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Útdráttur 

Bókin sem efnislegur hlutur er viðfangsefni þessarar ritgerðar. Áhersla er lögð á þau áhrif 

sem efniskennd bóka getur haft á okkur. Út frá þeim vangaveltum leitast ég við að svara 

hvaða þýðingu bókin hefur í nútímasamfélagi umfram þann texta sem hún hefur að 

geyma. Ritgerðin byggir á fjórum viðtölum við einstaklinga sem eiga það sameiginlegt að 

hafa áhuga á bókum og eru virkir lesendur. Ásamt viðtölunum hef ég fylgst með og skoðað 

umræðu á ólíkum miðlum sem ég hef rekist á meðfram rannsókn minni. Einnig hef ég 

borið gögnin saman við eldri sögulegar heimildir til þess að átta mig betur á merkingu 

bókarinnar innan okkar samfélags. Það getur verið gott að bera saman tilgang hlutanna á 

ólíkum tímum og átta sig þannig á því að skilningurinn getur verið margvíslegur. 

Niðurstöðu rannsóknar minnar kynni ég síðan í lokakafla. Þar skilgreini ég hvernig 

efnisheimur bóka getur haft áhrif á líðan okkar, minningar og hegðun á meðvitaðan og 

ómeðvitaðan hátt.  
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Even the business of bookselling makes its legitimate demands; books commend 

themselves to buyers by their weight, bulk and size as well as by their titles or their 

typography, and this is not entirely foolish. Books have got to be handled as well as 

read, and they have got to stand on shelves (Gill, 1931/2013: 113). 
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1. Inngangur 

Vorið 2009 tók ég þátt í vinnu við sýningu í Þjóðminjasafni Íslands sem nefndist 

Endurfundir. Þar var sýndur afrakstur fornleifarannsókna helstu sögustaða þjóðarinnar frá 

árunum 2000–2005 (Margrét Hallgrímsdóttir, 2009: 6). Fornleifarannsóknir á Hólum í 

Hjaltadal voru þar á meðal, bæir og fleiri hús sem tengdust kirkjunni á fyrri tímum 

Íslandsbyggðar höfðu verið grafin upp og rannsökuð. Þeirra á meðal var prenthús sem 

geymt hafði fyrstu prentvél landsins, talið er að hún hafi komið hingað í kringum 1530. 

Við uppgröft prenthússins á Hólum fannst fjöldinn allur af prentstöfum eins og segir í 

rannsóknarskýrslu Ragnheiðar Traustadóttur (2009: 24). Þar kemur einnig fram að húsið 

hafi verið þiljað og í því svefnloft. Vandað hefur verið til hússins því þar fundust einnig 

gólfflísar og þýskar flísar úr kakalaofni. Slíkar flísar eru sjaldgæfur fornleifafundur á Íslandi 

og hefur ofninn augljóslega verið mikil prýði ásamt því að halda hita og eyða raka í húsinu 

(Ragnheiður Traustadóttir, 2009: 25).  

 Pétur Gunnarsson rithöfundur skrifaði nokkra textabúta fyrir sýningu Þjóðminja-

safnsins. Í einum þeirra gerir hann sér í hugarlund hvernig aðstaðan í prentstofunni hafi 

verið og setur sig í spor prentsmiðsins. Þar segir:  

BESTI STAÐUR Á LANDINU 

Prentstofan hefur verið notalegt hús, hituð með ofni og gólfið að hluta lagt leirflísum. 

Veggirnir viðarklæddir. Í gluggum hefur verið gler og stigi legið upp á svefnloft.  

 Við sjáum í anda prentvélina, þetta tækniundur komið hingað norður, tæpri öld 

eftir að Gutenberg fann hana upp.      

 Er hægt að hugsa sér meiri hægindi á 16. öld en að geta varið hér vistardögum 

sínum í hlýjum og hreinum húsakynnum og horft á stafina þrykkjast á arkirnar? En 

þess á milli lagst út af uppi á svefnlofti með pípu og bók! (Pétur Gunnarsson, 2009). 

Það var eitthvað sem heillaði mig þegar ég las texta Péturs og auðvelt var að skynja hlýjuna 

og notalegheitin sem hefur umlukið bækurnar. Það hefur verið vandað mikið til við gerð 

bóka þess tíma er Guðbrandsbiblía og fleiri gripir voru prentaðar.  

 Í þessari ritgerð legg ég áherslu á huglæga þætti og tilfinningalegt gildi bókarinnar 

innan efnisheimsins. Út frá þeim vangaveltum leitast ég við að svara spurningunni: Hvaða 

þýðingu bókin hefur í nútímasamfélagi sem hlutur umfram þann texta sem hún geymir? 

Ég skoða þau áhrif sem bókin getur haft á okkur umfram innihald hennar og hvernig bókin 

hefur þróast í meðförum okkar og hvaða þýðingu hún hefur fyrir einstaklinginn í 
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nútímasamfélagi. Ég beini einnig sjónum að samhengi samfélagslegra þátta því erfitt 

getur verið að átta sig á merkingu og gildi efnisheimsins án þeirra. 

 Frá barnsaldri höfum við flest handleikið bækur, skoðað og lesið í einrúmi eða átt 

notalega lestrarstund með fjölskyldu eða vinum. Bækur hafa alltaf heillað mig bæði fyrir 

frásagnir sem í þeim eru ásamt því gildi sem þær hafa í okkar veraldlega heimi. Mig langar 

að átta mig betur á þeirri virðingu og þeim sess sem bókin hefur í huga margra sem 

efnislegur hlutur. Í fjölmörg ár hef ég starfað sem grafískur hönnuður og má rekja áhuga 

minn á þessu rannsóknarverkefni til þess að ég hef unnið við hönnun og útlit bóka. Bók er 

ekki eingöngu flatur grafískur flötur, þrátt fyrir að hugsa megi hverja blaðsíðu fyrir sig sem 

tvívíðan flöt. Í heild sinni eru hún þrívíður efniskenndur hlutur sem inniheldur fjölda 

skilaboða sem fyrst og fremst eru skráð með les- og myndmáli en skilaboðin koma ekki 

síður fram í áferð, stærð, þyngd og aldri bókarinnar svo eitthvað sé nefnt. Sterkar 

tilfinningar tengjast oft bókum sem við höfum lesið. Þrátt fyrir að vera nokkuð meðvituð 

um að eiga ekki eftir að lesa þær aftur höldum við gjarnan í þær því við eigum kannski 

eftir að fletta einhverju upp eða bara líta á þær og rifja upp sögurnar eða hvar við vorum 

stödd á lífsleiðinni þegar við eignuðumst þær og lásum. Bækur hafa þann eiginleika að 

geta komið því huglæga í fast form efnisheimsins, bæði með textainnihaldi sem ritað er á 

síður þeirra með bleki eða prentsvertu og einnig með hugsunum tengdum fyrri reynslu 

okkar og upplifun og gildum sem við hlutgerum.  

Mynd 1: Bækur sem tengjast rannsókn minni. 
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 Þjóðfræði er fjölþætt og margslungin fræðigrein. Við rannsóknir hennar er hægt 

að beita fjölmörgum aðferðum til að taka á öllu sem viðkemur mannlegri reynslu. Líkt og 

þjóðfræðingarnir Martha C. Sims og Martine Stephens (2005: 3) benda á í bók sinni Living 

Folklore, þá snúast rannsóknir þjóðfræðinnar einna helst um að átta sig á samskiptum og 

tjáningu manna á milli. Ein af aðferðum þjóðfræðinnar er að rannsaka efnismenningu (e. 

material culture). Í bók sinni Understanding Material Culture, segir félagsfræðingurinn Ian 

Woodward (2007: 3) efnismenningu taka mið af því að skoða áhrif sem líflausir hlutir geta 

haft á hegðun okkar og tilfinningar. Hlutir virðast oft á tíðum hafa lítið vægi uns við 

skoðum þá út frá frásögnum og hugsunum og þeim gildum sem þeir hafa innan hvers 

samfélags fyrir sig. Í rannsókn minni lagði ég upp með að skoða efnismenningu þar sem 

bókin er lögð til grundvallar. 

Orðið efnismenning er samsett úr tveimur orðum, fyrra orðið efni felur í sér hið 

áþreifanlega en menning hið óáþreifanlega. Menning er mat okkar á ríkjandi 

samfélagsmynd hvers tíma fyrir sig. Líkt og mannfræðingurinn Fredrik Barth (1969: 9) 

fjallar um þá er menning ekkert annað en leið okkar til að lýsa mannlegri hegðun. 

Hugmyndir okkar og gjörðir verða til þess að gildi hluta öðlast stöðugt ný viðmið sem 

breytast með frásögn og hugmynd hvers einstaklings (Woodward, 2007: 4). Upphafleg 

viðfangsefni efnismenningar fólust í því að safna hlutum sem tákn um liðinn tíma frekar 

en að skoða merkingu eða táknrænt gildi þeirra. Rannsóknarsaga efnismenningar sem slík 

er ekki ýkjalöng, mannfræðingurinn Daniel Miller (2010: 12) segir í bók sinni Stuff að ef 

efnismenning hefði verið kennd í flestum framhaldsskólum undanfarnar aldir þá væri 

táknmál efnisheimsins metið til jafns við tungumálið. Hann hefur einnig bent á að margar 

rannsóknir sýni fram á að við notum tungumál og ritmál til að tjá okkur en það sé ekki 

síður mikilvægt að skoða og rannsaka hvernig við notum efnislega hluti til þess að átta 

okkur á tjáskiptum og mannlegri hegðun. 

 Efniskennd getur haft áhrif á skynfæri okkar: sjón, heyrn, lyktarskyn og snertingu. 

Allt sem varðar útlit og áferð getur átt stóran þátt í upplifun og hughrifum okkar á bókum 

umfram þann texta sem í þeim er. Skynfæri okkar geta verið ríkur þátttakandi í því að 

muna eftir einstökum atburðum og upplifunum. Í ritgerðinni verður stuðst við áhrifa-

kenninguna (e. affect theory) sem kennd er við bandaríska sálfræðinginn Silvan Tomkins 

(1911–1991). Kenningin skilgreinir tilfinningaleg áhrif sem geta átt sér stað í samskiptum 

fólks, eitthvað sem við erum næm fyrir og hefur áhrif á okkur bæði á jákvæðan og 
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neikvæðan hátt. Þjóðfræðingurinn Orvar Löfgren (2014: 78) bendir á að tilfinningaleg 

áhrif verða ekki aðeins til á milli manna, hlutir geta einnig haft sterk áhrif á okkur sem 

getur komið fram í ómeðvituðum hugsunum og minningum okkar. Femíníski 

heimspekingurinn Sara Ahmed (2010: 29) segir að stundum hafi hlutirnir ekki eingöngu 

stundaráhrif, þeir geti bókstaflega klístrast (e. sticky) við okkur. Áhrif frá þeim festast við 

okkur og mynda gildi hlutarins sem fylgir honum áfram. Í grein sinni „Happy Objects“ segir 

Ahmed einnig að við dæmum hluti út frá þeim áhrifum sem þeir hafi á okkur, þetta verði 

oft ómeðvitaðar minningar sem markast af fyrri reynslu. Bækur viðmælenda minna báru 

oft með sér minningar sem rifjuðust upp við það að sjá og handleika þær. 

 Í ritgerðinni verður einnig stuðst við kenningu franska heimspekingsins Pierre 

Bourdieu (2007: 34) um veruhátt (e. habitus) sem sýnir fram á að smekkur er fyrirfram 

lærður í gegnum viðmið þess samfélags sem við ólumst upp við. Veruháttur okkar getur 

tekið breytingum með nýjum upplifunum sem taka alltaf mið af fyrri reynslu. Jonas 

Frykman (2016: 155) telur að túlka megi veruhátt út frá þeim áhrifum sem við verðum 

fyrir af hlutum og hvernig við bregðumst við gagnvart þeim. Við það að nota og handleika 

bækur verður til samspil eðlisávísunar, hugsana, smekks og líkamlegra tilfinninga sem 

mynda veruhátt.  

Bókin sem áþreifanlegur hlutur getur orðið geymslustaður fyrri reynslu þar sem 

tilfinningar og minningar umbreytast í form efnisheimsins. Í grein sinni „The 

Refurbishment of Memory“ sýnir Jean-Sébastien Marcoux (2001: 72) fram á að við 

persónugerum hluti í kringum okkur, þ.e. tilfinningar og sjálfsmynd okkar getur skapast í 

þeim. Bækur geta vísað til ákveðinnar sjálfsmyndar (e. identity), bæði einstaklinga og 

stærri eða minni hópa. Sjálfsmynd okkar getur speglast í menningarlegu gildi samfélagsins 

og þeirri ímynd sem efnislegir hlutir hafa innan þeirra. Þannig geta hlutir sagt ákveðna 

sögu um okkur og einnig getum við tjáð okkur eftir því hvernig við kjósum að stilla hlutum 

upp í kringum okkur. Barbara Kirshenblatt-Gimblett hefur skrifað fjölda greina sem fjalla 

um táknheim efnismenningar þar sem við getum lesið úr hlutunum í kringum okkur. Hún 

talar um að líf okkar mótist af þeim hlutum sem við stillum í kringum okkur hvort sem það 

er ómeðvitað eða með skipulögðum hætti og talar um að við verðum okkar eigin 

safnstjórar á okkar yfirráðasvæði (Kirshenblatt-Gimblett, 1989: 332). Með þessa þætti í 

huga er áhugavert að skoða tengsl einstaklinga við bókaeign þeirra. 
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Í bókinni How Societies Remember talar breski mannfræðingurinn Paul Connerton 

(1989/2004) um samfélagsminni (e. social memory) og skoðar hvernig það berst á milli og 

viðhelst innan samfélagshópa. Margt af því sem viðheldur minni samfélagsins eru 

reglubundnar athafnir og viðburðir oft tengdir ákveðnum byggingum og gripum, þar sem 

við hlutgerum reynslu okkar og upplifanir. Það mætti segja að við upplifum líðandi stund 

í samhengi við liðna atburði og efnisheiminn. Athafnir af hvaða tagi sem er geta orðið 

sameiginleg reynsla, bundin við minni eða stærri hópa. Á þann hátt getur bókin stutt við 

minni okkar og verður hún skoðuð í því samhengi. 

Ritgerðin skiptist í sex kafla ásamt niðurstöðum. Að loknum inngangi kemur annar 

kafli, þar segi ég frá rannsóknaraðferðinni og kynni rannsóknargögnin og viðmælendur 

mína. Í þriðja kafla fer ég yfir sögu bókarinnar með áherslu á útfærslu og efnislega þætti 

hennar og þá þróun sem orðið hefur við uppgötvun nýrra efna og aðferða við gerð bóka. 

Í fjórða kafla fjalla ég um líkamleg áhrif sem efnisheimur bóka geta haft á skynfæri okkar. 

Fimmti kafli snýr að minningum sem geta falist í efnisáhrifum frá bókum hvort sem við 

höfum lesið þær eða ekki. Í sjötta kafla beini ég sjónum að tilgangi bóka og skoða hvernig 

áhrif þær geta haft á okkur sem hluti daglegs lífs. Niðurstöður rannsóknar minnar kynni 

ég síðan í lokakafla og reyni að skilgreina hvernig efnisheimur bóka getur haft áhrif á líðan 

okkar, minningar og hegðun á meðvitaðan og ómeðvitaðan hátt.  
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2. Rannsóknin 

Umfjöllun og gagnrýni um bækur er oftast nær um túlkun og gildi texta þeirra. Það má þó 

öðru hverju heyra að fjallað er um útlit og áferð bóka en það er yfirleitt stutt viðbót í lok 

umfjöllunar. Það kom því ekki á óvart þegar ég óskaði eftir viðtölum fyrir rannsókn mína 

að útskýringa væri þörf; ég ætlaði ekki að spyrja um innihald texta bókanna og væri ekki 

að leitast eftir svörum um áhrifamestu skáldsöguna eða fræðibókina. Mikilvægt var þó að 

viðmælendur mínir væru bókhneigðir einstaklingar því rannsóknin byggir á þeim áhrifum 

sem efni og útlit bóka getur haft á okkur, meðal annars við lestur. 

 Viðfangsefni og nálgun rannsókna í þjóðfræði geta verið fjölbreyttar en byggja 

oftar en ekki á eigindlegum rannsóknaraðferðum. Flestar eiga það sammerkt að leitast 

við að skilja og lýsa tilteknum mannlegum fyrirbærum, hvers eðlis sem þau eru (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013: 239). Reynt er að draga fram heildarmynd af viðfangsefni rannsókna 

með öflun gagna. Öflun og greining þeirra getur meðal annars falið í sér aðferðir sem 

flokkast undir fyrirbærafræði (e. phenomenology), orðræðugreiningu (e. discourse 

analysis) og vettvangsrannsóknir (Sigríður Halldórsdóttir, 2013: 240). 

