautanna auk þess sem aukin stærð gerði 

þær að veglegri gjöfum (Harris, 2007). Einnig má vera að listræn sjónarmið hafi verið 

að baki stækkunarinnar en risturnar njóta sín óumdeilanlega betur á stórum fleti. Þessi 

ákvörðun um áherslu á myndir umfram texta minnir um margt á kaffiborðsbækur 

nútímans og sýnir fram á skyldleika þeirra við gjafabækur – sennilegt verður að teljast 

að kaffiborðsbækur séu að vissu leyti arftakar gjafabóka. Því er ljóst sú ákvörðun 

útgefenda og hönnuða gjafabóka að stækka brot hennar hefur ekki eingöngu verið 

grundvölluð af markaðssjónarmiðum.  

Bækurnar sem greindar eru í þessu verkefni eru til vitnisburðar um hvernig stærðin 

jókst með árunum: elsta bókin, The Amulet 1846 er smæst (110 mm x 174 mm), The 

Forget-Me-Not 1848 kemur þar á eftir (115 mm x 193 mm) en sú yngsta, Gift of 

Flowers 1853 er stærst (124 mm x 185 mm). Ástæðan fyrir smáu broti The Amulet 

gæti jafnframt tengst titli hennar (ísl Verndargripurinn) – hönnuði hefur ef til vill þótt 

við hæfi að bók með slíku nafni væri smá, líkt og raunverulegur verndargripur. Þess 

má einnig geta að The Amulet var aðeins gefin út einu sinni en ekki árlega, líkt og 

flestar gjafabækur. Samkeppni var orðin mikil á þessum árum og því varð æ algengara 

að gjafabækur næðu ekki að festast í sessi. Þar sem The Amulet var smærri en 

meðalgjafabókin á þessum tíma gætu mögulegir viðskiptavinir frekar hafa kosið að 

fjárfesta í gjafabókum samkeppnisaðilanna sem voru stærri og veglegri. Auðvelt er að 

ímynda sér að borgarastéttin, sem í sífellu eltist við efnisleg gæði og kepptist um að 

slá eign sinni á tilkomumikla hluti, hafi kosið stórar bækur umfram litlar.   

The Forget-Me-Not er óhefðbundin að lögun, hún hefur lítið þvermál en drjúga 

kjölhæð. Format bókarinnar er einnig í tengslum við titil hennar, líkt og í tilfelli The 

Amulet. Titill The Forget-Me-Not er ákall til þess sem þiggur bókina sem gjöf að 

gleyma ekki gefandanum auk þess sem bókin kallar óneitanlega á slíka meðferð, þ.e. 

að falla ekki í gleymsku. Óhefðbundin lögun bókarinnar gerir hana áberandi og 

eftirminnilega og er því í samræmi við titilinn.  

Bækurnar þrjár eru allar svipaðar að þykkt: The Amulet er 28 mm, The Forget-Me-

Not er 25 mm og Gift of Flowers er 29 mm. Þykkt bókanna hlýtur að hafa talist 

mikilvæg fyrir kaupandann, ekki vegna þess að þykkari bók inniheldur meira efni, 

heldur vegna þess að bókinni var stillt upp sem stofustássi á heimilinu og þykkari bók 

þótti stæðilegri gripur. 
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Bækurnar eru allar innbundnar í kápu úr leðri. Leðurkápur voru talsvert algengar á 

þessum tíma auk þess sem strigi (e. bookcloth), pappamassi og silki voru vinsæl 

hráefni. Gjafabækur voru yfirleitt bundnar inn í leður- eða silkikápu enda voru það 

með dýrari hráefnum sem notuð voru í bókarkápur (King, 2003). Gjafabækur voru 

munaðarvara og útgefendur þeirra kostuðu til dýrasta og fínasta hráefni sem fyrir 

hendi var við gerð þeirra. Þeir virðast hafa þekkt þarfir markhópsins vel: gjafabækur 

voru hannaðar með efnishyggju borgarastéttarinnar í huga og smekk hennar fyrir 

fáguðum og dýrum hlutum í anda aðalsins. Þótt leðurkápur hafi vissulega hækkað 

framleiðslukostnað bókanna kom því annar efniviður varla til greina. 

Hægt er að færa rök fyrir því að aukin stærð gjafabóka hafi rýrt upprunaleika þeirra 

og stungið í stúf við efnistök þeirra. Gjafabækur voru upprunalega á smáu broti og 

slíkt féll ákaflega vel að því knappa bókmenntaformi, þ.e. ljóðum og smásögum, sem 

þær einkenndu. Smáblóm, yngismeyjar og börn voru algeng yrkisefni en stórar og 

groddalegar umbúðir utan um slíkan skáldskap eru allt að því hjákátlegar. Gift of 

Flowers er mjög stór af gjafabók að vera, jafnvel þótt efnistök hennar samanstandi af 

ljóðum og kvæðum sem fjalla um smáblóm. Á milli efnistaka hennar og hönnunar 

ríkir því hrapallegt ósamræmi sem sýnir glöggt hvernig samkeppni á markaði gerði 

það að verkum að þarfir neytenda voru virtar umfram listræn markmið. The Forget-

me-not og The Amulet eru á smærra broti en Gift of Flowers auk þess sem tenging er 

milli titils þeirra og formats. Þar gætir ekki sama ósamræmis milli formats og 

efnistaka og í tilfelli Gift of Flowers.  

Dýr efniviður gjafabóka gerir það jafnframt að verkum að misræmis gætir milli 

hönnunar og efnistaka. Sú ákvörðun útgefenda að binda bækurnar inn í dýr efni á borð 

við leður eða silki sýnir fram á tilraunir þeirra til þess að laða fram þrá eða löngun 

neytandans til þess að eignast gjafabók á efnislegum forsendum, ekki vegna innihalds 

hennar. Hönnun sem ýtir undir græðgi mögulegs lesanda myndar hrópandi þversögn 

við efnistök sem boða lesandanum góða siði. Þetta á við allar gjafabækurnar þrjár sem 

hér eru greindar. 

 

Tími 

a) efnislegur tími 

Bækurnar þrjár sem greindar eru í þessu verkefni eru allar ágætlega farnar í ljósi hás 

aldurs. The Forget-Me-Not er þó áberandi verst farin en kjölurinn er við það að rifna 

af. Þrátt fyrir það voru gjafabækur almennt vandaðar og endingartími þeirra langur. Í 
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fyrsta lagi má nefna að gjafabækur, sem og flestar bækur sem gefnar voru út á 

nítjándu öldinni, voru harðspjalda og saumaðar í kjölinn. Límdur kjölur rýrir 

endingartíma bóka og saumað band því æskilegri valkostur ef endingartíminn á að 

vera langur. Val á hráefni hafði einnig áhrif á endingartíma bókanna en leðurbundnar 

kápur eru yfirleitt endingarbetri en kápur úr striga eða pappír (Bhaskaran, 2006).   

