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sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 
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Ágrip 

Markmiðið með þessari ritgerð er að fjalla um bókina sem hlut og draga fram ýmsa þætti 

sem til athugunar koma í því samhengi. Forsaga verkefnisins er að ég hef sérstakan áhuga 

á bókinni sem prentgrip sem meðal annars birtist í söfnun minni á gömlum bókum og 

prenti ásamt því að vera kveikjan að námi mínu í safnafræði.  

Í ritgerðinni er hlutur skilgreindur sem efnislegt fyrirbæri, áþreifanlegt og manngert. 

Einnig er varpað ljósi á skilgreininguna á bók en bókin getur verið prentgripur, handrit eða 

óefnislegur hlutur, hljóðbók eða rafbók. Bókin er því samkvæmt framansögðu ekki alltaf 

efnislegur hlutur eða gripur en umfjöllunin í ritgerðinni miðast við efnislega hluti/gripi. 

Farið er yfir sögu bókarinnar frá öndverðu og stöðu hennar í mismunandi samhengi. Einnig 

um gerð hennar, tilgang, merkingu, notkun, sögu, breytingar og hugmyndir. Í stuttu máli 

má segja að tilgangur bókarinnar og merking sé ólík eftir tíðarandanum hverju sinni. Bókin 

getur einnig verið tákn fyrir menntun, virðingu og vald án þess að vera opnuð.  

Rannsóknir á hlutum eru afar áhugaverðar, ekki síst með tilliti til einstaklinga sem að 

þeim komu. Með rannsóknum má varpa ljósi á hegðun, skoðanir og líf þeirra. Tengsl fólks 

við hluti og það sem í þeim felst getur sagt mikla sögu.  
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Abstract 

The aim of this thesis is to discuss the book as an object and highlight various aspects that 

will be considered in this context. The background of the project is that I have a special 

interest in the book as a printed object which is reflected in my collection of old books 

and prints as well as being a trigger for my studies in museology.  

In the thesis, an object is defined as physical phenomenon, tangible and man-made. 

The definition of a book is also highlighted, but the book may be a print, book, a script or 

an intangible item, an audio book, or an electronic book. According to this, the book is 

not always a material thing or an object, but the discussion is based on material things / 

objects. The history of the book is reviewed from the beginning and its position in 

different contexts. Also its type, purpose, meaning, use, history, changes and ideas. In 

short, the purpose of the book and the meaning of the book is different from past to 

present day. The book can also be a symbol of education, respect and authority without 

even being opened. 

The study of objects is very interesting, especially when linked with individuals. With 

research behavior, opinions and life of people can be explored. People's relationships with 

things and what is involved in the relationship can tell a great story.    
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1 Inngangur  
Á heimili foreldra minna austur á Hornafirði var, á uppvaxtar árum mínum, lítið heimilis-

bókasafn eins og algengt var. Í þessu safni kenndi ýmissa grasa. Íslendingasögurnar voru 

fyrirferðamiklar, svartar í samstæðu bandi, og margt annað leyndist í hillunum sem gaman var 

að skoða. Áhugi minn á bókum kviknaði því snemma og ekki spillti fyrir að á heimili 

móðurömmu minnar og afa austur í Breiðdal var bókabúð hennar, Bókaverslun Ingibjargar 

Guðmundsdóttur. Bókabúðin var í sama rými og afgreiðsla Pósts og síma. Þar gat ég setið 

löngum stundum og gluggað í bækur ef illa viðraði til útiveru.  

Þessi áhugi varð svo til þess að ég fór að safna þjóðlegum fróðleik sem prentaður var í 

bókum og sér í lagi þjóðsögum sem eru ákveðin heimild um lífshætti og þjóðtrú fyrr á öldum. 