 Stöðugar tilraunir eiga sér stað í þjóðfræðirannsóknum og nýjum aðferðum beitt 

til þess að átta sig betur á fjölbreytileika lífsins. Orvar Löfgrein (2014, 2016) hefur nálgast 

rannsóknir sínar með aðferð sem nefnist bricolage1. Hann líkir henni við verkfæri sem 

grípur umfang atburða sem annars getur verið erfitt að lýsa og koma í orð. Bricolage 

byggir á því að sameina ólíkar rannsóknaraðferðir og efni úr ólíkum áttum. Aðferðin býður 

upp á samtal hámenningar og alþýðumenningar þar sem hægt er að flétta sögulegum 

atburðum, nútíma menningu, listum, skáldskap og fleiru saman við fræðilega gagnaöflun, 

svo sem viðtöl og vettvangsrannsóknir. Rannsókn mín mun byggja á hugmyndafræði 

bricolage þar sem fjölþætt gagnaöflun verður höfð að leiðarljósi. 

 Það getur aukið skilning okkar að skoða rannsóknina út frá ólíkum aðferðum. Líkt 

og mannfræðingurinn Clifford Geertz (1973) talar um í grein sinni „Thick Description: 

Toward an Interpretive Theory of Culture“ um hugtak sem hann fékk að láni hjá breska 

heimspekinginum Gilbert Ryle. Marglaga lýsing (e. thick description) er hugtak sem vísar 

til þess að rannsaka viðfangsefnið á dýptina en ekki aðeins yfirborð þess og beita til þess 

                                                      
1 Ekki er til íslensk þýðing á bricolage og nota ég því einungis enska orðið. Það kemur einnig fyrir á síðu 14. 
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ólíkum aðferðum. Þannig geta mismunandi sjónarhorn myndast á viðfangsefnið út frá 

hvaða hlið það er skoðað. Bakgrunnur rannsakandans getur þar einnig átt stóran þátt í 

niðurstöðu rannsóknarinnar því túlkunarleiðir eru fjölmargar og mikilvægt að skrá niður 

alla fleti sem gengið er út frá. Það sem getur litið út fyrir að vera augljós sannindi, getur 

samt sem áður verið auðvelt að hrekja á marga vegu (Geertz, 1973: 315). Endanleg 

niðurstaða er ekki markmið rannsókna sem unnar eru með eigindlegri aðferðafræði. Með 

þeim er verið að skoða fjölbreytileika og öðlast skilning á athöfnum og túlkun fólks og þess 

samfélags sem við lifum og hrærumst í. 

 Fyrirbærafræðilegar rannsóknir byggjast oft á fáum viðtölum þar sem viðfangs-

efnið er skoðað út frá reynslu hvers og eins. Rannsókn mín byggir á fjórum viðtölum sem 

eru hljóðupptökur og að hluta myndbandsupptökur, auk þess sem ég framkvæmdi 

vettvangsrannsóknir. Rannsóknin byggir einnig á gögnum sem hafa birst í ýmsum 

ljósvakamiðlum og á prenti. Viðtölin voru hálf-opin og hafði ég spurningalista til hliðsjónar 

fyrst og fremst sem leiðarstef inn í umræðu viðfangsefnis. Valerie Raleigh Yow talar um í 

bók sinni Recording Oral History: A Guide for the Humanities and Social Sciences , að 

opin viðtöl geti gefið viðmælandanum svigrúm til að ræða og útskýra svör sín, þannig geta 

umræður bætt efnisatriðum við rannsóknina og opnað fyrir nýjar tilgátur (Yow, 2005: 5). 

Ég útskýrði vel fyrir viðmælendum mínum áður en upptaka hófst að spurningalistinn væri 

eingöngu fyrir mig til að styðjast við og það væri í lagi þó við færum eitthvað út fyrir efnið. 

Edward D. Ives talar um í bók sinni The Tape-Recorded Interview að með spurningum 

geti verið gott að hvetja viðmælandann til flæðis upplýsinga á óþvingaðan hátt án þess að 

honum líði eins og í yfirheyrslu (Ives, 1995: 44). Óvæntar uppákomur í upptöku væru því 

ekki til skaða og má í raun líta á þær sem ágætis viðbót, þær verða oft til þess að eitthvað 

kemur fram sem rannsakandi bjóst ekki við en getur reynst áhugavert og gagnlegt.  

 Mikilvægt var að ég tæki ekki þátt í samræðunum þrátt fyrir áhuga minn á efninu 

svo ég hafði ávallt í huga orð Edward D. Ives að ég er sú sem leiði viðtalið þó það fari ekki 

alltaf eins og ég áætli. Enda er það ekki endilega markmiðið. Viðmælandinn gæti haft eigin 

hugmyndir um hvað hann vill ræða svo það er mikilvægt að vera meðvitaður um hvað er 

að gerast (Ives, 1995: 49). Mikilvægt er að rannsakandinn meti einnig eigin stöðu í 

verkefninu því að aðkoma hans getur haft áhrif á lokaniðurstöður. Innan fyrirbærafræða 

er leitast við að átta sig á merkingu viðfangsefnisins þar sem reynsla fólks er rannsökuð 

með opnum huga og leitast við að leggja til hliðar fyrirfram mótaðar hugmyndir (Sigríður 
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Halldórsdóttir, 2013: 244). Oftar en ekki komu svör við fjölda spurninga á meðan 

viðmælendur sögðu frá einhverju skemmtilegu sem var oft í óbeinu framhaldi annarra 

spurninga en á einhvern hátt tengt efninu. Þannig myndaðist afslappað og óþvingað 

andrúmsloft þegar viðmælendur fengu að ráða ferðinni.  

 Af fjórum viðtölum sem ég tók voru þrjú þeirra í því rými sem viðmælendur mínir 

geyma bækur sínar. Eitt viðtal var tekið á kaffihúsi þar sem viðmælandi þekkti vel til og 

tók hann nokkrar bækur með til að sýna mér. Meðfram viðtölunum gerði ég vettvangs-

rannsóknir sem veittu mér tækifæri til að skoða hvernig umhverfi og hlutir hafa áhrif á 

athafnir og gjörðir viðmælenda. Þar sem bókaeign þeirra var sýnileg á meðan viðtölunum 

stóð gat ég skoðað hvernig viðmælendur mínir báru sig að og nálguðust bækur sem þeir 

töluðu um. Vettvangsrannsókn getur þannig verið gagnvirkt ferli sem felur í sér tengsl milli 

rannsakanda og rannsóknarefnis (Kristín Loftsdóttir, 2013: 328). Vettvangsnótur geta nýst 

meðfram skráningu og túlkun gagna eigindlegra rannsókna. Myndbandsupptökur geta 

einnig reynst gagnlegar. Með þeim gat ég skoðað þá frásögn sem felst í rýminu og þeirri 

atburðarrás sem var til staðar á meðan viðtalinu stóð. Breski mannfræðingurinn Sarah 

Pink hefur skoðað rými og tengsl okkar við það í bók sinni Doing Sensory Ethnography þar 

sem hún segir að rými verði ekki skilið án þess að skoða hvernig við þekkjum og skynjum 

umhverfið (Pink, 2009: 33). Mér fannst mikilvægt að bækurnar og umhverfi þeirra væri 

sýnilegt á meðan viðtalinu stóð. Valerie Raleigh Yow (2005: 48) bendir einnig á að 

stundum sé nóg að einhverju bregði fyrir, það geti orðið lykill að minningu viðmælandans. 

Það var því áhugavert að sjá viðmælendur með bækur í höndunum. Það reyndist oft 

glæða frásögnina lífi og gefa bókunum aukið vægi. 

 Spurningarnar byggði ég að miklu leyti á bókaeign viðmælenda minna, hvort þeir 

hefðu einhverja skoðun á því hvernig bækur ættu að líta út og hvar þeir vildu helst 

staðsetja þær. Áhersla var lögð á einstaka bækur sem hverjum og einum þótti mikilvægar 

fyrir einhverjar sakir. Ég skoðaði sérstaklega hvort bókin sem hlutur skipti einhverju máli 

og hvaða ástæður væru fyrir því að halda í ákveðnar bækur. Einnig skoðaði ég umhverfi 

bóka viðmælandans og það rými sem þær taka í lífi hans, hvort þær væru sýnilegar og 

hvort viðkomandi teldi mikilvægt að þær sýndu áhugamál eða stöðu hans. 

Vettvangsrannsóknir geta gagnast vel meðfram viðtölum þegar þær fléttast saman við 

skilning og merkingu athafna sem eiga sér stað á meðan rannsókn stendur. 
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Ég hafði gert ráð fyrir að hafa myndbandsupptöku í gangi á meðan viðtölunum 

stóð svo ég hefði sýnilega frásögn af viðmælendum mínum handleika bækur sínar. En það 

var aðeins eitt af fjórum viðtölum sem fór eins og ég ætlaði. Í tveimur þeirra fer ég í 

gegnum spurningarnar sem ég hafði punktað hjá mér áður en myndbandsupptakan hófst. 

Eftir að ég set upptökuna í gang sýna viðmælendur mér bækur sem við ræðum frekar. 

Það er áhugavert að sjá hvernig frásögnin lifnar öll við um leið og viðmælendur mínir fóru 

að sýna mér og fletta bókum. Í síðasta viðtalinu sleppi ég myndbandsupptökunni og læt 

ljósmyndir og minnispunkta nægja um leið og við skoðuðum bækurnar. Það er áhugavert 

sjá augljósan ávinning þess og nýjan flöt á rannsókninni við það að láta hljóð- og 

myndbandsupptöku vinna saman.  

 Með hugmyndafræði bricolage sameina ég ólíkar aðferðir þegar viðtölin eru 

skoðuð meðfram orðræðu og umtal um bækur á opinberum vettvangi. Orðræðugreiningu 

getur verið gott að beita til að skoða samspil tungumáls og tjáningar við félagslegar 

aðstæður (Kristín Björnsdóttir, 2013: 269). Þessa aðferð er því hægt að nýta til greiningar 

á texta í næstum hvaða formi sem hann birtist, má þar nefna blaðagreinar, viðtöl, 

fréttaflutning og annað útgefið efni sem getur varpað ljósi á gildi bókarinnar. Ég mun 

einnig vitna í óformleg samtöl sem ég átti við einstaklinga sem sýndu rannsóknarefni mínu 

áhuga. Í Handbók í aðferðafræði rannsókna bendir Kristín Björnsdóttir (2013: 272) á að 

reynsla einstaklinga endurspeglist og mótist af þeirri orðræðu sem viðhöfð er á hverjum 

tíma. Það er því mikilvægt að hafa í huga frá hvaða tímabili og í hvaða samhengi textinn 

kemur upphaflega því að skráðar frásagnir geta veitt hverjum einstaklingi ólíkan skilning 

með nýjum gildum og viðmiðum hvers tíma og hvers samfélags fyrir sig. Orðræðan sem 

gagnvirkt afl getur mótað okkur sem einstaklinga innan samfélagsins og gefið okkur 

tækifæri til tjáningar og þannig getum við haft gagnvirk áhrif á samfélagið. Orðræða 

líðandi stundar og persónulegar frásagnir fjögurra einstaklinga gáfu mér tækifæri til að 

sameina gögn úr ólíkum áttum.  

 

Viðmælendur 

Viðmælendur voru valdir með það í huga að þeir hefðu áhuga á bókum og væru virkir 

lesendur. Ég spurði fólk í kringum mig hvort það vissi um einhvern sem félli undir þá 

skilgreiningu viðmælanda sem ég leitaði eftir. Ég hafði einnig í huga jafnt kynjahlutfall og 
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nokkuð breiða aldursdreifingu. Til viðtals fékk ég tvo karlmenn og tvær konur, þau voru á 

aldursbilinu 23 til 62 ára. Lengd hvers viðtals var á bilinu 50 til 85 mínútur. 

 Mér fannst kjörið að fá dóttur mína sem fyrsta viðmælanda þar sem ég hafði ekki 

áður tekið viðtal með myndbandsupptökuvél. Þannig hafði ég tækifæri á smá æfingu í 

notkun á nýju tæki og gat einnig áttað mig betur á flæði spurninga. Þegar ég ákvað að 

taka viðtal við dóttur mína hafði ég orð Ives í huga um að verja ekki of miklum tíma í að 

leita að hinum fullkomna viðmælanda þar sem þjóðfræðilegar frásagnir væru til staðar 

allt í kringum okkur (Ives, 1995: 26). Um næstu viðmælendur mína fékk ég góðar 

ábendingar frá vinum sem ég nýtti mér. Ég tók viðtölin upp á tveggja vikna tímabili í 

fyrrihluta desember 2016 og ákvað að gott væri að klára allar upptökur áður en ég færi 

að skrifa viðtölin niður og greina. Eftir viðtölin hafði ég þann möguleika opinn að geta 

verið í sambandi við viðmælendur ef einhverjar spurningar eða vangaveltur kæmu upp 

við vinnslu gagnanna. Þar sem vitnað verður beint í viðtölin í ritgerðinni hef ég tekið út 

hikorð og endurtekningar því ég tel þannig að frásögn viðmælenda minna verði skýrari. 

 

Assa 

Fyrsti viðmælandi minn var Assa Þorvarðardóttir, 23 ára nemi í sálfræði við Háskólann í 

Reykjavík. Hún er fædd og uppalin í Reykjavík og býr í foreldrahúsum í Vogahverfinu. Það 

var ekki alveg út í bláinn að mér datt í hug að taka viðtal við hana um þetta efni. Bókaáhugi 

hennar hefur lengi verið mikill, bæði áhugi á lestri og bókum sem efnislegum hlutum. Ég 

leit á viðtalið við Össu sem einskonar prufuviðtal og upphitun fyrir mig. Viðtalið gekk mjög 

vel og ég var ekki síst ánægð að okkur tókst ágætlega að aðskilja okkur sem mæðgur. Ég 

fann strax fyrir létti að hafa farið í gegnum þessa tilraun og fannst minna mál að fara áfram 

í næstu viðtöl með tvö tæki. 

Viðtalið var tekið upp inni í herbergi Össu þar sem bókahillurnar hennar eru 

sýnilegar. Þetta var eins og ég hafði gert ráð fyrir, að viðmælendur væru hjá bókhillum 

sínum svo þeir gætu staðið upp og teygt sig í bækur til að sýna mér og segja frá þegar við 

ætti. Assa kom sér vel fyrir í stórum karrýgulum plusstól með útskornum viðarörmum, 

með köttinn sinn í fanginu. Þetta er stóllinn sem hún situr yfirleitt í þegar hún les svo mér 

fannst það eiga vel við, hún stóð síðan upp þegar leið á viðtalið og sýndi mér og sagði 

nánar frá bókum úr hillunum. Það kom margt áhugavert fram í svörum Össu og tók ég því 

ákvörðun um að nota viðtalið sem hluta af mínum rannsóknargögnum. 
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Arnar 

Annar viðmælandi minn var Arnar Matthíasson, hann er 52 ára og býr ásamt Björgu 

einginkonu sinni í Súðarvogi 52, gengið inn Kænuvogsmegin, eins og hann talar um. Arnar 

er fæddur í Reykjavík en uppalinn á Seyðisfirði og á Akureyri. Hann er menntaður í 

upplýsingafræði og sagnfræði en starfar sem þýðandi, segist vera heimavinnandi þýðandi 

því hann er með vinnuaðstöðu á heimilinu. Ég hafði samband við Arnar í tölvupósti og 

spurði hvort ég mætti taka viðtal um bækur við hann. Honum fannst það sjálfsagt og stakk 

upp á því að hann kæmi eftir hálftíma eða svo yfir til mín þar sem ég bý í næstu götu. Ég 

sagðist helst vilja taka viðtalið þar sem bókahillurnar hans eru. Við ákváðum því að fresta 

viðtalinu þar til seinna um daginn vegna heimilisaðstæðna hjá honum. Það kom ekki að 

sök og ég var hæstánægð hversu vel hann tók í þetta.  

 Íbúðin hans er í gömlu iðnaðarhúsnæði á annarri hæð í Vogahverfinu í Reykjavík. 

Þegar komið er upp stiga sem liggur upp í íbúðina tekur við stórt opið rými þar sem hátt 

er til lofts. Í þessu rými er stofan, eldhúsið og vinnuaðstaða hans og Bjargar konu hans 

sem sat við skrifborð og var að ljúka við ritgerð sem hún átti að skila fyrir miðnætti. Sólin 

var sest þegar við hittumst, þrátt fyrir að klukkan væri rétt um fjögur og farið var að dimma 

úti en það var notalegt að koma inn til þeirra. Bókahillurnar fara líklega ekki fram hjá 

neinum sem kemur þarna inn, þær höfðu verið keyptar í metravís og þekja stóran hluta 

langveggjarins. Lýsingin er dauf en nokkrir kastarar í loftinu sjá um að lýsa upp bækurnar 

í hillunum sem rúma um það bil þúsund eintök að sögn Arnars. Viðtalið tók um það bil 

klukkustund og þegar ég var að ganga frá kom Björg til okkar og við héldum aðeins áfram 

að spjalla um bækur. 

 

Sirrý 

Þriðji viðmælandi minn var Sigríður Sigurðardóttir, 62 ára gömul. Hún er menntaður 

bókasafns- og upplýsingafræðingur, sem síðar bætti við sig uppeldisfræði til kennslu. Í dag 

starfar hún sem upplýsingafræðingur á bókasafninu í Verkmenntaskólanum á Akureyri. 