Gerð pappírs hefur einnig áhrif á endingartíma prentgripa. Sá pappír sem notaður 

var í gjafabækur var yfirleitt nokkuð þykkur og gæðalegur (Publishers Bindings’ 

1815–1930, 2008). Pappír bóka sem prentaðar voru fyrir miðja nítjándu öld hefur enst 

mun betur en pappír í bókum frá síðari hluta nítjándu aldar og upp úr. Ein helsta 

ástæðan fyrir því eru tækninýjungar við pappírsgerð sem áttu sér stað á árunum 1830–

70. Þar ber helst að nefna ákveðin efni sem bættust við hina hefðbundnu 

pappírsblöndu sem gerðu það að verkum að sýrustig pappírsins hækkaði til muna. 

Slíkt hefur mikil áhrif á endingartíma hans – pappír með svo hátt sýrustig morknar 

afar líklega innan 100 ára frá framleiðslu (McCrady, 1993). Slíkra 

morknunareinkenna er ekki vart í tilfelli The Amulet og Gift of Flowers. Pappír The 

Amulet er raunar áberandi heillegur, hann er þykkur, sterkur og hefur vart gulnað við 

kantana eins og gerist þegar pappír eldist (sjá mynd 4).  

Pappírinn í Gift of Flowers er einnig heillegur þrátt fyrir að vera grófari og að 

trefjar séu vel sjáanlegar í honum (mynd 5). Líkur eru á að pappírinn í þessum bókum 

hafi því verið laus við efni sem hækka sýrustig hans. Eins og sjá má á mynd 6 hefur 

pappírinn í The Forget-Me-Not ekki elst jafn vel og pappír hinna bókanna tveggja. 

Hann er reyndar hvorki viðkvæmur, morkinn né rifinn heldur alsettur brúnum blettum 

og skuggum. Þó verður að segjast að á heildina litið sé pappír bókanna þriggja mjög 

heillegur miðað við aldur. Þótt undarlegt megi virðast hefur því gjafabókum, ólíkt 

tímaritum og dagblöðum, sem einnig komu út með reglulegu millibili, verið ætlað að 

endast um árabil.  

 

b) óefnislegur tími 

Gjafabækur voru tískufyrirbæri (Birzer, 2013) og því hefur óefnislegur endingartími 

þeirra ekki verið eins langur og hinn efnislegi. Aðallinn og hin nýja borgarastétt á 

Viktoríutímanum mátu tísku mikils og slíkt gerði það að verkum að endingartími 

hluta rýrnaði – þeir stóðust í það minnsta ekki lengur þær fagurfræðilegu kröfur sem 

þeir áttu að uppfylla. Þessar áherslur eru vel merkjanlegar í skáldsögu Jane Austen, 

Northanger Abbey, þegar aðalsöguhetjan, Catherine, hrósar morgunverðarstelli 
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húsráðanda þar sem hún sjálf er gestkomandi. Húsráðandinn, Tilney herforingi, tekur 

hrósinu en segist vera orðinn leiður á stellinu enda væri það orðið tveggja ára gamalt. 

Hann kveðst hafa séð nýtt stell í búðarglugga í miðbænum og stefni að því að skipta 

því gamla út sem fyrst. (Raizman, 2004). Sú lífsspeki sem Austen lýsir í skáldsögu 

sinni endurspeglar ákveðna togstreitu á milli efnislegs endingartíma hluta og 

óefnislegs: stellið var úrelt í huga Tilney þrátt fyrir að enn hafi stirnt á nýlegt 

postulínið. 

Að þessu gefnu telst líklegt að gjafabækur hafi misst sjarma sinn í augum eigenda 

þeirra eftir eins árs aldur, eða þegar nýr árgangur kom út næstu jól. Bók síðasta árs 

hefur sennilega verið sett upp í hillu og glænýrri gjafabók þess í stað stillt upp á 

stofuborðinu. Slíkt á eflaust við í tilfellum The Forget-Me-Not og Gift of Flowers 

enda komu bækur út með sama titli en nýju árgangsnúmeri ári eftir útgáfu þeirra.  

Efnislegur líftími gjafabóka virðist því vera mun lengri en óefnislegur líftími 

þeirra. Líkt og stell Tilneys herforingja, úreltust gjafabækur í hugum fólks þrátt fyrir 

að vera enn heillegar. Langur efnislegur líftími skýrist eflaust af áherslum útgefenda á 

vandað og glæsilegt útlit enda uppfyllti slíkt þarfir markhópsins. 
 

Gridd 

Samhverfa (e. symmetry) er áberandi einkenni er varðar gridd í tilfellum allra 

bókanna þriggja. Baksíður bókanna eru til að mynda nákvæmlega eins og forsíður 

þeirra og þegar bækurnar eru lagðar opnar á flöt speglast þær í gegnum kjölinn. 

Skreytingarnar sjálfar á kápum allra bókanna eru algjörlega samhverfar, eins og sjá 

má á myndum 1, 2 og 3. Miðjujöfnun leturs er einnig mjög víða notuð í bókunum 

öllum og textablokkin sjálf er staðsett fyrir miðju síðunnar. Ástæðan fyrir 

staðsetningu textans er líklega afleiðing klassískra áhrifa sem gætti við í hönnun og 

arkitektúr á þessum tíma en samhverfa er eitt af höfuðeinkennum klassísku 

stefnunnar. Sem dæmi um samhverfu í hönnun við upphaf Viktoríutímans má nefna 

British Museum sem reist var á árunum 1823–47 (sjá mynd 16). 

Notkun á römmum er einnig áberandi einkenni á hönnun bókanna þriggja, þó sér í 

lagi The Forget-Me-Not og Gift of Flowers. Á kápu The Amulet er rammi hluti af 

skreytingunum en innviðir bókarinnar eru alveg lausir við slíkt. Rammarnir sem 

notast er við í Gift of Flowers verða að teljast með óhefðbundnu móti en þeir eru 

myndaðir úr flúri og skrauti (oft með blómum) og eru ekki ferhyrndir heldur 

sívalningslaga (sjá mynd 12). Allur texti sem prentaður er í bókinni er innan þessara 
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ramma sem eru ekki ýkja stórir – þeir þekja aðeins um helming síðunnar. Hægt er að 

draga ýmsar ályktanir varðandi ástæðurnar sem liggja að baki þessari ákvörðun í 

hönnun Gift of Flowers. Ef til vill þótti þeim sem komu að hönnun bókarinnar snjallt 

að notast við fagurlega skreytta ramma til þess að „pakka inn“ hverju ljóði fyrir sig og 

undirstrika þannig hlutverk bókarinnar sem gjafar. Auk þess gæti hugsast að ákveðin 

markaðssjónarmið lægju þarna að baki: ef textanum er gefið lítið pláss á hverri síðu 

verður bókin þykkari og mögulegum viðskiptavinum kann að þykja þykkari bók 

eigulegri gripur en ella. Svo má vel vera að notkun á þessum sérstöku römmum hafi 

eingöngu verið fagurfræðilegur ásetningur enda þjóna skrautrammarnir efnistökunum 

ágætlega en ljóð bókarinnar fjalla öll á einn eða annan hátt um blóm. Rammarnir sem 

notast er við í The Forget-Me-Not eru af öðrum toga, þeir eru ferhyrndir og samsettir 

úr tveimur mjóum línum (sjá mynd 6). Líkt og í Gift of Flowers er allur prentaður 

texti bókarinnar innan rammans, einnig blaðsíðutölin.  