Það var svo fyrir algjöra tilviljun að ég fann gamla bók á nytjamarkaði, sem skar sig úr þeim 

bókum sem ég hafði eignast eða áður flett. Þar var komin bókin Nokkur ljóðmæli eftir Þorlák 

Þórarinsson prentuð á Hólum í Hjaltadal árið 1775. Ekki bara var bandið og umgjörðin öðruvísi 

en ég átti að venjast af bókum, heldur var einnig leturgerðin (fraktúr) og pappírinn ólík því sem 

við þekkjum í dag. Þarna var teningnum kastað varðandi áhuga minn á gömlum bókum. Í stað 

þess að horfa nær eingöngu til þjóðsagna og þjóðlegs fróðleiks í söfnun minni fór ég að horfa 

á bækur út frá gerð, aldri, bandi, útgáfustöðum og fleiri þáttum. Þarna var lagður grunnurinn 

að safni mínu af íslensku prenti sem spannar nú orðið flesta gömlu íslensku prentstaðina 

(Böðvar Kvaran, 1995). Segja má að þessi áhugi á gömlu prenti, auk sögu og menningu 

almennt, hafi orðið til þess að leið mín lá í nám við Háskóla Íslands í safnafræði.    

Í verkefninu verður sjónum beint að bókinni sem hlut, horft verður á efnið, formið og 

innihaldið að því marki sem það er hlutlægt. Ekki verður fjallað um boðskap texta, sagnaheima 

eða annað sem sprettur af lestri bóka. Þvert á móti þá verður leitað svara við spurningum um 

bókina sem hlut og þá meðal annars, hvernig hlutur er hún, hver er tilgangur og merking 

hennar sem hlutar? Hvert er gildi bókarinnar annað en að vera hylki utan um innihaldið; 

textann, myndirnar?   

Á Íslandi er löng hefð fyrir ritun bóka og má þar benda á skinnhandritin sem nú eru 

varðveitt í Handritasafni Árna Magnússonar og víðar. Gildi bóka er margþætt og má þar nefna 

hlutverk þeirra til miðlunar með texta sínum, sögum eða hverju sem ritarinn vill koma á 

framfæri. Eftir að prentun varð algeng jukust þessir miðlunarmöguleikar gríðarlega því mun 

fljótlegra er að prenta bók í stóru upplagi heldur en að afrita hana með handskrift. Eitt af 

gildum bóka er að vera hlutur, munur. Gjarnan eitthvað sem prýðir umhverfið, hvort sem það 

er bókahillan á prestssetrinu eða glæsilegir gylltir kilir á lögmannsstofum. Á hótelum má í dag 
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sjá bókahillur með margskonar bókum sem einkum eru ætlaðar til skrauts eða til að veita 

viðkomandi stað menningarlegt yfirbragð.  

Til að varpa skýrara ljósi á ólík hlutverk bókarinnar sem grips eru myndir í ritgerðinni. 

Tilgangur þeirra er að sýna lesandanum nánar hvað fjallað er um hverju sinni auk þess að gefa 

hugmynd um fjölbreytileika og breytingar í gegnum tíðina. Myndirnar sýna meðal annars mjög 

gamlar bækur, mjög dýrmætar bækur og hversdagslegar bækur. Myndirnar eru fengnar úr 

myndasafni höfundar sé annað ekki tekið fram.  
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2 Fræðilegur kafli 
Til að leita svara við þeim spurningum sem ritgerðin byggir á var leitað að fræðilegum 

skrifum um bækur sem hlut, ekki var stuðst við megindlegar (e. quantitative) eða 

eigindlegar (e. qualitative) rannsóknaraðferðir. Ritgerðin er heimildaritgerð þar sem 

ritaðar heimildir, hvort heldur sem er á pappír eða rafrænu formi, eru notaðar til að varpa 

ljósi á viðfangsefnið. Með þessari aðferð má komast yfir mikið efni þar sem ekki eru 

takmörk vegna spurningalista eða vali á viðmælendum. Einnig getur heimildaritgerð 

mögulega boðið upp á sjónarhorn sem óvíst er að kæmu annars fram.  

2.1 Gagnaöflun 

Í heimildaleitinni voru eftirfarandi áherslur:  

1. Leitað í rafrænum gagnagrunnum t.d. ProQuest og leitin afmörkuð við ritrýndar 

greinar.  

2. Leitað í rafrænum gagnagrunnum Landsbókasafns 

(https://landsbokasafn.is/index.php?page=gagnasofn) ásamt Gegnir (leitir.is).  

3. Leitað á Landsbókasafni í hillum og safntölvum að bókum sem við kunna að eiga. 

4.  Leitað eftir ábendingum frá leiðbeinanda og úr fundnum bókum.  

5. Almenn leit á netinu með google.com, yahoo.com og öðrum leitarvélum. Leitin ekki 

lengur einskorðuð við ritrýndar greinar en áhersla á útgefið efni. 