Sigríður er fædd og uppalin á Akureyri, í dag býr hún í Felli við Stórholt rétt utan við Glerá 

í húsi sem hún hafði keypt af móðurforeldrum sínum. Hún og maðurinn hennar hafa verið 

að gera húsið upp undanfarin ár. Það nýtur sín vel þar sem það stendur á stórri fallegri 

lóð með útsýni yfir Eyjafjörðinn. Upphaflegt útlit hússins fær að njóta sín í flestum atriðum 

en um leið hefur þeim tekist að aðlaga það sínum þörfum.  
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 Ég átti leið til Akureyrar aðra helgina í desember og fannst tíminn vera að fljúga 

frá mér. Því var þá stungið að mér að bókaeigendur væri einnig að finna á Akureyri og mér 

bent á að tala við Sirrý eins og hún er venjulega kölluð og ég mun nota framvegis í 

ritgerðinni. Henni fannst þetta áhugavert og tók vel í að leyfa mér að taka viðtal við sig. 

Líklega hefðum við getað sest í hvaða herbergi sem var því allsstaðar mátti finna bækur. 

Við settumst í rými á milli svefnherbergis og stofu þar sem við vorum umvafðar bókum. 

Bókahillurnar voru á þremur veggjum sem náðu frá gólfi og upp í loft, þarna inni voru 

einnig tveir þægilegir stólar og vefstóll sem í var verk á vinnslustigi. Sirrý byrjaði á að segja 

mér stuttlega frá sér og starfi sínu við Verkmenntaskólann og hvernig krakkarnir þar nýta 

jafnt tölvur og bækur til lestrar. Hún hafði frá mörgu skemmtilegu að segja og í lokin 

vorum við komnar víðar um húsið því allsstaðar var að finna bækur sem hún sýndi mér og 

sagði nánar frá.  

 

Arnór Kári  

Fjórða og síðasta viðtalið mitt var við Arnór Kára Egilsson, 29 ára nema í ritlist við Háskóla 

Íslands. Hann hafði nokkrum árum áður lokið námi í myndlist við Listaháskóla Íslands. 

Arnór Kári er fæddur og uppalinn í Danmörku til 12 ára aldurs. Ég hitti Arnór Kára á opnun 

myndlistarsýningar í miðbæ Reykjavíkur síðastliðið haust, þar sem eitt af verkum hans var 

til sýnis. Á opnuninni sagði hann mér frá námi sínu í ritlist sem hann stundar meðfram 

myndlistinni. Ég áttaði mig þó ekki á því fyrr en síðar að það gæti verið áhugavert að fá 

hans sjónarhorn inn í viðtalsflóruna. Ég hafði samband við hann í gegnum tölvupóst en 

þar sem Arnór Kári hefur tileinkað sér þá lífsstefnu að fækka veraldlegum eigum og að 

vera sem minnst á samfélagsmiðlum, þá tók það sinn tíma að ná sambandi við hann. Þegar 

við náðum saman tók hann vel í að hitta mig en leist þó ekki á að við hittumst á heimili 

hans vegna flutninga. Hann stakk upp á því að við hittumst frekar á kaffihúsi því flestar 

bækurnar hans voru í kössum eða á leiðinni í kassa eins og flest hans dót. Við hittumst því 

á Stofunni á Vesturgötu. Ég bað hann um að koma með nokkrar bækur, það mátti vera 

blanda af því sem hann hafði verið að lesa undanfarið og eldri bækur, jafnvel bækur frá 

æsku eða einhverjar sem voru í uppáhaldi hjá honum. Arnór Kári ferðast gjarnan gangandi 

eða á línuskautum, ég bauðst því til að sækja hann svo hann þyrfti ekki að burðast með 

allar bækurnar.  
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 Það kom síðan í ljós að Arnór Kári þekkti vel til á Stofunni og kannaðist við nokkra 

gesti þegar við komum inn. Í miðju viðtalinu sagðist hann stundum spila sem DJ á þessum 

stað um helgar og fyrr í þessum mánuði hafði verið upplestur nýútkominnar bókar sem 

hann tók þátt í á vegum nemendafélags ritlistar. Við fengum okkur sinn hvorn kaffibollann 

og komum okkur vel fyrir á neðri hæð staðarins, þar voru nokkrir gestir en við fengum 

ágætis borð út við glugga þar sem lítil truflun var frá umgangi og kaffivél staðarins. Ómur 

af píanótónlist var þann tíma sem upptakan stóð yfir, ég hafði áhyggjur af því að hún ætti 

eftir að trufla hljóðið en þegar á reyndi var hún hið þægilegasta undirspil á meðan ég 

skrifaði viðtalið upp. 

 

Greining gagna 

Við greiningu gagna hafði ég það í huga hvaða tilfinningu bækur gefa. Ég skoðaði hvort 

útlit og áferð bóka geti heillað fólk og gert þær verðmætari í þeirra huga. Ég velti því einnig 

fyrir mér hvað bókasafn getur sagt um eigandann og hvort það sé einhver ástæða til þessa 

að halda í bækur sem oft á tíðum standa óhreyfðar upp í hillu. Þegar ég hafði þessa þætti 

í huga ásamt fleiru sem tengist efnismenningu bóka fannst mér myndbandsupptökur skila 

góðum árangri því þar hef ég skráðar upplýsingar um snertingar og sýnileg áhrif sem 

skiluðu sér þegar viðmælendur handléku bækur sínar. Samkvæmt orðum Yow um að 

líkamleg skynjun tvinnuð við atburði kalli fram minningar (Yow, 2005: 47), má segja að 

frásögnin hafi orðið á einhvern hátt dýpri. Hún var ekki eingöngu munnleg, hún var einnig 

sýnileg með tjáningu viðmælandans. Einnig er gott að hafa orð Orvar Löfgren í huga um 

að sögulegur samanburður geti verið nauðsynlegur til þess að hrista upp í því sem okkur 

finnst vera sjálfgefið í samtíma okkar (Löfgren, 2016: 128). Ég mun því bera viðtölin mín 

saman við orðræðu líðandi stundar og skráningu um eldri rit. Markmið rannsóknarinnar 

verður ekki að alhæfa heldur skilja merkingu út frá aðstæðum nokkurra þátta og veita 

hinu ósagða athygli. 
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3. Saga bókarinnar 

Til að átta sig á þýðingu bókarinnar og hvaða merkingu hún hefur í nútímasamfélagi er 

ekki úr vegi að skoða aðeins upphaf og þróun þessa handhæga hlutar sem við getum 

gripið með okkur og flett upp í, okkur til gagns og gamans. Það lætur ekki mikið yfir sér 

þetta litla orð „bók“. Í Íslenskri orðabók (1993: 92) er því lýst sem: „samanheft (kápu- eða 

spjald-varin) blöð, auð, skrifuð eða prentuð, ætluð til að skrifa (teikna) eða lesa í.“ 

Myndun orðsins má rekja til þess er germanskar þjóðir ristu rúnir í tré, einkum beyki og 

er orðið bók talið vera af því dregið (Þorbjörn Broddason, 2005: 13). Í dag telja bækur 

oftar fleiri en færri síður og má segja að þær sem hlutur séu nánast óaðskiljanlegur þáttur 

af tilveru okkar. Þrátt fyrir öra tölvutækni er hlutverk bókarinnar enn það sama og það 

hefur verið öldum saman þar sem við getum leitað eftir öllu hugsanlegu okkur til fróðleiks 

og skemmtunar.  

 Þörf mannkynsins til að skrá allt mögulegt og tjá sig hefur aukist jafnt og þétt fram 

á okkar daga. Má líklega rekja það aftur til þess þegar farið var að skrá myndtákn á 

hellisveggi fyrir þúsundum ára. Frá hellaristum, rúnum á viðarbúta og fleiri leiðum til að 

varðveita mynd- og ritmál, má líklega telja uppgötvun papýrus stóra skrefið í þróun 

bókarinnar. Papýrus var unnin úr papýrusreyr í Egyptalandi 4–3 þúsundum árum fyrir Krist 

(Petroski, 1999: 24, Ólafur Halldórsson, 1989: 57, Þorbjörn Broddason, 2005: 14). Á 

papýrus var ýmis fróðleikur skráður, hann var síðan vafinn upp í rollur (e. scroll) og 

geymdur í boxum eða hillum þar sem merktir endar þeirra stóðu fram svo handhægt væri 

að draga þær út eftir þörfum (Petroski, 1999: 27). Skinn sem verkað var til bókagerðar var 

kallað bókfell (e. pergament). Í fyrstu var það einnig undið upp í rollur líkt og papýrus, en 

bókfell var að mestu komið í stað papýrus á 4. öld e.Kr. Bókfell hafði þann kost umfram 

papýrus að hægt var að skrifa á það báðum megin, það var einnig mun endingarbetra og 

þjálla í meðförum (Þorbjörn Broddason, 2005: 15).  

 Form innbundinna bóka eins og við þekkjum það í dag má rekja til fyrstu aldar e.Kr. 

þegar Rómverjar fóru fyrstir að forma bækur á svipaðan hátt og þær eru enn í dag. 

Vaxbornar töflur gerðar úr viðarplötum voru bundnar saman tvær eða fleiri, í storknað 

vaxið var síðan ritað með stíl (Ólafur Halldórsson, 1989: 58). Fyrir tollheimtumenn 

Rómarveldis sem þurftu að skrifa standandi eða á hestbaki í innheimtuferðum sínum hafa 

innbundnar vaxplötur væntanlega verið hentugri en mjúkar og oft óþjálar rollurnar 
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(Petroski, 1999: 30). Síðar þróaðist sú aðferð að skera bókfell í hæfilegar síðustærðir og 

sauma í kjöl á svipaðan hátt og vaxbornu töflurnar höfðu verið bundnar saman. Kínverjar 

höfðu þróað pappírsgerð í margar aldir áður en hún kom til Mið-Asíu en það var ekki fyrr 

en á 11. öld sem þekking pappírsgerðar barst til Evrópu (Þorbjörn Broddason, 2005: 16).  

 Mikil þróun hefur orðið í gerð bóka sem í upphafi 

voru flestar handskrifaðar. Afritun handskrifaðra bóka var 

algeng og fjöldaframleiðsla jókst verulega fram undir miðja 

15. öld. Á þeim tíma þekktust þó bækur sem voru þrykktar 

eftir útskornum prentblokkum, aðferð sem einnig kom 

upphaflega frá Kínverjum. Jarðvegur fyrir fjölföldun bóka í 

Evrópu var þegar til staðar og tilraunir með „gerviskrift“ 

voru í þróun hjá mörgum í byrjun 15. aldar (Þorbjörn 

Broddason, 2005: 20). Sögu nútímaprentlistar má rekja til 

miðbiks 15. aldar þegar þýski gullsmiðurinn Gutenberg 

fann leið til að steypa endingargott lausstafa letur eða 

staka bókstafi. Þessi aðferð hafði þann kost að hægt var að 

raða letrinu í samfelldan texta á tréblokk sem myndaði 

heila blaðsíðu tilbúna til prentunar. Laustafa letri mátti 

síðan endurraða í nýja blokk, þannig var hægt að margnýta sama letrið. Þessi nýja tækni 

breiddist hratt út og bækur urðu mun ódýrari í framleiðslu þar sem hægt var að prenta 

fjölda eintaka sömu gerðar á örskömmum tíma. Kirkjunnar menn nýttu sér kosti 

bókarinnar og sáu þar tækifæri til að boða trú sína og það má því segja að kirkjan hafi rutt 

braut bókagerðar um alla Evrópu sem og hér á landi (Ólafur Halldórsson, 1989: 61). Það 

liðu ekki nema tæp áttatíu ár frá upphafi prentunar í Þýskalandi þar til prentverk barst til 

Íslands, líkt og í Evrópu var þessi tækni aðallega nýtt til að prenta guðsorðabækur.  

 Fleiri en kirkjunnar menn áttuðu sig á styrkleika ritaðs máls og tóku að nýta sér 

prentað efni í auknum mæli til að dreifa boðskap af ýmsu tagi. Miklar breytingar áttu sér 

stað í stjórnkerfi vestanverðrar Evrópu á síðari hluta 18. aldar þar sem kerfi einveldis fór 

að víkja fyrir hugmyndum lýðræðis og tími mikilla framfara í bókagerð átti sér stað með 

tilkomu upplýsingarstefnunnar. (Steingrímur Jónsson, 1989: 106). Bókin og dreifing 

veraldlegra fræða af ýmsu tagi varð í auknum mæli aðgengileg almenningi. Það tóku við 

Mynd 2: Letur Biblíunnar sem 
Johannes Gutenberg er þekktur 
fyrir, byggðist á handskrift sem 

mikið var notuð í Þýskalandi á 
15. öld (Seddon, 2016: 88). 
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tímar þar sem valdamenn heimsins áttuðu sig á mætti bókarinnar svo oftar en einu sinni 

þótti ástæða til að bannfæra bækur með markvissum hætti.  

 Form bókarinnar hefur ekki breyst mikið síðustu aldirnar en hugmyndir um notkun 

hennar og aðgengi að henni fyrir einstaklinga hefur breyst með nýjum forsendum og 

gildismat hennar um leið. Loftur Guttormsson sagnfræðingur (2003) skrifar í grein sinni 

„Lestrarhættir og bókmenning“ um breyttar lestrarvenjur á Íslandi á árunum 1830–1930 

og hvernig bækur geta mótað viðhorf fólks til lífsins frá einu tímabili til annars. Breytingar 

á lestrarháttum og lestrarmenningu geta haft áhrif á sjálfsvitund og samfélagskennd. 

Hann vitnar í Hans Erich Bödeker sem talar um að trúarrit sem lesin voru upphátt eftir 

föstum takti á 19. öld og fram á 20. öld, oft sami textinn ár eftir ár, hafi verið til að 

staðfesta trúna en ekki til að auka þekkingu og skilning lesenda og áheyrenda (Loftur 

Guttormsson, 2003: 197). Með tilkomu olíulampans og aukinnar lýsingar í einkarýmum 

fólks átti það kost á að lesa í einrúmi sitt eigið lesefni (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1991: 

64). Nýjar lesvenjur og aukið aðgengi að bókum hefur líklega átt ríkan þátt í mótun 

sjálfsmyndar fólks á þessum tíma.  

 Algengara varð að börn lærðu að lesa og fengju að lesa meira en guðsorðabækur. 

Þorbjörn Broddason prófessor (2005: 13) í félags- og fjölmiðlafræði fjallaði um þá dulúð 

og lotningu fyrir því fólki sem gat lesið. Fyrir ólæsa manneskju hefur það verið galdri líkast 

að sjá mann sitja hljóðan með bók fulla af óskiljanlegum táknum og átta sig síðan á því að 

sá sem sat við lestur væri fróðari í hvert sinn sem litið var upp úr lesefninu. Á 

Þjóðháttasafni Þjóðminjasafns Íslands má finna frásögn konu sem fædd er árið 1922. Hún 

segir að ekki hafi verið lesið fyrir hana þegar hún var ung en farið var upphátt með kvæði 

og sögur. Hún lærði aðeins fimm ára gömul að lesa og sagði um það: „Ég varð læs á einum 

vetri, það gekk vel, ég var áhugasöm og forvitin að sjá hvað þessar bækur hefðu að geyma“ 

(ÞÞ 9212). Hún hefur ung áttað sig á að margt var að finna í bókum, bæði fróðleik og 

leyndardóma sem gætu sameinað fortíðina og framtíðina. Bókin sem miðja viskunnar og 

ímyndunaraflsins getur fært lesandann um víðan völl í tíma og rúmi.  

Bókin hefur þó ekki alltaf haft sama gildi eins og sjá má í textum frá ýmsum tímum. 

Forngríski heimspekingurinn Plato (um 427 f.Kr.–347 f.Kr.) talaði um galla ritaðs máls og 

sagði það hafa svipaða ókosti og málverk: Málverk getur litið út fyrir að vera lifandi en ef 

þú spyrð það einhvers þá svarar það engu. Á sama hátt gætir þú haldið að ritað mál skilji 

merkingu orða sinna en ef þú spyrð það, þá endurtekur það sama svarið aftur og aftur 
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(Plato, 1978: 97). Fleiri dæmi má finna um óáreiðanleika ritaðs máls fyrr á tímum. Það gat 

verið löstur að styðja sig um of á bókina og má finna nokkur orðatiltæki sem vísa til þess. 

Þegar bækur voru handskrifaðar hver upp eftir annarri var ekki óalgengt að þeim bæri 

ekki alltaf saman, þar gátu breyttar forsendur eða jafnvel mistök ritara stundum átt hlut 

að máli. Útskýringu á orðatiltækinu „að bera saman bækur sínar“ má finna í bókinni 

Íslensk orðatiltæki; mergur málsins. Þar er vísað til þess að orðasambandið sé komið úr 

fornu máli og megi finna í Grágás, lögbók sem stuðst var við fram eftir 13. öld á Íslandi. 

Þess tíma lögbækur voru handskrifaðar og þykir því líklegt að þær hafi ekki alltaf verið 

nákvæmlega eins og voru því oft bornar saman áður en dómur var kveðinn upp (Jón G. 

Friðjónsson, 1993: 72). 