Rammarnir sem notast er við í Gift of Flowers og The Forget-Me-Not hafa 

ótvíræða galla í för með sér: textinn fær ekki það andrými sem hann þyrfti heldur er 

honum hálfpartinn þröngvað inn í rammana. Á mynd 12 má sjá hversu nálægt 

textanum hlaupatitillinn er en slíkt viðgengst á hverri einustu síðu í Gift of Flowers. 

Þessi staðsetning er dálítið klúðursleg – hlaupatitillinn þyrfti að vera staðsettur fjær 

textanum sjálfum til þess að textinn fengi það andrými sem hann þarf. Hugmyndir 

mannfræðingsins Mary Douglas (1966) um hreinleika eiga hér ágætlega við; í riti sínu 

Purity and Danger skilgreindi Douglas „hið óhreina“ sem „það sem er rangt staðsett“ 

(e. out of place). Hlaupatitlarnir eru óumdeilanlega „rangt staðsettir“ en hefðu þeir 

verið hafðir lengra út á kanti síðunnar hefði hönnunin hentað hinum „hreinu“ og 

sakleysislegu efnistökum bókarinnar mun betur.  

Plássleysi háir textanum vissulega í bókunum þremur en því er þó öfugt farið með 

risturnar. Allar bækurnar eiga það sameiginlegt að hverri ristu er gefin heil síða. Oft 

og tíðum þekur ristan aðeins hluta síðunnar (sjá t.d. mynd 7) og fyrir vikið fær hún 

gott andrými og lesandinn getur notið hennar líkt og hún væri negld á auðan hvítan 

vegg. Þessi hönnunarákvörðun undirstrikar mikilvægt hlutverk myndristanna í 

bókunum.  

 

Litir 

Af bókunum þremur sem hér eru greindar er kápa tveggja þeirra rauð (The Amulet og 

Gift of Flowers) og þeirrar þriðju dökkgræn, nánast svört (The Forget-Me-Not). Á 



 24 

bókarkápu Gift of Flowers er einnig blár, hringlaga flötur með gylltum stöfum. Flúrið 

og skrautið á kápu The Forget-Me-Not er áþrykkt með gylltri fólíu. Allar bækurnar 

hafa gyllingu á blaðsíðuköntunum.  

Notkun á gyllingu var ómissandi liður í því að gera bækurnar enn glæsilegri í útliti 

og meira aðlaðandi í augum mögulegra kaupenda. Gylling var tiltölulega nýtt 

stílbragð í bókahönnun á þessum tíma og endurspeglaði hún smekk sem innblásinn 

var af kóngafólki (Brueggeman, 2006). Bækurnar voru frá upphafi markaðssettar sem 

munaðarvara og líklega hefur gyllingin fallið í frjóan jarðveg hjá borgarastéttinni sem 

var ginnkeypt af öllu sem leit út fyrir að kosta skildinginn.  

Rauði liturinn á kápum The Amulet og Gift of Flowers verður að teljast athyglisvert 

val. Á Viktoríutímanum þótti rauður litur bæði eggjandi og karlmannlegur og því 

brýtur litavalið í bága við inntak gjafabóka sem almennt miðlaði gildum sem byggðu 

á hreinu siðgæði, sakleysi og prúðmennsku. Þessi hönnunarákvörðun lýsir ákveðinni 

þversögn: rauður litur stakk í stúf við efnistökin en hann var áberandi og aðlaðandi í 

augum mögulegra kaupenda. Karlmenn voru helstu kaupendur gjafabóka og því 

fangaði litur sem þótti „karlmannlegur“ eflaust auga þeirra. Þessi togstreita milli 

markaðssjónarmiða og efnistaka er enn ein birtingarmynd hins tvöfalda siðgæðis 

Viktoríutímans og kemur að vissu leyti heim og saman við yfirlýsingar Thackerays 

um þversagnakennt eðli gjafabóka.  

Af bókunum þremur er aðeins ein sem hefur innviði sem að einhverju leyti eru 

prentaðir í lit. Sú bók er Gift of Flowers sem er jafnframt yngst bókanna. Texti hennar 

er prentaður með svörtu bleki en hins vegar er hið flúraða skraut sem rammar inn 

textann í fimm mismunandi litum, grænum, rauðum, gulum, bláum og bleikum. 

Litaprentun var dýrari en hefðbundin svarthvít prentun (Meggs, 1998) og því líklegt 

að sú ákvörðun sem grundvallaði þessa litanotkun skýrist eingöngu af tilraunum 

útgefandans til þess að gera útlit bókarinnar enn íburðarmeira. Litirnir virðast ekki 

tengjast efnistökunum á nokkurn hátt en hægt er að finna ákveðið mynstur í tíðni 

þeirra: hver litur kemur fyrir 24 blaðsíður í röð og síðan er skipt um lit. Þessi tíðni 

virðist hafa ráðist af praktík við prentun, arkastærð og broti, fremur en efniviðnum 

sjálfum.  

Litaprentun var ekki ýkja algeng á þessum árum en fyrstu bækurnar sem prentaðar 

voru í lit voru barnabækur (Raizman, 2004). Sú ákvörðun að prenta Gift of Flowers í 

lit er ef til vill vísbending um álit útgefenda eða hönnuðar á markhópnum: þeim kann 

að hafa þótt smekkur hans barnalegur. Í frægasta verki sínu, innganginum að ritinu 
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Aðgreining – félagsleg gagnrýni smekkvísinnar, ályktar félagsfræðingurinn Pierre 

Bourdieu (1979) að menningarneysla sé nátengd þjóðfélagsstöðu, eða stétt. Hann líkir 

menningarneytendum úr röðum alþýðustéttarinnar ítrekað við börn. Bourdieu segir að 

„bernskur“ (fr. naïf) áhorfandi nái ekki þeirri sérstöku skynjun listaverka sem hafa 

enga merkingu eða gildi nema út frá sérstakri sögu listrænnar hefðar í stað þess að 

skírskota í almennari og einfaldari hluti, eins og til dæmis náttúruna. Til þess að öðlast 

þessa skynjun þarf áhorfandinn að ávinna sér þekkingu á sögu listrænnar hefðar; hvort 

sem það er með markvissri menntun eða ósjálfráðum lærdómi, til dæmis með því að 

umgangast listaverk. Þótt Aðgreining sé skrifuð árið 1979, eða rúmri öld eftir 

blómaskeið gjafabókarinnar, er ljóst að hin nýríka borgarastétt nítjándu aldarinnar 

hefur, líkt og alþýðan sem Bourdieu lýsir, ekki haft þann þekkingargrundvöll sem 

hann telur nauðsynlegan til þess að njóta listar af „æðra“ menningarstigi enda hafði 

slík list ekki verið henni aðgengileg hingað til. Helstu kaupendur gjafabóka voru því 

„bernskir“ menningarneytendur og því hafa hönnuðir Gift of Flowers, ómeðvitað eða 

meðvitað, vísað í barnabókmenntir með því að prenta bókina að hluta til í lit.  