Ekki fundust margar greinar um þetta efni, bók sem hlutur, þrátt fyrir ítarlega leit á 

íslensku, dönsku/Norðurlandamálum og ensku. Tekið skal fram að ekki var leitað á öðrum 

tungumálum en áður nefndum, þannig að ekki er útilokað að umfjöllun sé til um efnið á 

einhverju öðru máli. Það verður hins vegar ekki sannreynt í þessari ritgerð vegna skorts á 

kunnáttu á flestum af heimsins mörgu tungumálum. Skemmst er frá því að segja að afar 

illa gekk að finna heimildir um bókina sem hlut. Engin fræðileg grein um þetta efni fannst 

þar sem megináherslan var á bókina sem hlut. Hins vegar fundust ýmsar greinar sem fjalla 

um bókina i ólíku samhengi. Margar greinar finnast um bækur almennt en í þeim eru aðrar 

áherslur, til dæmis á innihald þeirra og boðskap. Þar sem heimildir um bókina sem grip 

eru af skornum skammti var horft til gripa almennt og þá meðal annars sótt í smiðju 

Björnar Olsen sem hefur skrifað um hluti og ýmis sjónarhorn á þá. 

 

 

https://landsbokasafn.is/index.php?page=gagnasofn
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2.2 Hlutir 

Áður en fjallað verður um bókina sem hlut er rétt að líta til hlutanna sem slíkra. Hvað hefur 

verið fjallað um hluti og hvaða sjónarhorn eru uppi um þá. Norski fornleifafræðingurinn 

Björnar Olsen (2010, bls. 1) telur að umfjöllun um hluti hafi verið dulin eins og kynlíf á 

Viktoríutímabilinu. Hvergi er fjallað um þá þó þeir séu alls staðar. Eðlilega séu þeir til en 

fá enga félagslega athygli. Þeir séu eins og auðmjúkir þjónar sem lifa á jaðri félagslegs 

veruleika, framkvæma mest af vinnunni en eru aldrei kynntir sem slíkir.  

Ef leitað er að umfjöllun um hluti á íslensku þá er niðurstaðan ekki ólík því sem Olsen 

fjallar um hér að ofan. Einföld leit á netinu skilar fáu enda skilar leit að orðinu hlutur 

niðurstöðum sem eru ólíkar og fjalla ekki um sama fyrirbærið. Þannig má sjá niðurstöður 

eins og hlutur sem vísar til eignar (eignarhlutur, hlutfallsleg eign í einhverju) og hlutur sem 

eitthvað áþreifanlegt. Ákveðin vandkvæði eru á orðinu hlutur á íslensku þar sem sama 

heitið, hlutur, er gjarnan notað bæði yfir það sem kallast á ensku object  

(hlutur/gripur/munur) og thing (hlutur). Tilraun hefur verið gerð til að skilgreina hlut (e. 

object) sem staðreynd á meðan hlutur (e. thing) er eitthvað til að hugsa um eða hafa 

áhyggjur af: 

 

Mynd 1. Objects vs. Things, Philosophies mynd eftir Jesper Magnusson1. 

Ekki verður fjallað hér um hlut í annarri merkingu en sem einhvers konar efnislegt 

fyrirbæri, einhvers áþreifanlegs, nánar tiltekið manngerðs. Hér er því orðið hlutur ekki 

notað yfir neinskonar lífverur eða upprunalegar náttúrumyndanir. Samkvæmt því er 

tilhöggvið grjót eins og hverfisteinn hlutur en óunninn steinn er náttúrumyndun.  

Það er breytilegt hvernig horft er á hluti frá einum tíma til annars eða réttara sagt, 

hvort þeim sé yfir höfuð veitt einhver athygli, eins og Olsen nefnir hér fyrr. Svo er það 

spurningin sem Olsen (2010, bls. 2) veltir upp um hluti þ.e. hvernig hlutir (e. objects) og 

 
1 Skýring. Leyfi frá Jesper Magnusson fyrir myndnotkun í viðauka 
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hlutir (e. things) tengjast mönnum og  mynda kerfi sem kallast samfélag og saga. Hvaða 

hlutverki þjóna hlutir (e. objects) við að virkja og tryggja félagslegt líf? Auk þess, ef hlutir 

skipta máli, sem þeir augljóslega gera, byggist þá þessi munur á eiginleikum sem ná út 

fyrir þýðingu þeirra? Með öðrum orðum – skipta hlutir máli og hafa þeir virkni sem byggir 

á eiginleikum sem eru einstakir og nauðsynlegir fyrir þá?   