 Í daglegu tali erum við farin að treysta betur á bókina, við tölum um að eitthvað 

„sé eftir bókinni“ þegar við meinum að hlutirnir þurfi ekki að koma okkur á óvart. Við 

tölum einnig um að eitthvað „standi eins og stafur á bók“, þegar við viljum vísa í 

óhagganleika einhvers. Orðræðan um bókina er okkur töm og skilar sér í daglegt mál. 

Skilgreining orðsins nær ekki eingöngu yfir hlutinn sjálfan heldur hugmyndina á bak við 

hann og hvernig við skiljum notkunina á honum. Félagsleg gildi má skoða með samspili 

tungumáls og tjáningar (Kristín Björnsdóttir, 2013: 269). Í stuttu viðtali við Björn 

Gunnlaugsson í Mannlega þættinum á Ríkisútvarpinu í janúar fyrr á þessu ári var 

áhugavert að heyra notkun orðsins „bókstaflega“. Björn er fulltrúi verkefnis sem snýr að 

spjaldtölvuvæðingu grunnskóla Kópavogsbæjar en stefnt er að því að öll grunnskólabörn 

bæjarins hafi aðgang að spjaldtölvu. Hann lýsti ágæti spjaldtölvunnar og lagði áherslu á 

kosti hennar í tvígang með orðinu „bókstaflega“ og sagði meðal annars: „Krakkarnir eru 

með heiminn við fingurgómana bókstaflega“ (Magnús Einarsson, 2017). Verkefnið hefur 

staðið yfir í tæp tvö ár með innleiðingu nýrra kennsluhátta sem snúa að notkun 

spjaldtölva. Kennarar og nemendur þurfa að temja sér ný vinnubrögð sem getur tekið 

áratug að skila sér eins og Björn ræddi í viðtalinu. Breytingar á vinnubrögðum, hugsunum 

og orðavali fylgist ekki alltaf að, allt þarf sinn aðlögunartíma.  

 Rafbækur er tiltölulega nýr miðill sem er í hægfara þróun, þær eru einskonar 

arfleifð frá prentuðum bókum og taka að miklu leiti mið af þeim. Í grein sinni „From 

Ethnology to Heritage“ hefur Barbara Kirshenblatt-Gimblett (2012: 199) líkt arfleifð við 

menningarlega framleiðslu sem sækir til fortíðarinnar og skapar eitthvað nýtt. Þrátt fyrir 

að rafbækur séu í grunnin bækur þá þurfum við tíma til að venjast nýjum lestrarháttum, 
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því þær þarf að lesa á tölvutæku formi oft einhverskonar spjaldtölvu. Í grein sinni sagði 

Kirshenblatt-Gimblett að veruháttur eða venjur okkar standi fyrir það sem við tökum sem 

sjálfgefnu en aftur á móti vísi arfleifð í meðvitað val okkar. Kostur arfleifðar væri því að 

við höfum stjórnina og getum tekið ákvarðanir út frá lýðræðislegum gildum (Kirshenblatt-

Gimblett, 2012: 199). Eins og komið hefur fram hjá viðmælendum mínum þá þekkja þeir 

allir lestur rafbóka þrátt fyrir að líka það misvel. Arnar sem les orðið að mestu leyti af 

spjaldtölvu taldi langan tíma eiga eftir að líða þar til ný kynslóð tæki rafbókina framyfir 

prentaðar bækur. Hann vitnaði í útgáfur sem hafa reynt að gefa út bækur eingöngu sem 

rafbækur fyrir ákveðinn aldurshóp en „það hafi bara ekki virkað“ (SigS_2016_4: 10). Fólk 

kemur og fer en menning er til staðar þegar kynslóðir bera hana áfram. Inngrip arfleifðar 

líkt og þrýstingur hnattvæðingar getur unnið á móti og haft áhrif á samskipti fólks. Þetta 

getur breytt því hvernig fólk skilur menningu og sjálft sig (Kirshenblatt- Gimblett, 2012: 

199). Það tekur tíma að venjast því að taka upplýsingar inn á nýjan hátt.  

 Halldór Guðmundsson fráfarandi forstjóri Hörpu vildi meina að margir hafi bara 

ekki vanið sig á að lesa rafbók (Óðinn Jónsson, 2017). Halldór kom í viðtal á 

Morgunvaktinni í Ríkisútvarpinu í janúar 2017. Áður en hann tók við stjórn Hörpu hafði 

hann til margra ára verið bókaútgefandi en hefur nú, eftir að hafa látið af störfum við 

stjórn Hörpu, tekið að sér að stjórna þátttöku Norðmanna sem verða heiðursgestir á 

bókamessunni í Frankfurt 2019. Halldór talaði um að lestur á rafbókum væri að þróast 

mun hægar en gert hafi verið ráð fyrir og fannst ekki líklegt að rafbókin ætti eftir að gera 

út af við prentaðar bækur. Hann sagði einnig að margir hafi talið að sala á prentuðum 

bókum væri á niðurleið en staðreyndin sé sú að það var „meira selt af prentuðum bókum 

í fyrra heldur en árið á undan“ (Óðinn Jónsson, 2017).  

Silvia Hufnagel bókmenntafræðingur hélt fyrirlestur á vegum Árnastofnunar í 

febrúar 2016 um rannsókn sína á þróun handrita á 16. og 17. öld. Á kynningarsíðu 

stofnunarinnar kom fram að uppskriftir handrita stöðvuðust ekki eftir að fyrsta 

prentsmiðjan var stofnsett á Íslandi. Þvert á móti þá jókst gerð handrita með auknum 

gæðum og fór útlit þeirra að taka mið af prentuðum bókum (Árnastofnun, 2016). Gera 

má ráð fyrir að aukið magn bóka, bæði handrita og prentaðra bóka, hafi aukið lestur.  

 Líklega eigum við erfitt með að átta okkur á því fyrir fram hver þróunin verður. 

Margir sjá fyrir sér að pappírsbókin eigi eftir að hverfa alveg eða að mestu leyti en ekki 

allir. Þegar við viljum útskýra eitthvað getur verið gott að hlutgera hugsanir okkar og bera 
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saman við eitthvað sem á sér hliðstæðu. Arnar átti auðvelt með að lýsa gildi og mikilvægi 

bókarinnar sem prentgrips ef hann bar hana saman við vínylplötu og endurkomu hennar 

eftir mikla byltingu í rafvæðingu tónlistar undanfarna áratugi. Arnar og félagi hans eru í 

hljómsveit sem hefur gefið út nokkur lög. Hann talaði um að lögin væru öll til á stafrænu 

formi svo þeir hefðu getað sent fólki tölvupóst og sagt hvar þau væri að finna „en það er 

nú ekki alveg nógu flott, það er betra að hafa vínyl þannig að það sé eitthvað“ 

(SigS_2016_4: 11). Þrátt fyrir mikinn lestur af spjaldtölvu, þá kaupir hann ennþá prentaðar 

bækur, sérstaklega stærri og vandaðri. Hann talaði um að bókin sé hlutur eins og 

vínylplata sem er oft skemmtilegra að eiga því „hluturinn skiptir máli“ eins og Arnar sagði 

(SigS_2016_4, 11). 
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4. Áhrif og upplifun 

Þrátt fyrir talsverðan aldursmun viðmælenda minna þá eru þau öll af „áþreifanlegri 

bókakynslóð“ eins og einn viðmælandi minn orðaði það. Tvö þeirra hafa samt sem áður 

tileinkað sér lestur í spjaldtölvu en öll eiga þau talsvert af pappírsbókum sem þau eru ekki 

tilbúin að láta frá sér. Í næstu þremur köflum eru svör viðmælenda minna greind ásamt 

útgefnu efni og daglegri umræðu sem snýr að áhrifum og upplifun bóka. í þessum kafla 

er fjallað um líkamleg áhrif sem bækur geta haft á okkur og hvernig við upplifum og 

skynjum þær sem efnislega hluti jafnvel þó við höfum aldrei lesið þær.  

 

„Þú finnur það þegar þú tekur hana upp“ 

Á meðan maður er að lesa bókina sem bók, þá er maður alltaf, þegar maður lokar 

bókinni þá sér maður koverið og maður sér nafnið og maður sér höfundinn og veit 

hvað maður á mikið eftir því það er í höndunum á manni þannig að maður í rauninni 

tengir meira, þetta verður miklu stærri minning og upplifun að lesa bókina 

(SigS_2016_3: 12). 

Það var áhugavert að heyra Össu sem var yngsti viðmælandi minn, tala um það hversu 

mikið letur, útlit og öll áferð skiptir hana miklu máli við lestur bóka. Hún tók samt sem 

áður ákvörðun um að fjárfesta í spjaldtölvu til að nýta plássið í bakpokanum sínum þegar 

hún fór í þriggja og hálfs mánaðar ferðalag um heiminn fyrir nokkrum árum. Það er ekki 

eingöngu hægt að hugsa út frá því sem áður hefur verið gert þegar sett er ofan í tösku, 

við þurfum að vera opin fyrir nýjum hugmyndum og taka mið af nýrri tækni og pakka 

samkvæmt nýjum forsendum aukinna ferðalaga (Löfgren, 2016: 128). Assa sá að hún 

þurfti að spara plássið í bakpokanum sínum og sagði að það væri „annað hvort að splæsa 

tuttuguþúsundkalli í spjaldbók eða fylla töskuna bara með mismunandi kiljum“. Hún sagði 

að kostur spjaldtölvunnar væri sá að hún innihéldi margar bækur, tæki lítið pláss og það 

væri aðgengilegt að „skell[a] sér bara inn á Amazon og eitt klikk“ til þess að nálgast nýja 

bók hvar sem er í heiminum (SigS_2016_3: 7).  

 Eftir að Assa kynntist spjaldtölvunni hefur hún lesið mikið í henni. Auk þæginda 

við að ferðast með hana hefur hún þann kost að hægt er að skipta um leturgerð og breyta 

stærð þess eftir því hvað hentar hverjum. Assa segist hafa fundið letur og stærð sem 

hentar henni vel við lestur og hefur þess vegna vanið sig á að hafa alltaf sömu 
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uppsetninguna í sinni spjaldtölvu. Útlitið er því alltaf það sama og þess vegna getur verið 

erfiðara að ná samskonar tengingu og við pappírsbækur þegar hún les af spjaldtölvu: 

Ég í rauninni missi algjörlega tengingu við það hver rithöfundurinn er, hvað bókin 

heitir og svona svolítið jafnvel hversu löng bókin er (SigS_2016_3: 12). 

Assa hefur fundið lausn á þessum vanda, ef henni líkar bækur sem hún hefur lesið í 

spjaldtölvunni sinni og sér jafnvel fram á að lesa þær aftur, þá segir hún:  

Það er alveg klárlega sumar bækur sem maður vill eiga á pappír þannig að jafnvel þó 

maður væri búinn að lesa bókina í kindlinum og vill lesa bókina aftur þá fer maður og 

kaupir hana, já eins og ég hef gert. Kaupa hana sem sagt sem bók þá nægir samt að 

mynda þessa tengingu við bókina með því að kaupa hana af því að þá fæ ég í rauninni 

þennan hlut til að tengja við (SigS_2016_3: 12). 

Með þessu móti öðlast hver bók einstakt útlit þar sem innihald og lestrarupplifun getur 

rifjast upp við að sjá hana. Við það að eignast bókina á pappír er Assa komin með hlut sem 

hún getur haldið á og snert, hann gleður augað og skynjun hans verður ólík og ný áhrif 

verða til út frá sömu sögu og hún hafði lesið í spjaldtölvunni. Orðin eru mikilvæg en 

framsetning þeirra getur haft mikil áhrif á það hvernig við skynjum og upplifum þau. 

 Við verðum fyrir áhrifum af bókum á ólíkan máta. Áhrifin geta orðið að minningum 

sem færast í efnisleg form. Samkvæmt Susan Pearce er efnisheimurinn allt sem við höfum 

og allt sem við erum. Líkamar okkar tilheyra efnisheiminum, þannig geta tengsl okkar við 

hlutheiminn aðeins orðið með skynjun og skilning á honum (Pearce, 2010: xix–xv). Bækur 

geta geymt minningar í texta og myndum sem við höfum skráð niður eða lesið. Þessar 

minningar getum við upplifað aftur með því að lesa textann og skoða myndir bókanna 

aftur. Endurminningar eiga sér einnig stað við þau margþættu áhrif sem skynfæri okkar 

verða fyrir þegar við sjáum eða snertum bækur. Sjón, hljóð, lykt og snerting geta þannig 

endurvakið áhrif sem við urðum fyrir við lestur bóka. Letursérfræðingurinn Sarah 

Hyndman (2016: 102) bendir á að þegar við lesum prentaða bók finnum við áferð 

pappírsins, lykt af bókinni og heyrum í síðum hennar um leið og við flettum. Þannig má 

segja að við hlutgerum reynslu okkar og minningar í bókum og náum að tengja upplifun 

okkar og reynslu við efnisheim þeirra. 
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 Mikilvægi bóka felst ekki eingöngu í textainnihaldi þeirra líkt og sjá má í frásögn 

prófessors í Kaupmannahafnarháskóla sem er sögupersóna í skáldsögu Arnaldar Indriða-

sonar, Konungsbók. 

Þú finnur það þegar þú tekur hana upp [...] Þegar þú opnar hana og flettir síðum 

hennar og þegar þú andar henni að þér. Þegar hún seytlar í gegnum fingurgómana 

og þú finnur óbærilegan léttleika hennar og ómælanlega þyngd. Þá fyrst skilur þú 

hvað bók er (Arnaldur Indriðason, 2006: 192). 

Prófessorinn átti í miklum vandræðum 

með að fá Valdimar nemanda sinn til 

að skilja mikilvægi handrits sem þeir 

höfðu leitað að í nokkurn tíma. 

Prófessorinn hafði haft þetta 

innbundna handrit í umsjá sinni en 

glatað því nokkrum árum áður. Bók 

Arnaldar er spennusaga eins og flestar 

bækur hans. Við gerð þeirra tekur 

hann efni úr heimildum liðins tíma og 

spinnur við sína eigin skáldsögu. Bók 

Arnaldar Konungsbók, fjallar um samnefnt skinnhandrit frá 13. öld. Texti handritsins hefur 

verið endurritaður allmörgum sinnum og síðar settur í prentaðar pappírsbækur. 

Prófessorinn hafði reynt að útskýra fyrir nemandanum að Konungsbók væri ekki aðeins 

mikilvæg fyrir sig persónulega heldur okkur sem Íslenska þjóð. Mikilvægi hennar lægi ekki 

eingöngu í frásögn Konungsbókar, bókin sjálf sem hlutur væri einnig ómetanleg. Það getur 

verið erfitt að koma hugsun og tilfinningum í orð og sannfæra aðra um eitthvað sem þeir 

hafa ekki upplifað (Jonas Frykman, 2016: 173). Orð prófessorsins dugðu ekki til að lýsa 

tilfinningu hans, sem varð á einhvern hátt líkamleg þegar hann sagðist finna fyrir 

handritinu með snertingu og andardrætti sínum. Það tók tíma fyrir Valdimari að átta sig 

sem sagði: „Auðvitað er hún sögulega mikilvæg bók. Það vita allir.“ (Arnaldur Indriðason, 

2006: 192). Skynjunin var ekki eingöngu fólgin í því að lesa texta Konungsbókar, mikilvægi 

hennar fólst einnig í snertingu og lykt. Sameiginlega hafði næmni skilningarvitanna ásamt 

frásögn og sögu handritsins áhrif á prófessorinn sem nemandi hans áttaði sig á að lokum. 

Mynd 3: Konungsbók Eddukvæða varðveitt á Stofnun Áran 
Magnússonar. 
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„Ákveðin gæsahúð þegar þú snertir þessar blaðsíður“ 

Skynfæri okkar hafa lært að lesa úr hlutum, við höfum lært merkingu þeirra og tengjum 

þá oft við liðna atburði. Stundum grípum við ómeðvitað hluti sem við heillumst af en 

áttum okkur ekki alltaf á því hvaðan sú tilfinning kemur. Líkt og mannfræðingurinn Margo 

DeMello (2014) hefur bent á þá er þetta fyrirfram lært táknmál. Hún hefur talað um að 

við teljum hluti vera eins og þeir eru vegna þess að þeir hafi alltaf verið þannig og áttum 

okkur ekki á því að tilgangur þeirra og merking hefur verið mótuð innan hvers samfélags 

og geti því verið breytingum háð (DeMello, 2014: 5–6). Í gegnum sögu okkar og 

samfélagsins lærum við að lesa útlit og áferð bóka. Við getum oftast áttað okkur á því 

hverjum þær eru ætlaðar og frá hvaða tímabili þær eru gefnar út.  

 Sirrý, einn viðmælenda minna sagði frá gömlum bókum sem gefnar hafa verið á 

bókasafn Verkmenntaskólans á Akureyri. Þetta eru oft heilu kassarnir af bókum sem fólk 

vill losa sig við vegna flutninga eða þegar verið er að skipta upp dánarbúum. Hún talaði 

sérstaklega um bækur frá ákveðnu tímabili í íslenskri bókaútgáfu þegar kápurnar voru oft 

unnar af íslenskum listamönnum og sagði: 

Þær eru svo fallegar, þá hrífst maður náttúrulega, maður veit kannski ekki um hvað 

bókin er en útlitið á þeim er ómótstæðilegt og það þarf ekki einu sinni að vera mynd 

heldur bara litir og munstrið. Þetta skiptir máli (SigS_2016_5: 8).  