 

Letur 

Notkun á ólíku letri er áberandi einkenni í hönnun allra bókanna sem hér eru greindar. 

Bæði er um að ræða letur sem á rætur sínar að rekja til rokokó-tímabilsins á átjándu 

öldinni og einnig letur sem kom fram á sjónarsviðið í kjölfar iðnbyltingarinnar. Í The 

Amulet má alls finna fimm ólík letur, The Forget-Me-Not hefur sjö mismunandi letur 

og Gift of Flowers tíu. Letrið er gjarnan af ólíkum toga og endurspeglar ólíka strauma 

í fagurfræði og hönnun Viktoríutímabilsins. 

 

a) kápa og kjölur 

Titill The Forget-Me-Not og Gift of Flowers er ritaður á forsíðu kápu þeirra og kjöl en 

titil The Amulet má aðeins finna á kilinum. Sú staðreynd að titill The Amulet komi 

ekki fyrir á forsíðu hennar er athyglisverð út af fyrir sig – gjafabókum var yfirleitt 

stillt upp á stofuborðum eða skenkum en ekki komið fyrir í bókahillum og því hefur 

forsíðan verið sýnilegri í híbýlum fólks en kjölurinn. Ákveðin hógværð felst því í 

þessari ákvörðun. The Amulet virðist reyndar vera eilítið lágstemmdari en hinar 

bækurnar tvær: hún er á smærra broti, engin gylling er á forsíðu kápunnar, ritstjóra 

hennar og höfunda er ekki getið auk þess sem notast er við færri tegundir af letri. Ef 

til vill hefur ritstjórnarstefna bókarinnar falið í sér ríkari áherslu á viðeigandi samspil 
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innihalds og útlits – stílhreint útlit hennar hæfir þeim hreina boðskap sem einkennir 

efnistökin betur en í tilfelli hinna bókanna tveggja.  

Á kápu Gift of Flowers má líta bláan hringlaga flöt fyrir miðju forsíðunnar og inni í 

hringnum er titill bókarinnar ritaður, þrykktur með gullfólíu (sjá mynd 3). Titillinn er 

einnig þrykktur með gullfólíu ofarlega á kilinum með sambærilegu letri. Letrið er 

innblásið af skrautritun en sú listgrein naut sérlega mikillar virðingar og vinsælda á 

rokokó-tímabilinu og fram á nítjándu öldina (Dickinson, 1996). Ástæðuna fyrir 

notkun á letri sem minnir á skrautskrift má eflaust rekja til þess að bókin er 

markaðssett sem gjöf og á þessum tíma var hefð fyrir því að gefendur bóka árituðu 

þær til viðtakandans, oft með mikilli viðhöfn og vandaðri skrift (Feldman, 2006). 

Letur titilsins vísar til þessarar hefðar og minnir á hlutverk bókarinnar sem gjafar. 

Á kápu The Forget-Me-Not má líta þrjár ólíkar tegundir leturs: tvær á forsíðunni og 

eina á kilinum. Titill bókarinnar er þrykktur ofarlega á kjölinn en neðar á honum er 

ártal útgáfunnar. Leturstærð ártalsins er umtalsvert meiri en leturstærð titilsins. 

Gjafabækur voru yfirleitt gefnar út með sama titli ár hvert og því nauðsynlegt að 

aðgreina árgangana með áberandi hætti. Letrið á kili The Forget-Me-Not er mjög svo í 

anda skreytinganna sem prýða kápu bókarinnar eins og sjá má á mynd 2 en hvort 

tveggja er í anda rokokó-tímabilsins þar sem flúr og blómamynstur voru allsráðandi í 

hönnun, hvort sem um fatnað, húsgögn eða bókahönnun ræddi (sjá myndir 18 og 19).  

Í raun er afar athyglisvert að bækur sem gefnar voru út um miðja nítjándu öldina 

hafi verið hannaðar samkvæmt fagurfræði tímabils sem rann sitt skeið undir lok 

átjándu aldarinnar. Flúr og blómaskreytingar í anda rokokó-tímans höfðu þegar verið 

harðlega gagnrýndar af forsvarsmönnum svokallaðrar umbótahreyfingar í hönnun (e. 

design reform) en grunngildi hreyfingarinnar fólu í sér þá trú að „góð hönnun“ og 

„góður smekkur“ gerði notagildi hlutarins sem hannaður var hátt undir höfði í stað 

þess að einkennast af yfirborðskenndri fagurfræði. Þannig ætti hönnun að vera miðuð 

að eðli hlutarins og undirstrika hans sanna karakter, en ekki að óþarfa skrauti. Stöðlun 

á smekk fólks var stjórnvöldum jafnframt hugleikin. Iðnbyltingin hafði gert það að 

verkum að framleiðsla á hvers kyns hlutum varð möguleg og því ægði saman ýmsum 

stílum, straumum og stefnum í hönnun. Aukin framleiðsla lækkaði jafnframt vöruverð 

og fleiri þjóðfélagshópar gátu leyft sér að njóta hönnunar, menningar og lista en áður 

hafði tíðkast. Yfirvöld leituðust því við að bægja burt því sem álitsgjöfum þeirra 

varðandi hönnun og listir þótti „ófínt“ og reyna heldur að lýðræðisvæða og staðla 

smekk samkvæmt gildum umbótahreyfingarinnar (Raizman, 2004).  



 27 

Blómaskraut og flúrað letur gjafabókanna, eins og sjá má á forsíðu og kili The 

Forget-Me-Not endurspeglar ákveðna erfiðleika yfirvalda með að koma á 

samræmdum, „siðferðislega réttum“ gildum varðandi útlit og hönnun bóka sem og 

annarra hluta. Markhópur gjafabóka virðist hafa gert kröfu á útlit sem minnti á 

konunga og aðalsfólk og því kusu útgefendur gjafabóka að notast við rokokó-stíl en í 

honum kristallast gildi efnishyggjunnar sem markhópurinn hafði í hávegum. 