Bækur úr gjafakössunum fara annaðhvort inn á safnið eða eru settar á innanhúsmarkað 

og seldar fyrir lítið. Sirrý tekur þó eina og eina til hliðar og segir þær stundum vera eins og 

listaverk. Hún segist stundum hugsa: „Við skulum geyma þessa til þess að geta horft á 

hana, bara til að gleðja augað“ (SigS_2016_5: 8). Sirrý nefnir að uppstilling bókanna verði 

stundum til þess að hún fer að handleika þær og skoða betur. Þannig getur hún dottið 

niður í bók sem hún fer síðan að lesa. Hún segist hafa unun af því að halda á bók og „finnst 

eftirsóknavert að sökkva [sér] niður í bók og fletta og lykta af henni“ (SigS_2016_5: 6) en 

þessu segist hún ekki finna fyrir á netinu eða í spjaldtölvu. Starf hennar sem upplýsinga- 

og bókasafnsfræðingur hefur þróast mikið undanfarin ár og felst starfið að miklu leyti í 

upplýsingaleit í tölvu. En Sirrý sagðist vera af „áþreifanlegri bókakynslóð“ og mátti heyra 

af lýsingum hennar að það átti ekki eingöngu við innihald bókanna, allt sem snéri að útliti 

og áferð þeirra skipti hana jafnframt miklu máli.  
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Saga og fortíð bóka getur haft bein áhrif á það hvernig við upplifum þær og 

umgöngumst, ásamt öllum þeim efnisþáttum sem gera þær mismunandi í sjón og 

viðkomu. Nýir tímar skapa ný viðmið og ný viðhorf. Bók sem hefur ekki þótt áhugaverð á 

einum tíma, var jafnvel notuð sem fatasnið eða hveitisigti, verður á öðrum tíma 

þjóðargersemi og fær varðveislu við bestu aðstæður þar sem hún hefur öðlast nýjan 

tilgang og merkingu innan samfélagsins. Líkt og sagnfræðingurinn Sigrún Sigurðardóttir 

(2006: 329) fjallar um í grein sinni „Magðalenukökur: Um fortíð og framtíð í sagnfræði 

samtímans“ þá er áhugavert á að skoða hvernig fortíðin birtist okkur í nútímanum og 

hefur áhrif á allar athafnir okkar í framtíðinni.  

Í fréttum Ríkisútvarpsins 13. september 2016 var sagt frá opinberri heimsókn 

þáverandi forsætisráðherra Íslands, Sigurðar Inga Jóhannssonar, til Árnastofnunar í 

Kaupmannahöfn. Farið var í geymslur stofnunarinnar og skoðuð handrit sem Árni 

Magnússon (1663–1730) hafði safnað bæði hér á landi og víðar. Í viðtali við forsætis-

ráðherrann þann sama dag sagðist hann varla hafa þorað að snerta handritin: 

Óneitanlega fer um mann svona ákveðin gæsahúð þegar þú snertir þessar blaðsíður 

sem eru búnar að vera til í allar þessar aldir með þessum texta sem við erum svo stolt 

af (Bergþór Arngrímsson, 2017). 

Um tíma ríkti óvissa um handritin í Kaupmannahöfn því lagt hafði verið til að byggingunni 

sem hýsir þau yrði lokað í sparnaðarskyni. Sigurður Ingi hafði rætt áhyggjur sínar af 

handritunum sem eru ásamt handritunum í Reykjavík, á heimsminjaskrá Sameinuðu 

þjóðanna2 við tvo danska ráðherra í heimsókn sinni (Anna Kristín Jónsdóttir, 2016). Við 

getum ekki orðið fyrir áhrifum hlutar nema meta hann einhvers, líkt og Sara Ahmed hefur 

talað um, þá getur gildismat hlutarins komið fram í því hvernig líkaminn bregst við 

(Ahmed, 2010: 31). Við skilgreinum hluti út frá því sem við þekkjum eða því sem við höfum 

áður lært. Þegar við þekkjum sögu og aldur handritanna getum við veitt þeim gildismat 

okkar tíma. 

                                                      
2 „Árið 1992 setti UNESCO á fót áætlunina Minni heimsins (Memory of the World) með það að meginmarkmiði að 

hvetja til varðveislu og aðgengis að dýrmætum menningararfi sem geymdur er í skjalasöfnum, kvikmyndasöfnum og 
bókasöfnum víða um heim. Skrá UNESCO um Minni heimsins (Memory of the World Register) var stofnuð í kjölfarið 
árið 1995. Tilgangur þessa varðveislulista er að vekja athygli á mikilvægum andlegum menningararfi heimsins með því 
að útnefna þar einstaka hluti eða söfn sem hafa sérstakt varðveislugildi. Sýn UNESCO í þessu verkefni er einföld en um 
leið mögnuð: að menningararfur heimsins sé almenningseign sem beri að varðveita og gera aðgengilegan öllum. Að 
teknu tilliti til menningarbundinna sérkenna og siðareglna skuli leitast við að gera þennan arf aðgengilegan án hindrana“ 
(Íslenska UNESCO-nefndin). 
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Notuð til að sigta mjöl 

Af hverju ætti skinnhandrit að vera merkilegra í dag en það var fyrir mörg hundruð árum 

þegar raunverulegur tilgangur þess var enn í fullu gildi? Mörgum öldum síðar, eftir að 

handrit hefur gengið í gegnum ýmislegt hnjask og illa meðferð, verður það að 

þjóðargersemi, líkt og var um handritsbrot sem líklega er frá lokum 12. aldar. Í dag er það 

illlæsilegt og upprunalegur tilgangur þess úreltur, það má helst ekki snerta það og það er 

geymt í læstum, dimmum geymslum og ekki tekið út nema eitthvað liggi við. Það væri 

hægt að velta því fyrir sér hver tilgangurinn er í því að geyma gamlar skræður, eins og 

ætla mætti að hugsunin hafi verið þegar handritsbrotið var gatað og líklega notað til að 

sigta mjöl, eins og Árni Magnússon skráði hjá sér þegar honum barst handritsbrotið árið 

1705 (Svanhildur Óskarsdóttir, 2013: 152). Efni handrita hafði verið skráð í handhægar 

pappírsbækur með þægilegra letri á þessum tíma. Líklega hefur það verið ástæða þess að 

upprunalegu handritin voru ekki lengur mikið lesin og ekki þótt ástæða að halda upp á 

þau en Árni Magnússon áttaði sig á gildi þeirra og í dag eru þau varðveitt á stofnun sem 

kennd er við hann.  

 Gildismat hluta er ekki alltaf það sama. Menningarlegt gildi er mat hvers tíma og 

hvers samfélags fyrir sig. Við styrkjum sjálfsmynd okkar með því að bera okkur saman við 

aðra og skilgreinum okkur þannig innan stærri eða minni hópa. Þjóðfræðingurinn Alan 

Dundes hefur talað um að sjálfsmynd einstaklings geti bæði verið persónuleg og 

samfélagsleg. Hver einstaklingur getur haft fleiri en eina ákveðna mynd af sjálfum sér sem 

einstaklingur eða sem hluti samfélags eða ákveðins hóps. Hvert og eitt okkar getur haft 

fleiri en eina sjálfsmynd eftir því hvað við berum okkur saman við eða hvaða hóp við erum 

að spegla okkur í (Dundes, 1989: 6).  

 Íslendingar höfðu um nokkurt skeið falast eftir því að fá handrit sem þeir töldu 

tilheyra þjóðinni þegar ósk þeirra um að fá hluta handritanna til baka varð loks að 

veruleika í apríl 1971. Að sögn Guðmundar Hálfdánarsonar má líta á kröfu um flutning 

handritanna sem lið í menningarlegri sjálfstæðisbaráttu: 

Með endurheimt þeirra töldu Íslendingar að þeir næðu loks fullri stjórn á ritun sögu 

sinnar, sem væri að hluta til í dönskum höndum á meðan útgáfa og rannsóknir á 

hinum meinta íslenska menningararfi frá miðöldum færu fram í Kaupmannahöfn. 

Vitundin um handritin í erlendum söfnum særði líka þjóðernisstolt Íslendinga, því að 

þeim fannst eins og þjóðin yrði ekki heil fyrr en þessar gersemar væru komnar til 

upprunalandsins (Guðmundur Hálfdánarson, 2015: 46). 
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Táknræn merking bókanna í sögulegu samhengi þarf ekki að vera sú sama og táknræn 

merking fyrir einstaklinga eða einstaka hópa. Það að hlutur hafi táknræna merkingu fyrir 

einstakan hóp getur þýtt að hann hafi tilfinningaleg áhrif á fólk innan hópsins sem eru 

líklega önnur áhrif en hluturinn hefur á þá sem standa utan þess hóps. Stundum vitum við 

af mikilvægi bókanna stundum ekki en það getur verið tilfinningin og virðingin sem við 

skynjum. Tilgangur handritanna felst ekki lengur í upplýsingagildi sem skráð var niður með 

ritmáli þess tíma, því flest skiljum við ekki lengur textann en vitum að þar er einhver 

ómetanleg vitneskja skráð sem aðeins sumir ráða fram úr.  

 Þremur áratugum eftir að fyrstu handritin komu til landsins fór fólk að óska eftir 

því að sjá þau (Vésteinn Ólason, 2002: III). Kröfur um að handritin væru sýnileg almenningi 

var síðan svarað með sýningu sem opnuð var í Þjóðmenningarhúsinu árið 2002. Þar mátti 

sjá þjóðargersemar hverskonar sem sagðar voru gefa innsýn í sjónrænan menningararf 

þjóðarinnar (Margrét Hallgrímsdóttir, 2015: 5). Það má því ætla að með sýnileika 

handritanna sé hægt að styrkja sjálfsmyndina og sameina okkur sem þjóð jafnvel þó við 

vitum ekkert um innihald þeirra. Bókin getur skapað ákveðna ímynd með sögulegu og 

frásagnalegu gildi sínu. Ímyndin getur falist í mörg hundruð ára sögu þjóðar eða sögu 

einstaklings sem verður til þess að bókin öðlast annað gildi en sambærileg bók. Hún getur 

þannig styrkt sjálfsmynd einstaklings sem getur skilgreint sig innan ákveðins hóps með því 

að eiga eða kenna sig við ákveðnar bækur. 

 

„Andlegt reykelsi“ 

Sýnileiki bóka inn á heimilum getur gefið 

ákveðna sýn og styrkt sjálfsmynd 

einstaklings. Susan M. Pearce hefur 

talað um að hlutir geti haft einhvern 

styrk eða óskilgreinda tilfinningu, þetta 

getur verið hvaða hlutur sem er og 

tengst á einhvern hátt atburði eða 

tímabili í lífi einstaklings. Stundum er 

þetta einhver staðreynd eða saga sem 

tilheyrir fortíðinni. Þegar fjölmargar 
Mynd 4: Bók Arnórs Kára, Der Tag des Heiles. 
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merkingar felast í hlutnum getur hann einn og sér verið gæddur náðargáfu (e. 

charismatic) eða einhverskonar töfrum (Pearce, 2010: xvi). Ein af þeim bókum sem Arnór 

Kári hafði komið með til að sýna mér var þýska bókin Der Tag des Heiles. Hann hefur haft 

hana á stofuborðinu hjá sér síðan hann eignaðist hana og segir: 

Þó að ég sé ekki að lesa beinlínis orðin en eins og bara það að hafa þessa bók á 

stofuborðinu þá einhvern vegin sjálfkrafa, ég veit það ekki, mér finnst ég svona taka 

inn upplýsingarnar án þess að lesa þær. Að vera í kringum bækur það er eins og þær 

séu svona skulum bara segja andlegt reykelsi eða eitthvað, ég bara veit ekki, svona 

að það sé einhver svona straumur sem kemur úr þeim (SigS_2016_6: 12). 

Arnór Kári sagði að bókin hefði eiginlega kallað á sig þegar hann var í Bókabúð Braga og 

fannst hann vera dreginn að bókinni og ákvað því að fjárfesta í henni. Þegar hann hafði 

bókina í höndunum átti hann auðvelt með að tala um einfaldan lífsstíl sem hann hefur 

tileinkað sér og þá sannfæringu sína að hlutirnir komi áreynslulaust til hans ef þeim er 

ætlað það. Útlit bókarinnar sem Arnór Kári dróst að var ekki síst heillandi, hún var prentuð 

1877 þegar enn var þrykkt með gotnesku blýletri, áferðina mátti finna með því að strjúka 

blaðsíðurnar. Hann var ekki vanur að lesa gotneskt letur og þurfti að stauta sig fram úr 

þýskunni sem hann hafði lært örlítið í fyrir nokkrum árum. Hann sagðist líta á bókina sem 

einskonar galdra- eða töfradoðrant sem innihéldi mikla vitneskju og hafði þess vegna haft 

hana sýnilega á stofuborðinu hjá sér.  

 

„Geti aldrei jafnast á við sögurnar sem eru raunverulega í henni“ 

Líkt og hjá Arnóri Kára þá er ein bók Össu afar mikilvæg þrátt fyrir að hún hafi aldrei lesið 

hana. Hún veit þar af leiðandi lítið eða ekkert um hvað hún fjallar. Þetta er bók sem henni 

áskotnaðist þegar hún var aðeins nokkurra ára gömul. Börn nota stundum hluti frjálslega 

í dramatískum leikjum sínum sem eru þeim mikilvægir og gegna hlutverki í námi þeirra og 

þroska fyrir fullorðinsárin eins og þjóðfræðingurinn Simon J. Bronner (1999: 264) talar um 

í grein sinni „Material Folk Culture of Children“. Börn læra fljótt af þeim sem eldri eru 

hvernig þau eigi að haga sér. Þau fara í hlutverkaleiki og setja sig í spor fullorðinna líkt og 

Assa og vinkona hennar gerðu stundum þegar þær voru litlar. Í leiknum hafði hún alltaf 

verið með þessa bók því að „mín stelpa kunni alltaf að lesa“ eins og hún sagði 

(SigS_2016_3: 4). Á drapplituðum strigakili bókarinnar stendur Ragnheiður Jónsdóttir: 
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Vala og Dóra og á munstraðri kápunni sem er í frekar daufum litum, í anda þess tíma er 

hún var prentuð 1956, er í raun ekkert sem gefur til kynna að þetta sé barnabók.  

 Össu fannst gaman að sýna mér hversu bókin er slitin og lúin og ber augljós merki 

þess að hafa verið mikið lesin eða réttara sagt „í þykistu lesin“. Barbara Kirshenblatt-

Gimblett segir að hlutir sem við tengjum fortíðinni, hafi oft mótast og útlit þeirra beri 

merki langvarandi notkunar sem verður lýsandi fyrir tilgang þeirra. Því geti ummerki 

notkunar skilið eftir sig minningar um lífsferil eigandans (Kirshenblatt-Gimblett, 1989: 

332). Fyrir flesta inniheldur bókin söguna um Völu og Dóru en í huga Össu er þetta mun 

viðameiri saga. Hún hefur ekki enn lesið bókina og ætlar sér ekki að gera það því hún segir: 

Allar sögurnar og öll vitneskjan sem komst fyrir í þessari bók þegar ég var krakki geta 

aldrei jafnast á við söguna sem raunverulega er í henni. Þannig að þegar ég var   

krakki þá var allur heimurinn í þessari einu bók og ég vil ekkert skemma það 

(SigS_2016_3: 4). 

Bókin sem inniheldur alla heimsins þekkingu var 

aðeins staðgengill fyrir hennar innra sjálf. Hún segist 

ekki vilja eyðileggja það og líkir bókinni við jólapakka 

sem getur verið hvað sem er þangað til hann er 

opnaður. Í gildi bókarinnar felst sjálfsmynd Össu þar 

sem hluti af æsku og mótunarárum hennar er skráð. 

 Bækur geta haft margvísleg áhrif á okkur, 

þrátt fyrir að við höfum ekki lesið þær. Í uppvexti 

okkar lærum við ákveðna virðingu fyrir bókum sem 

skilar sér í ákveðnum áhrifum og upplifun gagnvart 

þeim. Pierre Bourdieu (2007: 34) talar um að sumt 

sem virðist sjálfgefið er oftast samkvæmt því sem 

við höfum alist upp við og hvernig við höfum lært 

að skilja hlutina. Við áttum okkur ekki alltaf á því að hlutirnir gætu hugsanlega verið 

öðruvísi. Það er ekki aðeins skilningur hvers og eins hvað eru fallegir og vandaðir hlutir, 

Ian Woodward talar um að einstaklingar lesi úr hlutunum samkvæmt hugmyndum og 

skilningi samfélagsins, staða einstaklingsins innan þess og það tímabil sem tekið er mið af 

getur einnig haft áhrif á gildismat hlutarins (Woodward, 2007: 4). Það mátti greina 

Mynd 5: Vala og Dóra bókin sem Assa 

hefur átt síðan hún var barn. 
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samhljóm meðal viðmælenda minna um það hvernig útlit og áferð samræmdist innihaldi 

fínni bóka og hvernig það skilar sér í aukinni virðingu fyrir þeim.  

Gamlar og notaðar bækur sem eru farnar að láta á sjá geta haft allt önnur áhrif en 

nýjar og fínar bækur. Útlit og áferð skiptir miklu máli og getur haft mikil áhrif á lestur bóka 

að sögn Össu. Ef maður les og skoðar stórar myndabækur á glanspappír „þá er þetta miklu 

meira grand“ (SigS_2016_3: 11). Arnór Kári var þessu sammála og talaði um að ef bækur 

væru fínar og með fínum pappír þá nýtur hann þess að taka þær út úr hillu og fletta 

varlega og talaði um að „gera þetta að svolítilli athöfn, í raun og veru verður svona heilagt 

að opna bókina“ (SigS_2016_6: 14). Þetta verður þó að vera í samhengi við innihald 

bókarinnar því meðvitund okkar á hlutnum byggist á því sem við höfum lært og speglar 

þannig viðbrögð okkar gagnvart honum. Þarna mátti skynja að ákveðin tilfinning fylgdi 

áferð pappírsins og stærð bókanna. Arnór Kári sagði það einnig auka gæðin ef bækurnar 

eru fallegar og talaði um að hann treysti betur bókum ef vandað er til verka, bæði 

varðandi myndefni og læsileika texta. Þrátt fyrir að „innihaldið sé alveg geggjað þá verður 

náttúrulega lestrarupplifunin að vera aðgengileg og flott (SigS_2016_6: 11). Það má 

greina að áhrif og upplifun skilar sér ekki eingöngu út frá texta og innihaldi bóka þau verða 

ekki síður til út frá efnisheimi þeirra. 
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5. Minni í bókum 

Þau áhrif sem bækur hafa á okkur verða ekki síst til við lestur þeirra, lestrarupplifun getur 

þannig haft áhrif á gildi þeirra. Munnlegur flutningur og verklag hefur varðveitt þekkingu 

milli kynslóða frá örófi alda. Efnisheimurinn hefur einnig nýst okkur til að varðveita 

þekkingu með ýmsum munum og verkfærum. Það má líta svo á að bókin sameini þekkingu 

tungumálsins, efnisheimsins og verklagsins. Í bókum varðveitast hugsanir okkar og 

minningar með letri og ýmsum táknum, í þeim varðveitist einnig verklag sem viðkemur 

allri vinnslu og notkun bóka, efnisheimur þeirra getur þannig viðhaldið minni einstaklinga 

og samfélags. Minni sem felst í bókum skoða ég hér að neðan, vitnað er í viðmælendur 

og umfjöllun samfélagsins til þess að sýna fram á hvernig liðnir atburðir geta rifjast upp 

þegar við tölum um, horfum á og handleikum bækur. 

 

„Kúra með góða bók“  

Bækur hafa hlutverk innan ákveðinnar athafnar sem afmarkast af lestrarstundinni og geta 

þannig orðið táknmynd stundarinnar sem felur í sér mikilvægar minningar. Í frásögn Össu 

mátti heyra að ef hún ætlar að lesa bækur sér til skemmtunar þá skiptir staðsetning og 

gerð bókarinnar miklu máli: 

Já manni finnst svona sérstaklega ef 

þetta er ævintýrabók eða einhver 

svona bók sem mann hlakkar til að 

setjast niður með og lesa, þá vill maður 

hafa svona þægilegt. Það er gott að 

kúra upp í rúmi eða upp í sófa og sitja 

með hana þannig að hún má ekki vera 

of stór heldur (SigS_2016_3: 11). 

Athöfn líkt og atburður eða sviðsetning (e. 

performance) á sér ákveðinn stað og 

uppbyggingu sem gefur þátttakendum til 

kynna hvar og hvenær ákveðinn atburður 

eða athöfn fer fram (Sims og Stephens, 

2005: 128). Lestarthöfn krefst ákveðins 

undirbúnings sem felur í sér að velja bók, Mynd 6: Stóllinn sem Assa les iðulega í. 
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stað og stund. Oft höfum við ákveðinn fatnað í huga og jafnvel að hafa eitthvað nærtækt 

að narta í á meðan á lestri stendur. Allur undirbúningur og aðstaða getur átt stóran þátt í 

því hvernig við upplifum lestur bókarinnar. Þetta þarf kannski ekki að vera einhver ákveðin 

bók, frekar ákveðin tegund eða bókaflokkur sem við veljum fyrir ákveðnar aðstæður og 

staðsetningu. Allt rými á sér frásögn sem við upplifum og skynjum í daglegum athöfnum 

en það verður ekki skilið án athygli okkar og fyrri reynslu (Pink, 2009: 33). Okkur gæti til 

dæmis þótt betra að lesa skólabækur við aðrar aðstæður en spennusögur eða 

ævinýrabækur.  

 Ólíkur bakgrunnur okkar og tilfinningar gagnvart lesefni bókarinnar hefur áhrif á 

hvert og eitt okkar, jafnvel dagsformið verður þess valdandi að enginn upplifir sömu bók 

á sama hátt. Við búum okkur til ákveðnar reglur og athafnir þar sem okkur finnst eiga við 

að lesa hverja bók. Líkt og sagnfræðingurinn Johan Huizinga hefur skrifað um í bók sinni 

Homo Ludens þá telur hann að leikur og hátíð eigi það sameiginlegt að þau skapi sínar 

eigin reglur sem hafa skilgreinda atburðarás sem greinir sig frá venjubundnu daglegu lífi 

(Huizinga, 1944/1980: 4). Við verðum upptekin af líðandi stund sem á sér upphaf og endi 

og við gleymum okkur í athöfn sem hefur sínar eigin reglur utan raunveruleikans. Það að 

lesa verður okkur leikur eða athöfn sem afmarkast við lestrarstundina.  

Þrátt fyrir að lestur krefjist oft einveru eða ákveðinnar útilokunar á meðan við 

hverfum inn í heim bókanna þá er okkur tamt og höfum ánægju af því að bera okkur 

saman við aðra sem hafa lesið sömu bækur. Líkt og Arnór Kári talar um þá getur það kveikt 

umræður um eitthvað sameiginlegt:  

Þetta er svona svolítið já eins og að varpa ljósi á eitthvað. Segjum að einhver vinur 

manns sem maður þekkir mjög vel kemur í heimsókn, sér eina bók hjá þér og hann 

rekur augun í titil sem hann sjálfur hefur verið að lesa en vissi í raun og veru ekki að 

þú værir á þessu áhugasviði, að þá hviss, það opnast þarna flóðgátt af samtali 

(SigS_2016_6: 13). 

Þetta geta verið skáldsögur, skólabækur eða ákveðnir bókaflokkar sem við myndum stærri 

eða minni hópa um sameiginlegan áhuga á efni bókanna. Samtöl og upprifjun um bækur 

sem við höfum sameiginlegan áhuga á geta þannig viðhaldið ákveðnum gildum og minni 

milli vina og stærri hópa innan samfélagsins. 

Oftast skilgreinum við minni sem einstaklingsminni eins og Paul Connerton hefur 

talað um en hann eins og fleiri hafa einnig skoðað minni samfélagsins. Í bók sinni How 
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Societies Remember skoðar hann hvernig samfélagsminni viðhelst og notar til þess 

hugtakið hópur (e. group) á fjölbreyttan hátt til þess að skilgreina samfélagsminni innan 

stærri og minni hópa og stundum óskilgreindra hópa sem þekkjast ekki innbyrðis 

(Connerton, 1989/2004: 1). Við hlutgerum reynslu okkar og upplifanir sem berast með 

bókum og geta þannig viðhaldið okkar eigin minni jafnt sem minni samfélagsins. 

 Bókin sem hlutur getur orðið ákveðin táknmynd fyrir athöfn eða ástand þegar við 

viljum túlka líðan okkar. Það var áhugavert að heyra hvernig Hillary Clinton notaði bókina 

til að lýsa líðan sinni viku eftir niðurstöðu forsetakosninga Bandarísku þjóðarinnar í 

nóvember 2016 þegar hún kom fyrst opinberlega fram á góðgerðarsamkomunni 

Children's Defence Found. Hún hafði beðið lægri hlut gegn keppinaut sínum Donald 

Trump eftir harða og langa kosningabaráttu sem vakið hafði gríðarlega athygli um allan 

heim. Á samkomunni ávarpaði hún gesti og viðurkenndi að liðin vika hefði verið erfið og 

það hafi ekki verið auðvelt fyrir sig að koma fram þetta kvöld. Í ávarpi sínu sagði hún: „All 

I wanted to do was just to curl up with a good book“ (LesGrossman News, 2016). Hún 

sagði að þessi hugsun hefði komið upp í huga hennar alla vikuna, það eitt að geta bara 

verið heima að kúra með góða bók. Þarna talaði hún ekki um neina ákveðna bók heldur 

ímynd þess að lesa bækur.  

Það kannast eflaust margir við þessa upplifun að staðsetja sig í ákveðnu rými með 

bók og ýta öllu öðru til hliðar á meðan. Hlutir koma oft við sögu í frásögnum um reynslu 

okkar og gildi (Ian Woodward, 2007: 153). Það virðist vera ríkt í samfélagsvitund okkar að 

auka almenna visku og vellíðan. Við sköpum fordæmi með frásögnum af lestri bóka og 

hvetjum hvort annað til lesturs. Þegar við upplifum ánægjulega lestrarstund og innihald 

bókarinnar hefur áhrif á líf okkar, geta minningar stundarinnar og efnisáhrifin lifað áfram. 

Bókin sjálf verður eftirminnileg sem hlutur og getur síðar minnt okkur á hvað við lásum 

og á það hvar við vorum stödd. Bókin verður einskonar minni sem lifir áfram með okkur. 

 

„Alveg ótrúlegur fjársjóður“ 

Áhrifin fylgja hlutnum sem viðheldur samspili milli gildismats, hugmyndar og hlutarins 

sjálfs. Viðmælendur mínir sýndu mér nokkrar bækur sem tengdust ánægjulegum 

minningum þeirra. Frásögn þeirra varð mun ríkari þegar þau höfðu sótt bækurnar og voru 

með þær í höndunum á meðan þau sögðu frá. Það var eins og bækurnar fengju æðri og 
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dýpri merkingu, þær urðu gæddar einhverjum mætti. Í grein sinni „Happy Objects“ skoðar 

Sara Ahmed (2010: 29) hvernig hlutir sem innihalda af einhverjum ástæðum jákvætt gildi 

geta haft áhrif á hamingju okkar. Að mati Össu og Arnórs Kára getur líkamleg skynjun 

skilað sér í frásögn sem er umfram texta og myndefni bókar, upplifunin getur orðið 

ánægjulegri og áhrifameiri þegar fólk hefur hluti sem það hrífst af. 

 Það var áhugavert að sjá hvaða bækur Arnar sýndi mér þegar ég bað hann um að 

draga fram eitthvað af þeim titlum sem voru upp í hillu. Hann leit yfir bókahillurnar sínar 

og sagðist ekkert endilega þurfa að eiga allar þessar bækur. Ef hann getur eignast bók á 

rafbókarformi þá sagðist hann geta hugsað sér að láta pappírsbókina frá sér. Það skiptir 

hann þó mestu máli að bækurnar séu aðgengilegar. Hann hefði þó líklega ekki sagt mér 

frá bók sem hann vann í ritgerðarsamkeppni nema af því að hann stóð upp og sá hana í 

hillunni. Bókina hafði hann endurheimt þegar flutningar stóðu yfir á æskuheimili hans fyrir 

nokkrum árum og var hún ein af fyrstu bókunum sem Arnar dró út úr hillunni þegar ég 

bað hann að sýna mér nokkrar bækur. Samband milli minnis og efnismenningar getur 

skipt máli þegar fólk flytur milli íbúða, táknrænar tengingar felast stundum í hlutnum þar 

sem erfitt getur verið að flytja minningar þá fá hlutir oft nýja merkingu á nýjum stað (Jean-

Sébastien Marcoux 2001: 70). Hann var 

stoltur og rifjaði upp atburðinn um leið og 

hann sýndi mér hvað hafði verið skrifað til 

hans frá ritnefndinni á titilsíðu 

bókarinnar. Minnispunktar eða það sem 

skráð er í bækur getur einnig verið miðill 

að minningum ekki síður en hluturinn 

sjálfur (Kirshenblatt-Gimblett, 1989: 

333). Bókin og það sem í hana hafði verið 

skrifað var minning sem hann hafði kosið 

að flytja með sér á nýjan stað, hann hafði 

verið stoltur eftir viðurkenningu í 

samkeppni ungra rithöfunda og líklega er 

bókin enn í dag hvatning til hans en á 

annan hátt en hún var í upphafi. 

Mynd 7: Viðurkenningarskjal frá formanni dómnefndar 

sem límt var í bók Arnars. 
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Arnar fann einnig Ofvitann fljótlega en sagði það ekki endileg skipta máli hvort hún 

væri þarna ef hann ætti hana á rafbók, og sagði: „Það er meira innihaldið sem er málið en 

ég náttúrulega tók hana sérstaklega með mér þannig að það skiptir kannski einhverju 

máli“ (SigS_2016_4: 9). Þarna fann hann líka bók um skoskan sjóliðsforingja, bók sem 

Arnar hafði einnig endurheimt frá æskuheimili sínu. Þetta var ein af fyrstu bókunum sem 

hann sagðist hafa keypt sjálfur.  

Ég man að einhvern tímann um þetta leyti kannski '76 eða eitthvað svoleiðis að við 

fórum í vetrarfrí til Kanaríeyja og hérna fórum áður en við fórum, í sem sagt bókabúð 

með notaðar bækur hérna í Reykjavík og ég tók tíu bækur með mér út. Við vorum 

mánuð á Kanaríeyjum eða eitthvað, það var alveg ótrúlegur fjársjóður. Þá var einmitt 

þessi hérna Sjóarinn á Mary Patt [...] það voru svona fyrstu bókakaupin sem ég svona 

man eftir [...] ég held ég hafi nú verið yngri kannski verið '75, 11 ára, 10, 11 ára 

(SigS_2016_4: 5). 

Honum fannst heldur ekki leiðinlegt að fletta í henni og lesa aðeins upp fyrir mig með smá 

tilburðum. Hann virtist rifja upp ánægjustundir sem hann hafði átt á sólarströnd með 

bókunum og foreldrum sínum fyrir einum fjörutíu árum. 

 

„Algjör lúxus að sofna við sögustund“ 

Það að sjá, snerta og fletta bók getur rifjað upp minningar um samskipti og atburði jafnvel 

mörgum árum fyrr. Tilfinningar varðveitast þannig í bókunum sjálfum sem verða að 

mikilvægum gripum sem fólk vill varðveita og geyma. Ákveðin nánd skapast einnig þegar 

bækur eru lesnar fyrir börn, stundum situr barnið í kjöltu þess sem les eða þá að lagst er 

hlið við hlið uppí rúm við kvöldlestur. Þetta verður sameiginleg reynsla oft endurteknar 

stundir meðal tveggja eða fleiri aðila sem geta orðið ákveðnar athafnir með sínum eigin 

reglum. Líkamaleg tjáning verður stór þáttur í þessum litlu athöfnum. Með upplestri 

beitum við röddinni og stundum öllum líkamanum með handahreyfingum og öðru 

látbragði. Sögur geta orðið eftirminnilegar og varðveist milli kynslóða með endurtekinni 

munnlegri frásögn en við getum einnig varðveitt fortíð okkar án þess að setja hana í orð 

eða hluti líkt og Paul Connerton hefur talað um. Líkamar okkar geta einnig viðhaldið 

táknmynd þess sem liðið er með endurteknum athöfnum og hreyfingum (Connerton, 

1989/2004: 72). Tilfinningabönd sem við tengjumst með lestri bóka geta varðveist hjá 
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einstaklingum með tungumálinu, líkamlegu minni og ekki síst í þeim minningum sem 

hluturinn sjálfur hefur að geyma.  

 Arnór Kári hafði farið til móður sinnar daginn fyrir viðtalið okkar og sótt nokkrar 

bækur sem þau höfðu lesið saman þegar hann var ungur. Hann sagðist ekki vilja burðast 

með minningarböggla og ekki muna eftir einhverri sérstakri lestrarstund. Reglulega hafði 

þó verið lesið fyrir svefninn, rifjaði hann upp um leið og hann teygði sig eftir einni 

barnabók og fór að fletta í henni. Hann sagði:  

Það er náttúrulega bara algjör lúxus í raun og veru að fá að sofna við sögustund [...] 

ég man kannski ekki beint eftir nákvæmlega einhverju augnabliki þegar þessi bók var 

lesin fyrir mig, meira bara svona stemningin að vera saman upp í rúmi skilurðu og 

hugguleg stund (SigS_2016_6: 4). 