Togstreita á milli slíkra markaðssjónarmiða kaupmanna annars vegar og viðhorfa 

yfirvalda sem þáðu ráð frá lítilli „listaelítu“ hins vegar virðist því hafa ríkt á miðri 

nítjándu öldinni og gjafabækurnar endurspegla hvernig markaðssjónarmið urðu ofan á 

varðandi hönnun þeirra, í stað virðingar fyrir efnistökum. 

Útgefendur The Forget-Me-Not gætu jafnframt hafa verið þjakaðir af ákveðinni 

innri togstreitu sem kemur glöggt í ljós þegar letrið á forsíðu kápunnar er skoðað. 

Þetta letur er mun nútímalegra en blómaskreytingarnar og flúrað letur kjalarins. Letrið 

er steinskrift en letur af því tagi fór að vera vinsælt upp úr 1830. Með því að taka burt 

fæturna þótti letrið sneytt óþarfa skrauti sem samræmdist gildum 

umbótahreyfingarinnar í hönnun. Því kann að vera að útgefendur The Forget-Me-Not 

hafi viljað hækka gæðastuðul hönnunar bókarinnar með því að notast við nýmóðins 

letur sem samræmdist gildum listaelítunnar en kusu þó að skrýða hana rokokó-skotnu 

skrauti og letri til þess að gera markhóp sínum til geðs. Önnur tilgáta er að notkun á  

steinskriftarletrinu hafi verið bragð til þess að gera bókarkápuna meira sjónrænt 

áberandi en steinskriftarletur var algengt í hönnun auglýsinga á þessum tíma. 

Auglýsingar höfðu ekki verið mjög algengar áður fyrr en aukin framleiðsla á varningi 

í kjölfar iðnbyltingarinnar leiddi til samkeppni á markaði. Steinskriftarletur þótti hafa 

kraftmeiri sjónræn áhrif en hefðbundið fótaletur og því var notkun slíks leturs við 

auglýsingagerð kjörin (Raizman, 2004). Áhrif frá auglýsingum gætu því átt þátt í 

þeirri ákvörðun hönnuðar að nota steinskriftarletur á forsíðu bókarinnar og 

undirstrikar slíkt ennfremur markaðssjónarmið útgefanda.  

 

b) titilsíða 

Titilsíður Gift of Flowers eru í raun tvær. Sú fyrri er rista sem prentuð er í lit og hún er 

ríkulega skreytt með blómum og flúruðu mynstri (sjá mynd 11 og 12). Þessi síða á að 

líkja eftir áritunum sem algengar voru á þessum tíma, letur titilsins er sennilega 

handskrift sem síðan hefur verið skorin út og þrykkt á síðuna. Þetta tiltekna letur 

einkennist af ríkulegu flúri og smáatriðum og minnir á útskurð frá rokokó-tímabilinu 
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(sjá myndir 18 og 19). Trjágreinar með laufum umlykja titilinn og hæfa vel þema 

bókarinnar – blómum. Á fyrri titilsíðunni má sjá tvö mismunandi letur sem bæði eru 

talsvert nútímalegri en letur titilsins: annað er leikur að þrívídd sem var vinsælt 

stílbragð á þessum tíma (Meggs, 1993) en hitt letrið er steinskriftarletur sem er einnig 

„í þrívídd“. Sú ákvörðun að nota þrjár mjög ólíkar tegundir leturs á einni síðu þótti ef 

til vill ekki eins athugaverð á þessum tíma eins og í dag enda var Viktoríutímabilið 

gróðrarstía fyrir ólíka strauma, stefnur og stíla í hönnun (Raizman, 2004). 

Á síðari titilsíðu Gift of Flowers má greina enn fleiri tegundir leturs, alls fimm 

talsins (sjá mynd 12). Fyrsta orð titilsins, 'Gift' ásamt orðinu 'Flowers' eru bæði á letri 

í svokölluðum „Tuscan“-stíl sem var fyrst kynnt til sögunnar árið 1815. Letrið felur í 

sér einkenni sem tilheyra bæði rokokó-stílnum ásamt nýrri stílbrigðum: fæturnir eru 

beygðir og bognir í anda rokokó-flúrs en leikur að negatífu og þrívídd eru stílbrögð 

sem tilheyra nítjándu öldinni. Af öllum orðum titilsíðunnar er orðið 'Flowers' stærst 

en á þessum tíma var leturstærð gjarnan notuð til þess að undirstrika týpógrafíska 

virðingarröð (Meggs, 1993). Þar sem bókin hefur blóm að umfjöllunarefni er því orði 

gert hæst undir höfði á þennan hátt. Sú ákvörðun hönnuðar að notast við letur í 

„Tuscan“-stíl ákvarðast líklegast af markaðssjónarmiðum. Letur af þessum toga var 

algengt á auglýsingaskiltum á þessum tíma og þótti sjónrænt áberandi. Þessi 

hönnunarákvörðun virðist því vera fyrst og fremst innblásin af markaðssjónarmiðum í 

stað listrænna markmiða.   

Titill The Amulet er einnig ritaður með letri í „Tuscan“-stíl á titilsíðu bókarinnar. 

Ástæðan fyrir þeirri ákvörðun er líklegast hin sama og í tilfelli Gift of Flowers – að 

líkja eftir letri sem algengt var á auglýsingaskiltum á þessum tíma (sjá t.d. mynd 17). 

Því er hér ljóst að útgefendur The Amulet hafi að einhverju leyti verið knúnir af 

markaðssjónarmiðum þrátt fyrir að útlit hennar sé á heildina litið hógværara en hinna 

bókanna tveggja. 

The Forget-Me-Not hefur tvær titilsíður, líkt og Gift of Flowers. Sú fyrri er mjög 

sambærileg fyrri titilsíðu Gift of Flowers: hún er rista sem líkir eftir handskrifaðri 

áritun. Blómaskreytingar og flúr eru ríkjandi á þessari síðu líkt og í Gift of Flowers og 

greinar með laufblöðum umlykja titilinn. Þótt blóm séu ekki eins áberandi einkenni í 

efnistökum The Forget-Me-Not líkt og í Gift of Flowers ber titillinn nafn blóms og því 

viðeigandi að umlykja titilinn blómum. Samstarf hönnuðar og skálds er hér einnig 

merkjanlegt en eins og sjá má á mynd 14 eru allir bókstafir titilsins fyrir utan 'f' í 

lóðréttri línu vinstra megin við ljóðið og myndar hver bókstafur fyrsta stafinn í hverri 
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ljóðlínu. Ljóðið hefur verið samið með þessa tilteknu upphafsstafi í huga í stað þess 

að því hafi verið öfugt farið enda algengt að skáld gjafabóka þyrftu að sætta sig við að 

semja ljóð og sögur út frá fyrirframgefnu myndefni. Þessi titilsíða undirstrikar þannig 

þunga áherslu á hinn sjónræna þátt gjafabóka, í þessu tilfelli á kostnað skáldskaparins.  

 

c) innviðir 

Bækurnar þrjár eiga það allar sameiginlegt að inniviðir þeirra eru prentaðir með letri 

frá rokokó-tímabilinu. Um er að ræða útfærslu af letrinu Bodoni sem hannað var af 

Ítalanum Giambattista Bodoni seint á átjándu öld (Bringhurst, 2004). Þegar letur er 

valið skiptir höfuðmáli að það stuðli að læsileika textans (Lieberman, 1978). Þar sem 

Bodoni einkennist um margt af samspili mjórra og þykkra lína má deila um læsileika 

þess. Vera má að leturvalið hafi verið grundvallað á fagurfræði í stað hentugleika. 

Hins vegar mætti einnig leiða lyktum að því að þessi ákvörðun hafi falið í sér 

takmörkun á aðgengi lesenda en læsi var ekki ýkja algengt meðal vinnandi stétta á 

þessum tíma. Með torlæsilegu letri var illa læsu fólki gert erfitt fyrir og því er leturval 

bókanna vitnisburður um útilokun á lesendum úr lægri stéttum. Tilkall 

borgarstéttarinnar til gjafabóka er því hér innsiglað með takmörkun á aðgengi lægri 

stétta.  

Leturstærð textans er einnig athyglisverð að mörgu leyti, einkum í The Amulet. 

Bókin hefur að geyma bæði skáldsögur og ljóð en ljóðin eru auðsjáanlega prentuð 

með smærra letri en skáldsögurnar. Í The Forget-Me-Not eru einnig bæði ljóð og 

sögur en þessa stílbragðs gætir ekki við í þeirri bók. Ef til vill er ástæðan fyrir þessari 

ákvörðun í hönnun The Amulet sú að ljóð eru annars konar bókmenntaform en prósi 

og smásögur: þau eru knappara form, smærri í sniðum og oftast styttri. Sú staðreynd 

að hönnuði bókarinnar hafi þótt smátt letur hæfa smáu formi endurspeglar gildi 

umbótahreyfingarinnar, að hönnun ætti að gera eðli þess sem hannað er hátt undir 

höfði. Þetta tiltekna stílbragð samræmist því öðrum þáttum hönnunar The Amulet sem 

gera hana frábrugðna hinum bókunum tveimur – mun sterkari tengsl eru milli 

efnistaka hennar og hönnunar.  

Ljóst er að margar af þeim ákvörðunum sem teknar voru varðandi letur allra 

gjafabókanna þriggja fólu í sér ákveðna þverstæðu, þrátt fyrir að þær hafi að einhverju 

leyti gert menningarlegu hlutverki og efnistökum gjafabóka hátt undir höfði. Val á 

letri sem ýmist var algengt í auglýsingum á nítjándu öldinni eða samræmdist 

yfirstéttargildum þeirrar átjándu undirstrika yfirburði markaðsaflanna og gengisfella 
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um leið þann hreinleika sem gjafabækur áttu að boða. Efnishyggja og hégómi voru 

einkenni á hönnun gjafabóka á meðan siðprýði og sakleysi einkenndu efnistök þeirra. 

Þetta endurspeglar jafnframt þá menningarlegu togstreitu sem einkenndi nítjándu 

öldina alla, þ.e. á milli markaðslögmála og góðra siðfræðilegra gilda í hönnun.  
 

Myndmál og merki 

a) kápa og kjölur 

Eitt af helstu útlitseinkennum gjafabóka er hið fínlega flúr sem prýðir forsíðu þeirra 

(Birzer, 2013). Hönnuðir þeirra hafa haft þarfir markhópsins í huga við val á 

skreytingum þeirra en þær voru innblásnar af flúri rokokó-tímabilsins. Slíkt 

samræmdist tísku aðalsins og gerði bækurnar aðlaðandi í augum hinnar nýríku 

borgarastéttar. Blómaskreytingar gjafabóka tengdust einnig náið hlutverki hennar sem 

gjafar. Á Viktoríutímabilinu voru blómagjafir fólks á milli algengur máti til þess að 

gefa í skyn tilfinningar sem ekki þótti við hæfi að tjá með orðum. Táknmál tengt 

blómum var margslungið og tók mið af því hverrar tegundar blómið var, litar þess og 

á hvaða hátt það var gefið. Þannig voru blóm notuð til þess að tjá margvíslegar 

tilfinningar sem fólu oftar á einn eða annan hátt í sér kynferðislegar eða rómantískar 

þrár (Victorian Bazaar, 2000). Gjafabækur eru sagðar hafa verið afar vinsælar meðal 

kaupenda sem hugðust gefa hugsanlegri unnustu eða unnusta bókina (Feldman, 2006) 

og þannig má leiða lyktum að því að skreytingarnar séu vísun í menningarlegt 

hlutverk blómagjafa.  

    Hins vegar má einnig vera að útgefendur og hönnuðir bókanna hafi talið blóm hæfa 

fegurðarskyni markhópsins sem voru konur úr borgarastétt. Í fyrsta lagi hafa konur 

löngum verið álitnar nátengdari náttúrunni en karlar (Leach, 2007) og sú tenging 

hefur ef til vill verið hönnuðum fyrstu gjafabókanna ofarlega í huga. Í öðru lagi 

tengdist smekkur lægri stétta „bernskri“ upplifun á list og menningu: Bourdieu (1979) 

taldi að smekkur hærri stétta einkenndist af þekkingu á listasögunni á meðan 

listneysla lægri stétta væri grundvölluð á aðdáun á náttúrunni og nauðsynjum lífsins. 

Læsi útgefenda og hönnuða á smekk markhópsins hefur því gert það að verkum að 

blóm urðu fyrir valinu sem kápuskreyting.  

Kápa The Amulet er ríkulega skreytt með flúri, bæði á forsíðu kápunnar og 

kilinum. Mikið er um bogadregnar og S-laga línur, smáatriðin eru afar fínleg, blóm og 

laufblöð eru áberandi skraut, rammar eru hluti af hönnuninni og samhverfa ríkir víðast 

hvar (sjá mynd 1 og mynd 10). Þótt flúr af þessum toga hafi átt rætur sínar að rekja til 
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rokokó-tímabilsins í Frakklandi lifði þess konar stíll fram á Viktoríutímann og er því 

einnig áberandi einkenni í hönnun húsgagna frá þessum tíma (sjá myndir 18 og 19). 

Þessa stíls gætti eingöngu við í híbýlum efnaðs fólks vegna þess að svo vandaður og 

nákvæmur útskurður krafðist mikillar vinnu. Flúr á bókarkápum var þó frábrugðið 

útskurði húsgagna að því leyti að fjöldaframleiðsla var auðveldari – flúrið var skorið 

út á járnplötu sem leður kápunnar var síðan þrykkt með og hver og ein útskorin plata 

gat verið notuð mörgum sinnum (Ford, 1983). Bókaútgefendur gátu þannig framleitt 

bækur sem samræmdust fagurfræði aðalsins en stillt verði í hóf og þannig selt 

bækurnar borgarastéttinni. Því er ljóst að skreytingarnar á kápu The Amulet eru 

afleiðing markaðssjónarmiða: gjafabækur voru leið borgarastéttarinnar til þess að 

kaupa sig inn í lífsstíl aðalsfólks og skreytingarnar voru mikilvægur liður í að glæða 

bókina ákveðnu yfirbragði sem minnti á stíl aðalsfólks. Skreytingarnar virðast hvorki 

tengjast efnistökum né titli bókarinnar á áberandi hátt.  