Hann sýndi mér bókina sem fjallar um lítið skrímsli og aðra sem fjallar um kattardýr og 

sagði mér sögu kattardýranna í grófum dráttum um leið. Hann rifjaði einnig upp ferðir 

hans og bróður síns með móður þeirra á meðan þau bjuggu í Kaupmannahöfn. Ein bók 

var keypt í hverri bæjarferð sem var síðan lesin þegar heim var komið. Það mátti heyra að 

bækurnar sem hann hafði eignast í bæjarferðunum voru honum kærar. Sara Ahmed 

fjallaði um í grein sinni „Happy Object“ að í raun sé það reynsla og upplifun okkar tengd 

ákveðnum hlutum sem hefur áhrif á okkur og verður til þess að við heillumst af þeim og 

þeir geta orðið okkur kærkomnir (Ahmed, 2010: 32). Arnór Kári sagði að líklega ætti hann 

eftir að losa sig við eitthvað af þessum barnabókum þegar tíminn líður, um leið tók hann 

aftur upp bókina um kattardýrin og sagði „þessa mun ég halda í að eilífu, hún er svo 

ótrúlega falleg“ (SigS_2016_6: 8). Hann sýndi mér skrift móðir sinnar sem hafði skrifað á 

tiltilsíðu bókarinnar bæði ártalið og að bókin hafði verð keypt í bæjarferð hennar og 

bræðranna. Bókin var með hugljúfri sögu um vinskap tveggja kattardýra og fallega 

myndskreytt en líklega felst fegurð bókarinnar ekki síst í þeim minningum um bæjarferðir 

og kvöldlestur sem hún hefur að geyma. 

 Sirrý talaði um að það hafi einnig verið lesið fyrir hana og systkini hennar fyrir 

svefninn þegar hún var ung og minnist þess að bókum hafi verið haldið að þeim í skóla og 

lesið fyrir þau þar. Hún á ennþá talsvert af barnabókum sínum, nokkrar þeirra fékk hún í 

jólagjafir frá frænku sinni og eiginmanni hennar. Þetta hafa verið vel valdar bækur því hún 

segir þær margar hafa haft áhrif á sig og hefur lesið margar þeirra fyrir systkinabörn sín á 

síðustu árum. Fólk þarf að þekkja sömu hluti og hugmyndir til þess að tilheyra sama 
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samfélagi líkt og Paul Connerton hefur 

fjallað um. Samskipti milli kynslóða eru 

mikilvæg og oft auðséð ef ekki er 

þráður þar á milli (Connerton, 1989/ 

2004: 72). Sirrý fannst mikilvægt að 

það kæmi fram; að þrátt fyrir að 

margir telji það ekki þýða að bjóða 

krökkum upp á gamlar bækur því þau 

skilji ekki tungutakið, þá vill hún meina 

að ef lesið er með þeim opnist fyrir 

þeim nýr heimur. En hún segir gjarnan 

við krakkana:  

„Þið verðið að stoppa ef það eru einhver orð sem þið skiljið ekki“ vegna þess að þetta 

eru orð sem eru náttúrulega ekkert í þeirra orðaforða í dag og þau stoppa stundum 

og spyrja „Sirrý hvað þýðir þetta og hvað þýðir hitt“. En þetta eru bækur sem að þau 

eiga góðar minningar um og eru að vitna í seinna við mig sem að bendir til þess að 

þau hafa haft gaman að þeim og þau segja það og meira segja gamli Tarsan og Gullna 

borgin og hvað þetta hét. Ég hef lesið þessar bækur fyrir þau og þau sko hafa gaman 

að þeim. Samt eru þetta svo fornar bækur á forneskjulegu máli en ég skal viðurkenna 

það að maður stundum kannski breytir orðalaginu og stundum þarf ég að ræða þegar 

verið er að tala um svertingja eða negra. Þá stundum þarf maður að gera hlé á 

lestrinum og útskýra „maður talar ekki um negra í dag og það er talað svona niður til 

þeirra en þið vitið að það er ekki gert í dag“ og svo er það rætt aðeins. Svona er hægt 

að nota bækurnar líka til þess aðeins að víkka sjóndeildarhringinn (SigS_2016_5: 5). 

Bækurnar sem hún sýndi mér eru ekki litskrúðugar á gljáðum pappír eins og margar 

barnabækur eru í dag. Líklega er það rétt að krakkarnir hefðu ekki mikla ánægju af því að 

lesa bækur sem þau skilja ekki að fullu. Bækurnar verða skiljanlegri og skemmtilegri með 

sameiginlegri stund og fróðleik um allt sem uppá vantar til þess að geta notið þess að lesa 

gamlar ævintýrabækur. Þessar bækur verða krökkunum mikilvægar og hafa þau stundum 

fengið þær lánaðar heim. Þær enda oft upp í bókaskáp hjá krökkunum en það vill Sirrý 

gjarnan og gleður hana að vita af bókunum í lestri hjá frændfólki sínu, sömu bókum og 

hún sjálf á svo ánægjulegar minningar um.  

 

  

Mynd 8: Ein af bókunum sem Sirrý hefur lesið fyrir 

frændfólk sitt af yngri kynslóðinni. 
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6. Bókin þarf að hafa tilgang 

Bækur sem einstaklingar stilla upp á heimilum sínum má líta á sem ákveðnar táknmyndir 

þar sem hver bók hefur sinn tilgang. Við skilgreinum okkur ekki aðeins út frá því sem við 

hugsum og segjum, eins og Ian Woodward hefur talað um. Þeir hlutir sem við veljum að 

kaupa og hafa í kringum okkur eru einnig stór partur af tjáningu okkar, hvort sem það eru 

föt, farartæki, tölvubúnaður eða annað. Þannig eiga allir hlutir sem við kjósum að hafa í 

kringum okkur, stóran þátt í að skapa persónulega og samfélagslega sjálfsmynd okkar 

(Woodward, 2007: 133–134). Hér að neðan skoða ég hvernig bókaeign og skipulag getur 

haft áhrif á eigendur bóka og þá sem þeir eiga í samskiptum við. 

 

Miðpunktur heimilisins 

Arnór Kári segist vilja „takmarka eigur“ sínar, svo þær verði ekki á eftir honum eins og 

„þungt akkeri“ því þannig getur hann lifað frjálslegra lífi (SigS_2016_6: 3). Þrátt fyrir það 

eru nokkrar bækur sem hann hafði stillt upp í íbúðinni sinni og talaði um að flytja þær 

með sér á nýjan stað. Hann sagðist allavega vilja hafa eina hillu með bókum inn í stofu því 

honum finnist það heimilislegt og manni líði betur að vera innan um bækur þó maður sé 

ekki að lesa þær á hverjum degi. Það er ekki óalgengt að einstaklingar hafi bókasafn sitt 

sýnilegt, líkt og Assa sem hafði talað um að henni liði vel innan um bækur á bókasöfnum. 

Þegar hún eignast sína eigin íbúð segist hún vilja hafa bækurnar sínar í stofunni eða „miðju 

heimilisins þar sem að þær væru í rauninni alltaf að umkringja [hana]“ (SigS_2016_3: 7). 

Við njótum þess að skipuleggja og gerumst eigin safnstjórar þegar við skipuleggjum hluti 

innan okkar yfirráðasvæðis, það getur verið samsvörun við það sem við þekkjum 

annarsstaðar frá (Kirshenblatt-Gimblett, 1989: 332). Með skipulagi erum við oftar en ekki 

að finna hlutunum einhvern tilgang. 

Arnar sem er farinn að lesa flestar bækur í spjaldtölvu segir lítið af pappírsbókum 

hafa bæst við undanfarið og að bókasafnið á heimilinu sé orðið nokkuð staðnað. En fyrir 

þremur árum endurskipulögðu þau Björg safnið og settu það í ákveðna efnisflokka og 

stafrófsröð. Margar af bókunum segist hann vera hættur að lesa en þær séu orðnar að 

einskonar minjagripum, hann sér þær oft standa fyrir einhver tímabil í lífi sínu og líkir þeim 

við tónlist eða einstök lög sem maður heyrir og man þá eftir ákveðnum atburðum. Hann 

tók eitt dæmi og sagði „ sumarið '81 las ég Catch 22 og World acording to Garp aftur og 
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aftur, ég var með þessar tvær bækur á repeat“ (SigS_2016_4: 6) og benti um leið upp í 

hillu þar sem þær stóðu. Bækur Arnars eru óneitanlega miðpunktur heimilisins og draga 

augað að sér, þær verða ákveðið tákn sem verður á einhvern hátt ævisaga hans eða 

allavega hluti af henni (SigS_2016_4: 8). Alan Dundes hefur talað um að sjálfsmynd okkar 

skapist í samskiptum við aðra og bendir einnig á að við þurfum að hafa tilfinningu fyrir 

samfeldum tengslum við fortíð okkar til þess að skilja sjálfsmynd okkar (Dundes, 1989: 7). 

Bókahillurnar setja mikinn svip á heimili Arnars þar sem litríkir kilir standa fram í hundruða 

tali. Hann gat dregið fram hverja bókina af annarri og sagt frá liðnum atburðum og 

ákveðnum tímabilum í lífi sínu. 

Það er áhugavert að skoða hugtakið worlding sem vísar í sameiningu huga og efnis, 

í samhengi við bókaeign og minningar sem felast í bókum sem einnig var komið inn á í 

síðasta kafla. Jonas Frykman fjallar um hugtakið í grein sinni „Done by Inheritance: A 

Phenomenological Approach to Affect and Material Culture“. Hugmyndin að baki orðinu 

er sú að hlutur og tilfinningar sameinist og eigandinn verði samofinn eign sinni. Hluturinn 

verður honum ómetanlegur og hefur mikið tilfinningalegt gildi fyrir einstaklinginn en 

þegar eigandinn er fallinn frá getur verðmæti hlutarins einnig fallið. Tilfinningar og 

minningarnar sem hluturinn bar með sér voru í raun ekki í hlutnum heldur hjá 

eigandanum gagnvart hlutnum sem verður líkt og hvert annað dót sem má setja á 

flóamarkað (Frykman, 2016: 162–164). Bækur geta verið eiganda þeirra mikilvægar, í 

þeim geta falist minningar og fræði sem hafa mikla þýðingu fyrir viðkomandi og gagnast 

honum en aðrir sjá ekki sömu not eða tilgang fyrir þær.  

Fyrir nokkrum árum sagðist Assa hafa fengið „heilan helling af bókum“. Bækur 

sem frænka hennar var að losa sig við. Assa gat ekki séð á eftir bókunum í Góða hirðinn 

svo „bókaormurinn“ í henni tók við þeim og setti upp í hillu hjá sér. Seinna áttaði hún sig 

á því að þær frænkurnar væru með gjörólíkan bókasmekk, hún sagðist þess vegna ekki 

hafa lesið eina einustu bók og ákvað á endanum að losa sig við þær.  

Sannleikurinn er sá að við höfum alveg gjörólíkan bókasmekk þannig að hérna, ég 

ákvað að ég vildi frekar hafa bækur sem að mér líkar við og veita mér sem sagt 

hamingju og bara vellíðan að hafa í kringum mig af því að þegar ég sé bókina þá 

kviknar upp einhver minning hjá mér og ég hafði náttúrulega ekkert tengt neinar 

minningar eða sögur við þessar bækur sem ég hafði fengið hjá frænku minni 

(Sigs_2016_3: 4). 
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Þessar bækur höfðu engan tilgang og tóku bara pláss í hillunum hennar. Sara Ahmed talar 

um að við verðum fyrir áhrifum af því sem er í kringum okkur en það byggir ekki á 

utanaðkomandi áhrifum heldur hvernig við túlkum hlutina og dæmum út frá þeim 

áhrifum sem þeir hafa á okkur. Við gefum hlutum gildi innan ákveðins ramma þar sem 

áhrif þeirra geta bæði verið jákvæð og neikvæð (Ahmed, 2010: 30). Það er í rauninni 

ekkert sem getur flokkast sem algjört rusl eða óhreinindi, þetta er skilgreining hvers og 

eins, þess vegna þarf ekki að líta á hreinsun sem neikvæðan hlut því það getur skapað 

jákvæða tilfinningu að hafa skipulag á umhverfi sínu (Douglas, 1966/2002: 2). Þar sem 

upprunalegur tilgangur bókanna átti að vera ánægjulegur lestur en ekki skraut upp í hillu 

þá náðu þær aldrei að verða hluti af hennar tilveru og urðu því í raun íþyngjandi og höfðu 

engan tilgang í hennar huga svo hún tók þá ákvörðun að losa sig við þær. 

 

„Maður er einhvern veginn alltaf að þvælast með þær“ 

Sirrý tók í sama streng og Assa, hún sagði það skipta máli að einhver tilgangur væri í því 

að hafa bækurnar upp í hillu. Hún talaði um að þau hjónin væru búin að lesa flestar 

bækurnar sínar eða njóta þeirra á einhvern hátt og vill hafa á tilfinningunni að þau eigi 

einhvern tímann eftir að fletta upp í þeim aftur. Sirrý segir að hún: 

[sjái] engan tilgang í að eiga bók sem að segir manni ekki neitt eða gefur manni ekki 

neitt [og telur] að allar þessar bækur [séu] eitthvað, maður er einhvern veginn alltaf 

að þvælast með þær (SigS_2016_5: 11).  

Margar af bókum þeirra fjalla um sagnfræði, arkitektúr og listir og tengjast námi sem þau 

hafa stundað. Þau eiga einnig talsvert af bókum tengdum ferðamennsku sem er mikið 

áhugamál þeirra. Matreiðslubækur eru einnig í miklu uppáhaldi og sagðist hún stundum 

bara fletta þeim. „Það getur komið manni í gott skap“ (SigS_2016_5: 14) sagði Sirrý um 

leið og hún sýndi mér nokkrar sem eru í sérstöku uppáhaldi hjá henni.  

Sirrý hefur gaman af því að skoða og ræða innihald bóka meðal vina líkt og hún 

gerir með yngri kynslóðinni. Það mætti segja að efnisheimurinn gegni ákveðnu hlutverki í 

allri félagslegri hegðun, með hlutum getum við byggt undir ákveðin samskipti þar sem 

þeir eiga stóran þátt í athöfnum okkar og tjáningu (Woodward, 2007: 152). Sirrý talaði 

um að það væru mjög skemmtilegar heimsóknir þegar bókastaflarnir eru háir eftir að 
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gestirnir eru farnir. Bækurnar á heimili Sirrýjar skipuðu stóran sess í umræðum og 

athöfnum þegar vini ber að garði og sagði hún: 

Að það væri svo skemmtilegar heimsóknir þegar bókastaflarnir á borðinu, þegar 

gestirnir eru farnir eru stórir af því þá er verið að fletta í bókum og það er svo gaman 

að eiga bækur sem að tengjast. Maður er að tala um allt, bara heima og geima og 

það er verið að rifja upp einhverja sögulega atburði og þá stekkur maður til og „já 

heyrðu lesum okkur til um þetta“ og þá fer maður í bókaskápinn sinn og dregur fram 

einhverja bók. Það er alveg hægt að fara á netið og skoða þetta, bara hægt að googla, 

en það er líka hægt að fara í bókaskápinn og ná í bókina og finna eitthvað þar og 

landakort og svona maður er stundum kominn með alveg helling af landakortum og 

bókum og svona sem er já, sem er náttúrulega mjög fyrirferðamikið það er annað ef 

maður er bara með fartölvuna sína og getur googlað þetta. Er það jafn skemmtilegt? 

Já kannski (SigS_2016_5: 9–10). 

Tölvurnar geta boðið upp á nýjar upplýsingar 

þar sem maður lendir á nýjum slóðum en þegar 

farið er í bókaskápinn þá er maður að sækja 

eitthvað sem maður þekkir og hefur lesið áður 

og veit þess vegna af ýmsu sem tengist 

umræðuefninu. „Þannig að maður googlar bara 

hérna inn í bókaskápinn sinn“ (SigS_2016_5: 10) 

segir Sirrý. Þegar komið er inn á heimili Sirrýjar 

fara bækurnar ekki fram hjá neinum, þær eru 

þar allt um kring. 

Jonas Frykman hefur talað um birtinga-

mynd rýmisins (e. space of appearance), hugtak 

sem heimspekingurinn Hannah Arendt (1906–

1975) hefur fjallað um. Hún skilgreinir hugtakið 

útfrá almenningstorgum forn-Grikkja sem 

kölluð voru agora, þar safnaðist fólk saman til 

að ræða framtíðarplön íbúa. Á torgunum varð 

til samhengi milli umræðunnar og hluta sem umkringja torgið svo sem bygginga, styttna 

og annarra hluta sem urðu minnisvarðar liðins tíma. Áhrif mannsins skapast með nærveru 

hans sem hefur áhrif á umræðu líðandi stundar og skapar grundvöll fyrir umræðu til 

framtíðar. Birtingarmynd rýmisins hefur þar mikil áhrif og myndar orku fortíðarinnar sem 

Mynd 9: Sirrý googlar í bókaskápnum sínum. 
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kallar fram hugrenningar líðandi stundar og framtíðar (Frykman, 2016: 168). Þannig 

getum við í raun fært hugarheim okkar í fast form efnisheimsins. Það má sjá samlíkingu 

milli heimilis Sirrýjar og agora forn-Grikkja þar sem í öllum herbergjum má finna bækur 

sem tengjast og minna á ferðalög þeirra og fleira sem þau hafa aðhafst í gegnum tíðina. 

Þetta er staður þeirra og gesta þeirra til að ræða liðinn tíma, líðandi stund og áforma 

komandi framtíð. 