Svipaða sögu er að segja af skreytingum The Forget-Me-Not. Kápa bókarinnar er 

alsett fínlegu flúri sem áþrykkt er með gullfólíu. Fyrir vikið er flúrið enn meira 

áberandi en í tilfelli The Amulet og því eflaust enn meira aðlaðandi í augum 

markhópsins en sú fyrrnefnda. Markaðssjónarmið eru sennilega, líkt og í tilfelli The 

Amulet, helsta aflið á bak við þá ákvörðun. Skreytingarnar tengjast þó að vissu leyti 

titli bókarinnar: lítil gleym-mér-ei blóm eru hluti af flúrinu og þau gera það að verkum 

að myndmál kápunnar kallast á við efnistökin, eða í það minnsta titil bókarinnar.  

Á bókarkápu The Forget-Me-Not má jafnframt finna fimm dúfur. Dúfur hafa 

löngum haft táknræna merkingu í hinum vestræna heimi, sérstaklega í kristinni trú. 

Dúfa með ólífugrein í gogginum, líkt og sú sem færði Nóa fregnir um land í 

seilingarfjarlægð, er algeng sjón í trúarlegu myndmáli og tákna slíkar dúfur von og 

frið. Af dúfunum fimm á kápu The Forget-Me-Not  er ein áberandi stærst, hún er 

staðsett fyrir miðju bókarinnar og í stað ólífugreinar hefur hún gjöf í gogginum sem á 

stendur 'FROM A FRIEND'. Hér hefur dúfan brugðið sér í hlutverk gefandans og gjöfin í 

goggi dúfunnar er bókin sjálf. Þannig færir gefandi bókarinnar viðtakandanum gleði 

og von líkt og dúfan sem færði Nóa ólífugreinina forðum daga. Þetta táknmál setur 

bæði gefanda, þ.e. mögulegan kaupanda, og bókina sjálfa á býsna háan stall. 

Borgarastéttin, sem var markhópur gjafabóka, var í sjálfsmyndarkreppu: hún gat 

auðgast og eignast veraldlega hluti en þrátt fyrir það gátu þeir sem stéttinni tilheyrðu 

tæplega öðlast aðalstign. Með því að líkja gefandanum við sjálfa dúfuna sem færði 

Nóa von um land er sá sem myndskreytti bókina að notfæra sér veika sjálfsmynd 
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borgarastéttarinnar og færa henni þau skilaboð að kaup á bókinni feli henni æðra 

hlutskipti. Sú ákvörðun sem fólst í því að nota dúfu sem hluta myndmálsins hefur því 

bæði verið knúin af markaðssjónarmiðum, það er að segja að notfæra sér veika 

sjálfsmynd mögulegs kaupanda, en einnig listrænum sjónarmiðum en dúfan hæfir 

auðvitað vel efnistökum sem fela í sér frið og hreinleika.  

Gift of Flowers er yngst bókanna þriggja og sú staðreynd kann að útskýra talsverð 

ólíkindi á kápuskreytingum bókarinnar í samanburði við hinar bækurnar tvær. Í stað 

flúrs sem einkennist af S-laga mynstrum og fínlegum smáatriðum eru skreytingar Gift 

of Flowers einfaldar og einkennast af þykkum línum og reglufestu (sjá mynd 3). 

Blómin, sem eru hluti af mynstrinu, eru afar frábrugðin fínlega útskornum blómum 

hinna bókanna tveggja. Þau eru samsett úr tveimur grunnformum: einum ferningi og 

fjórum hringjum. Þessi ólíka nálgun á blómaskreytingar er í anda hins nýja stíls sem 

boðaður var af umbótahreyfingunni í hönnun. Hinn nýi stíll tók að ryðja 

hefðbundnum blómamynstrum úr vegi um miðbik nítjándu aldarinnar en þau birtust 

nú með nýjum formerkjum: sveigðar línur urðu beinni og laufblaða- og blómamótíf 

voru mynduð úr einföldum rúmfræðilegum formum (Raizman, 2004). Gift of Flowers 

var gefin út árið 1853 en tveimur árum fyrir útgáfu hennar hafði fyrsta heimssýningin 

verið haldin í London. Nýi stíllinn var hafður í öndvegi á sýningunni og í kjölfarið tók 

hann að skjóta rótum í hönnun og listum. Því má vera að hönnuðir Gift of Flowers 

hafi ekki séð sóma sinn í öðru en að notast við hönnun sem samræmdist nýjum 

straumum. Fyrir vikið verður að segjast að skreytingar kápu Gift of Flowers geri 

efnistökum hennar góð skil. Bókin fjallar að öllu leyti um blóm, líkt og titill hennar 

gefur til kynna, og því einkar viðeigandi að blóm skuli prýða kápuna. Einfaldleiki og 

hreinleiki skreytinganna ríma við boðskap bókarinnar og því skapast ekki ósamræmi 

milli hönnunar og efnistaka, líkt og gætir við á kápum hinna bókanna tveggja.   
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4. Niðurstöður 
Helstu niðurstöður greiningar á hönnun bókanna þriggja leiða í ljós að flestir þættir í 

hönnun þeirra eru í ósamræmi við efnistök þeirra. Hönnunin einkennist fyrst og 

fremst af óhóflegum skreytingum sem koma upp um tilraunir hönnuða og útgefenda 

til þess að notfæra sér veika sjálfsmynd borgarastéttarinnar sem reyndi að undirstrika 

fjárhagslegan og menningarlegan sess sinn. Hins vegar einkenndust efnistökin af 

áherslu á góðan og göfugan boðskap, hreinleika og sakleysi en sá boðskapur á 

auðvitað ekkert skylt með hégóma og efnishyggju borgarastéttarinnar. Þessi þversögn, 

sem grundvölluð er á togstreitu milli markaðssjónarmiða og listrænna markmiða, 

endurspeglar þannig samtíma sinn, það er að segja hið tvöfalda siðgæði sem 

einkenndi Viktoríutímabilið.  