  

Eiga eitthvað sameiginlegt 

Sýnilegar bækur upp í hillu eða liggjandi á stofuborðinu geta skapað heimilislegt og 

notalegt andrúmsloft eins og Arnór Kári hefur talað um. Það þarf ekki endilega að taka 

bækur upp af borðinu eða úr hillunni til þess að skapa umræður þegar gestir koma. Arnór 

Kári tók sem dæmi bók sem hann hélt á og fjallar um spænska listamanninn Miró (1893–

1983) og talaði um að bækur gæfu oft tilefni til umræðna og gætu þannig verið: 

Frábær leið til að eiga samtal um eitthvað. Bækur eða bókasöfn einstaklinga segja 

rosalega mikið til um manneskjuna hvað er hún að hugsa hvers konar einstaklingur 

er þetta. Þetta er svolítið eins og að koma heilanum í sjónrænt form að einhverju leiti 

(SigS_2016_6: 12). 

Þetta getur endurspeglað áhugamál og opnað á sameiginleg sýn. Sjálfur sagðist hann hafa 

séð bækur hjá vini sínum sem hann 

hafði ekki áður séð eða heyrt um. Líkt og 

Ian Woodward (2007: 152) hefur talað 

um þá öðlast hlutir menningarlegt gildi 

þegar þeir eru sýnilegir og í notkun, ef 

um þá skapast umræður og frásagnir 

gefum við þeim menningarlegan tilgang. 

Í heimsókn Arnórs Kára til vinar síns 

hafði hann séð bókaflokk sem vakti 

athygli hans. Hann var um málefni sem 

þeir báðir hafa mikinn áhuga á en vissu 

ekki af áhuga hvors annars. Arnór Kári 

hafði fengið lánaða fyrstu bókina í Mynd 10: Bókaröð um myndlistarmenn í eigu Arnórs. 

Kára. 
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bókaseríu vinar síns í þeirri heimsókn. Hann hafði lokið við þær allar nema þá síðustu sem 

hann kom með í viðtalið og sýndi mér.  

 Það er ekki óalgengt að við deilum bókum með vinum, við lánum þær og fáum 

bækur lánaðar og öðlumst eitthvað sameiginlega eftir að hafa lesið sömu bækurnar. Þetta 

getur skapað ákveðin tengsl og talaði Arnór Kári um að fólk geti áttað sig á hugsunum 

annarra og hægt sé að mæla með bókum sem maður telur að viðkomandi líki við. Þetta 

verður ekki aðeins sameiginlegur texti sem getur vakið upp umræður eins og Arnór Kári 

hafði áður talað um. Við erum að upplifa hann af sömu bókinni sem sameinar okkur einnig 

á einhvern hátt, þannig getum við deilt reynslu okkar og upplifun áfram til vina. Sara 

Ahmed (2010: 35) telur að þegar við deilum hlut sem veitir báðum aðilum ánægjulega 

tilfinningu þá eignumst við eitthvað sameiginlegt og tengjumst með því sterkari böndum. 

Hún talar einnig um að sá hlutur sem berst á milli manna safni í sig jákvæðum áhrifum og 

verði þannig ígildi samfélagslegra gæða og skilgreinir hann sem „hlut sem veitir hamingju“ 

(e. happy object).  

Jakob Bjarni Grétarsson blaðamaður var lesandi vikunnar í „Mannlega þættinum“ 

í Ríkisútvarpinu í janúar 2017. Þar sagði Jakob Bjarni frá bókum sem hann hafði lesið 

undanfarið ásamt uppáhalds bókinni sinni. Hann sagðist einnig alltaf reyna að boða 

fagnaðarerindið og gera tilraun til að miðla bókum áfram til yngri vina sinna. Hann hafði 

lánað Burkna vini sínum úr tölvubransanum, Góða dátann Svejk eftir Jaroslav Hašek og 

var þess vegna ekki með bókin á náttborðinu eins og hann var vanur. Hún er hans 

uppáhalds bók og segist hann oft grípa til hennar og lesa kafla og kafla. Boðskap 

bókarinnar vill hann deila með fleirum, ekki aðeins með því að kynna vini sínum efni 

hennar heldur með því að lána honum sitt eintak sem hafði veitt honum sjálfum mikla 

ánægju (Lísa Pálsdóttir, 2017). Hann var þó farinn að verða nokkuð langeygður eftir 

bókinni og beindi orðum sínum beint til lántakans þegar hann sagði „og skilaðu svo 

bókinni Burkni“ með nokkuð ákveðinni rödd áður en farið var að ræða um næstu bók. 

Arnar hafði einnig kynnst Góða dátanum Svejk í gegnum vin sinn og las hana fyrst 

10 ára gamall. „Ég las hana þá bara alveg stanslaust einhvern veginn, oft á ári“ sagði Arnar 

og hló um leið (SigS_2016_4: 4). Eftir að hann skilaði bókinni til vinar síns hafði hann 

margoft fengið hana á bókasafni en taldi sig þó aldrei hafa eignast „þessa frábæru íslensku 

útgáfu“. Síðar í viðtalinu fannst bókin upp í hillu. Hann sagðist líklega hafa gripið hana á 
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einhverjum bókamarkaði í þeim tilgangi að hafa hana upp í hillu hjá sér því honum fannst 

ekki ólíklegt að hann ætti eftir að lesa hana aftur. 

 

Erfitt að henda bókum 

Viðmælendur mínir áttu það allir sameiginlegt að vilja ekki hafa bækur nema þær hefðu 

einhvern tilgang. Þau höfðu því einhvern tímann losað sig við bækur en gátu þó ekki 

hugsað sér að henda þeim. Assa, Arnór Kári og Sirrý höfðu farið með nokkrar bækur í 

Góða hirðinn, Fjölsmiðjuna eða á aðra staði þar sem bækurnar nýtast áfram. Arnar hefur 

reynt að losa sig við bækur, þær eru komnar í kassa en fóru ekki lengra en inn í geymslu. 

Það myndast oft togstreita milli þess sem við teljum gagnslaust eða nýtanlegt. Orvar 

Löfgren (2014: 82) bendir á að það virðist vera stanslaus barátta milli óreiðu og skipulags. 

Við eigum oft auðveldara með að henda dagblöðum og tímaritum sem úreldast oft á fáum 

vikum eða dögum en annað virðist gilda um bækur. Þrátt fyrir að þær úreldist líka og við 

viljum helst losna við þær þá eigum við ekki auðvelt með að henda þeim. Það var 

áhugavert að lesa viðtal þar sem rithöfundurinn Guðrún Eva Mínervudóttir sagði frá 

heimili sínu í Stundinni 4.–16. nóvember 2016. Þar sagðist hún vera búin að fá nóg af öfga-

efnishyggju og rykgildrum sem hlutir og bækur geta verið. Áður fyrr hafi hún haft gaman 

af því að sýna hversu mikið af heimsbókmenntum hún ætti en í dag gefi hún bók við fyrsta 

tækifæri ef það stendur ekki til að lesa hana aftur (Vera Pálsdóttir, 2016: 52). Í inngangi 

bókar sinnar Stuff talar Daniel Miller um að dót (e. stuff) tröllríði öllu og sé til vandræða. 

Stundum reynum við að forðast það til þess að halda okkur hreinum og tærum. Okkur 

finnst eins og allt þetta dót sogi úr okkur mannlega vitund og við umbreytumst í drasl og 

söluvarning. Sú hugmynd að vilja losna undan oki dótsins telur Miller frekar einfalda sýn 

óspilltra lifnaðarhátta (Miller, 2010: 5). Dót eða hlutir eru allt umleikis okkur og ekki 

auðvelt að vera án þeirra. En einhverstaðar þurfum við að draga mörkin líkt og Mary 

Doglas hefur talað um. Við höfum öll okkar eigin skilgreiningar og flokkunarreglur á því 

hvað er nýtanlegt og hvað er rusl.  

Í samtali sem ég átti við hótelstjóra Icelandair hótelsins á Akureyri um rannsókn 

mína á bókum kom fram að hún væri farin að gefa bækur af heimili sínu. Hún sagðist eiga 

talsvert af bókum sem hún vill halda í en það væri heilmikið af skáldsögum í kiljuformi á 

heimilinu sem hún vill gjarnan losna við. Hún ætti þó erfitt með að henda þeim og ákvað 
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því að setja körfu í stigagang hótelsins og fylla hana af bókum. Hún sagði að fólk væri 

duglegt að taka bækur með sér inn á herbergi og það væri alltaf eitthvað sem grisjaðist 

úr körfunni og kæmi ekki til baka. Það gefur henni tilefni til að bæta í hana og minnka 

þannig bunkann á sínu heimili. Bækur sem þjónuðu ekki lengur tilgangi innan hennar 

fjölskyldu voru komnar með nýtt hlutverk.  

Þrátt fyrir öfgaefnishyggju dagsins í dag þá virðist okkar stolta bókaþjóð eiga erfitt 

með að henda bókum. Við reynir að skapa þeim nýjan vettvang ef við finnur þeim ekki 

lengur tilgang sjálf. Það mætti velta því fyrir sér, ef bókum fer að fækka verulega vegna 

nýrra miðla, hvort við eigum eftir að eignast okkar tíma „Árna Magnússon“ sem fer um 

sveitir landsins til að bjarga þeim fáu prentuðu eintökum sem enn eru meðal 

landsmanna? Bókum sem eru til óþurfta og safna bara ryki, því flestir eru farnir að lesa 

sínar bækur í spjaldtölvum. 
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7. Lokaorð 

As he holds them in his hands, he seems to be seeing through them into their distant 

past as though inspired. So much for the magical side of the collector–his old-age 

image, I might call it (Benjamin, 1968: 61). 

Það var ekki síst grein Walter Benjamin „Unpacking My Library: A Talk about Book 

Collecting“ sem hvatti mig til að skoða betur hugleiðingar mínar um áhrif, tilgang og minni 

sem bækur geta falið í sér sem efnislegir hlutir. Benjamin virðist bera ómælda virðingu 

fyrir bókunum sínum, í huga hans er gildi þeirra langt umfram þau orð og innihald sem 

þær hafa að geyma. Í grein sinni segir hann frá því þegar hann tekur bækur sínar upp úr 

kössum og gleðst yfir því að bækurnar eigi eftir að njóta dagsljóssins aftur eftir tveggja ára 

myrkur. Um leið rifjar hann upp borgir þar sem hann hafði eignast hverja bók og hann 

mundi eftir herbergjum þar sem hann hafði lesið þær og bókum sem hann hafði eignast 

ungur sem færðu honum minningar um æsku hans.  

 Upphaflegri spurningu minni um merkingu bóka í nútímasamfélagi sem efnis-

kenndra hluta umfram þann texta sem þær hafa að geyma, má líklega svara á 

margvíslegan hátt. Í rannsókn minni hef ég skoðað efnismenningu bóka út frá svörum 

viðmælenda minna ásamt umræðu á ýmsum miðlum sem ég hef rekist á frá því rannsókn 

mín hófst. Einnig hef ég borið gögnin saman við eldri sögulegar heimildir til þess að átta 

mig betur á merkingu bókarinnar innan okkar samfélags. Það getur verið gott að skoða 

samhengi milli ólíkra tíma og átta sig þannig á því að við skiljum hlutina á ólíkan hátt.  

 Ég tel mig hafa sýnt fram á að efnisheimur bóka geti haft mikil áhrif á fólk. Hlutir 

sem við erum ekkert sérstaklega að hugsa um eða velta fyrir okkur dags daglega, líkt og 

bækur, finnst okkur oft ekki skipta máli hvernig líta út fyrr en við förum að velta þeim fyrir 

okkur. Það virðast þó vera ákveðin tengsl sem við náum að mynda við efnisheiminn, oft á 

ómeðvitaðan hátt. Hlutir líkt og bækur sem við erum ekkert sérstaklega að hugsa um eða 

velta fyrir okkur geta þannig haft mikil og margvísleg áhrif á daglegt líf okkar og geta 

jafnvel verið leið til að tjá okkur.  

 Orð sem bækur innihalda eru mikilvæg en framsetning þeirra getur haft áhrif á 

það hvernig við skynjum og upplifum þau. Bækur eru ekki síður gerðar til að handleika 

þær en að lesa. Letur, útlit og áferð getur því skipt miklu máli eins og kom fram hjá 

viðmælendum mínum. Það getur verið tilfinning og skynjun okkar sem ekki er skráð í texta 
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bókanna og getur því verið erfitt að lýsa þeim með orðum en sjón, hljóð, lykt og snerting 

geta endurvakið áhrif sem við urðum fyrir við lestur bókarinnar. 

 Gildismat bóka er ekki alltaf það sama, menningarlegt mat hvers tíma og 

samfélags getur einnig haft áhrif á það hvernig við metum bækur. Vitneskju sem bækur 

hafa að geyma getum við oft skynjað jafnvel þó við höfum ekki lesið þær. Fjöldi merkinga 

sem felast í hlutum geta verið ummerki notkunar eða saga sem tilheyrir fortíðinni. Saga 

og fortíð getur þannig verið sýnileg með efnisheiminum og á þann hátt styrkt sjálfsmynd 

og sameinað fólk. Útlit og áferð skiptir miklu máli hvort sem bækurnar eru nýjar eða 

notaðar. Hvernig þær voru upphaflega unnar getur haft mikil áhrif á lestur bóka þar sem 

gildismat þeirra getur komið fram í tilfinningum okkar.  

 Lestrarupplifun okkar getur tengst innihaldi bókarinnar en einnig þeim 

tilfinningum sem efnisáhrif bókarinnar hefur. Lestrarstundin getur verið ánægjuleg og 

áhrifamikil þegar við hrífumst af bókinni sem hlut. Staðsetning í ákveðnu rými með bók 

þar sem við ýtum öllu öðru til hliðar getur skapað minningu sem varðveitist í efniskennd 

bókarinnar. Þetta getur einnig átt við um tilfinningabönd sem við bindumst með 

sameiginlegum lestri bóka. Bækurnar geta þannig orðið okkur mikilvægar og oft tilefni til 

upprifjunar þegar við tökum þær fram og flettum löngu seinna. Bókin getur einnig gegnt 

ákveðnu hlutverki í félagslegum samskiptum þar sem umræður geta myndast í samhengi 

við bækur sem umkringja okkur. Þegar við lesum sömu bækur getum við deilt reynslu og 

upplifun, þannig geta þær skapað grundvöll umræðu og samskipta. Með efnisheiminum 

er hægt að sýna hvern mann við höfum að geyma eða hvernig við viljum skilgreina okkur. 

Við erum alltaf að varðveita minningar og upplifanir sem við getum fært í ýmis form og 

miðla efnisheimsins. Bækur geta geymt minningar sem framkallast oft við það að sjá 

bókina, finna lyktina af henni og með því að snerta hana. Þannig getur minni falist í bókum 

og atburðir rifjast upp þegar við sjáum og handleikum þær. 

 Bókaeign sem sýnileg er inni á heimilum fólks getur haft áhrif á eigendur þeirra og 

þá sem þeir eiga í samskiptum við. Með skipulagi bóka erum við oftar en ekki að finna 

þeim einhvern tilgang. Viðmælendur mínir áttu það sameiginlegt að vilja ekki eiga bækur 

nema þær hafi tilgang en áttu þó erfitt með að henda þeim. Hjá þeim kom fram að oft 

myndast togstreita milli þess sem við teljum gagnslaust eða nýtanlegt en samt viljum við 

ekki henda bókum og teljum því betra að miðla þeim áfram og náum þannig að fækka 

þeim bókum sem við viljum losna við. 
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 Almennt og auðvelt aðgengi ýmiskonar lesefnis á netinu hefur vakið upp 

spurningar um það hvort prentaðar bækur nái að halda velli. Í rannsókn minni komst ég 

ekki hjá því að skoða framtíðarhorfur bókarinnar með þróun nýrra leiða til lestrar í huga. 

Rafbækur komu nokkuð við sögu hjá viðmælendum mínum sem fannst gott að bera þær 

saman við pappírsbækur. Það var helst til þess að átta sig á því hvort við höfum áfram 

þörf fyrir að halda í áþreifanlegan hluti með þau sérkenni sem pappírsbókin hefur umfram 

rafbók. Rannsóknir um rafbókarvæðingu hafa aukist að undanförnu og má gera ráð fyrir 

að hverskonar breytingar leiði af sér aukna umræðu. Það verður því áhugavert að fylgjast 

með því í framtíðinni. En með rannsókn minni tel ég mig hafa sýnt fram á það gildi sem 

pappírsbækur hafa enn í dag þrátt fyrir aukinn lestur rafbóka. 

 Ég hafði verið að undirbúa skil á nokkrum köflum ritgerðarinnar þegar frændi minn 

utan af landi óskaði efir því að fá að gista yfir nótt. Ég sagði það vera í fínu lagi en ég yrði 

svo sem ekki til stórræðna vegna ritgerðarskila. Hann spurði hvort ég væri að skila 

ritgerðinni á pappír en ég sagði ekki svo vera á þessu stigi, „nú þá er þetta ekkert mál“ 

sagði hann þá. Með þeim orðum lýk ég þessari ritgerð áður en ég loka endanlegu 

tölvuskjali mínu og sendi til útprentunar þar sem hún verður sett á pappír og bundin inn. 

Og vitna aftur í einn viðmælanda minn sem lýsti kostum pappírsbókar umfram rafbók og 

sagði „þá er þetta eitthvað“.   
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