   Greiningin afhjúpaði þau markaðslægu sjónarmið sem liggja að baki hönnuninni og 

sýnir þannig fram á þá yfirfærslu valds frá aðlinum yfir til markaðarins sem átti sér 

stað á þessum tíma. Útgefendur gjafabóka þekktu markhóp sinn vel og eins og 

greiningin gefur til kynna lögðu þeir sig fram við að höfða sérstaklega til 

borgarastéttarinnar. Sú markaðshyggja sem einkenndi hönnun bókanna er afleiðing 

fjöldaframleiðslu í kjölfar iðnbyltingarinnar. Smekkur fjöldans varð þannig 

mikilvægari í augum útgefenda heldur en fagurfræðileg sjónarmið listspekinga úr 

röðum aðalsins. Fyrir vikið leyfðu hönnuðir og útgefendur sér að skreyta bækurnar 

flúri og blómum sem féllu í frjóan jarðveg hjá borgarastéttinni þrátt fyrir að gildi 

umbótahreyfingarinnar, sem þjónuðu efnistökum gjafabóka í rauninni miklu betur, 

væru yfirlýst stefna. Togstreita á milli „góðs smekks“ sem skilgreindur er af lítilli 

elítu og „slæms smekks“ fjöldans er enn ríkjandi í dag og hverfist um andstæðuparið 

hámenningu og lágmenningu. Því má segja að hönnun gjafabóka endurspegli ekki 

eingöngu tilfærslu auðs frá aðlinum til framleiðenda heldur má einnig sjá hvernig 

kapítalískum öflum áskotnaðist ákveðið vald til þess að stýra ríkjandi fagurfræði, þ.e. 

með því að láta hönnun framleiðslu sinnar uppfylla þarfir fjöldans.    

     Þrátt fyrir að hönnun bókanna þriggja hafi að mestu leyti verið í ósamræmi við 

efnistök þeirra eru nokkrar undantekningar þar á. Í sumum tilfellum féll hönnunin vel 

að efnistökunum, til dæmis er brot The Forget-Me-not og The Amulet í samræmi við 

titil þeirra auk þess sem kápuhönnun Gift of Flowers þjónar efnistökum hennar 

ljómandi vel. Segjast verður að The Amulet sé talsvert frábrugðnari hinum bókunum 

en hönnun hennar hæfir efnistökum hennar raunar mun betur en í tilfelli The Forget-
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Me-Not og Gift of Flowers. Til dæmis er brot hennar smátt, engin gylling er á 

kápunni, leturstærð ljóðanna er smærri en leturstærð sagnanna, meira andrými er fyrir 

texta og færri tegunda leturs gætir við. Þessi einkenni gera það að verkum að hönnun 

hennar er „hreinni“ og ekki eins íburðarmikil og í tilfelli hinna bókanna tveggja. Hins 

vegar er ljóst að þarfir markhóps gjafabóka, sem einkenndust af efnishyggju og 

græðgi, voru blátt áfram í mótsögn við boðskap bókanna. Sú hönnun sem gerði 

gjafabækur söluvænlegar stakk því nær undantekningalaust í stúf við efnivið þeirra. 

Ákveðinn tvískinnungur er þannig óhjákvæmilega innbyggður í eðli gjafabóka, líkt og 

Thackeray fullyrti forðum.      
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5. Lokaorð 
Hér hefur hönnun þriggja gjafabóka, The Amulet, The Forget-Me-Not og Gift of 

Flowers verið greind út frá grunnákvörðununum sjö í hönnun auk þess sem uppruna 

þeirra, markhópi, menningarlegu hlutverki og sögulegu samhengi hefur verið lýst. 

Helstu niðurstöður greiningarinnar leiddu í ljós að hönnun bókanna þriggja var fyrst 

og fremst knúin af markaðssjónarmiðum og hæfði sjaldnast inntaki þeirra og boðskap. 

Samband hönnunar og efnistaka varð mótsagnakennt fyrir vikið: hönnunin kynti undir 

efnishyggju, græðgi og hégóma markhópsins á meðan efnistökin boðuðu 

prúðmennsku, hreinleika og sakleysi. Tvískinnungurinn var ekki eins mikill í tilfelli 

The Amulet en útlit hennar var ekki jafn íburðamikið og skrautlegt og útlit hinna 

bókanna tveggja. Markaðssjónarmið hafa ef til vill ekki verið jafn sterkur áhrifavaldur 

í hönnun hennar.  

    Gjafabækur hurfu næstum alfarið af sjónarsviðinu upp úr 1860 en áhrifa þeirra 

gætir enn við. Sú aðferð að markaðssetja bókmenntir og listir, sem lítið er varið í 

efnislega, með því að ljá þeim aðlaðandi umbúðir hefur lifað áfram og er hluti af 

þeirri markaðshyggju sem er allsráðandi í nútímanum. Áhrifa tengdum hlutverki bóka 

sem gjafa gætir einnig við en í helstu bókabúðum landsins má finna bókahillur sem 

bera yfirskriftina Gjafabækur og þar má finna allt frá kaffiborðsbókum til 

uppflettirita. Næsta skref í rannsóknum um gjafabækur væri því ef til vill að skoða 

hlutverk og einkenni gjafabóka í samtímanum. 
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Viðauki 1 

 

 
Mynd 1: The Amulet, 1846 
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Mynd 2: The Forget-Me-Not, 1848 
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Mynd 3: Gift of Flowers, 1853 
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            Mynd 4: Pappír The Amulet                      Mynd 5: Pappír Gift of Flowers 
 
 
 

 
 

Mynd 6: Pappír The-Forget-Me-Not 
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Mynd 7: The Fairies úr The Amulet. Ristan er gerð af O. Pelton eftir málverki E.T. 

Paris 
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Mynd 8: Benevolence úr The Forget-Me-Not. Ristan er gerð af A.H. Ritchie. Málari 

ókunnur. 
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Mynd 9: Spring úr Gift of Flowers. Málari ókunnur. 
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Mynd 10: Kilir The Forget-Me-Not, The Amulet og Gift of Flowers 

 

                 
Myndir 11 og 12: Tvær titilsíður Gift of Flowers 
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Mynd 13: Titilsíða The Amulet 

 

 

                 
Myndir 14 og 15: Tvær titilsíður The Forget-Me-Not 
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Mynd 16: British Museum 

 
 

  

 
Mynd 17: Auglýsingaskilti með letri í „Tuscan“-stíl 
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Mynd 18: Sófi úr Seehof-kastalanum í Þýskalandi frá árunum 1763–64 

 

 

 
Mynd 19: Þýskt rokokó-borð frá því um 1730  
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Viðauki 2 

 
Ástarbréf úr austri5 
 
Sakleysið ljómar í liljunnar klukku 

    Hrein eins og hjarta á himnunum dvelur 

Dýrðarljóma og frægðar lukku 

    spegilslétt yfirborð fjarðarins felur. 

 

Hjartað er þögult, mjúkt og þýtt, 

    fjólurnar leyna ilmi sætum 

samruni sála okkar fléttast svo blítt 

    við skildumst ei að þó við gætum.  

                                   

                                            (Percival, 1848) 

                                                
5 Ljóðinu var snúið á íslensku af höfundi ritgerðar.    
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