Skrif Olsen hafa vakið áhuga annarra fræðimanna og einnig þessi nálgun sem verður 

frekar skýrð. Olsen segir að fornleifafræðin fjalli fyrst og fremst um manngerða hluti (gripi) 

og þá sérstaklega um venjulega og hversdagslega hluti. Þessi umfjöllun sé föst í viðjum 

vanans á tímum þegar fornleifafræðingar sýna því æ meiri áhuga að kanna fólkið á bakvið 

manngerða hluti. Sú nálgun snýst um að aðgreina þetta tvennt og leyfa okkur að nálgast 

fólkið. Olsen tekur annan pól í hæðina og segir að manngerðir hlutir og fólk séu bundin 

órjúfanlegum böndum. Nú, þegar þessi skoðun nýtur vaxandi fylgis í félagsvísindum, er 

rétt að benda á að Olsen var meðal fyrstu fornleifafræðinga til að beina sjónum að 

mikilvægi efnisins í þessu sambandi (Conzález-Rubial, 2011). 

Þetta skýrir Olsen (2010, bls. 17) sjálfur nánar og segir mikilvægasta þáttinn varða 

verufræði hlutanna: Hvað eru hlutir, hvaða áhrif hafa þeir á líf fólks? Ennfremur hvernig 

tilvera þeirra sé áskorun á hugmyndir mannsins um tímann og söguna, og hvers vegna 

hlutir, þrátt fyrir mikilvægi þeirra, hafa verið útilokaðir og hunsaðir að mestu leyti í 

rannsóknum á sviði félagsvísinda. Án þess að fara mikið út í verufræði þá: „fjallar hún um 

veru sem veru, um það að vera eða ekki vera til sem slík...“ Ef til vill mætti segja að 

verufræði rannsaki veruleikann (Verufræði, 2013). 

Olsen (2010, bls. 60) heldur áfram og telur samskipti mannsins við hluti eiga sér stað 

á vettvangi ógagnsærrar þekkingar: Fólk lifir lífinu samofnu tilbúnum hlutum. Þessi 

samtvinning stýrir í grunnatriðum daglegu lífi fólks, að mestu leyti á hulinn hátt. En að 

ímynda sér efnismenningu sem grunn að vitrænum samskiptum, þar sem auðvelt er að 

lesa merki og letur, er að svipta hlutina sérstöðu sinni og möguleikanum á að þeir tali við 

fólk á sinn eigin hlutlæga hátt. Ef líf fólks með hlutum er aðallega líkamleg reynsla, samspil 

efnislegra eininga, þá verðum við einnig að sjá fyrir okkur skáldskap, sem erfitt er að túlka, 

og er af allt annarri tegund.    

Sjá má af þessum skrifum Olsen (2010, bls. 153) að hann er boðberi breytinga í hugsun 

þegar hlutir eru skoðaðir, nú í ljósi nýefnishyggju. Hann telur að fólk þurfi að velta betur 

fyrir sér spurningunni um hvers vegna og hvernig hlutir eru mikilvægir? Augljóslega, eru 

hlutir einnig búnir til og mótaðir með mannlegan ásetning í huga og óendanlega 

breytilegan tilgang. Frekar en að hugsa um þetta sem ferli þar sem mannlegar hugmyndir 

eru uppfærðar á eitthvað hrátt og táknlaust, þá ættu menn að hafa í huga að hönnun 

kemur einnig frá efninu og aðferðum sem eru stór þáttur hennar.  
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En hvernig ber að skilja hluti er spurning sem gæti vaknað þegar tilgangi þeirra er velt 

er fyrir sér. Um það fjallar Olsen (2010, bls. 172) einnig. Hlutir eru ekki orð, þeir eru ekki 

merki til að lesa eða vörur sem eru tilbúnar til neyslu eða til að verða partur af stærri 

einingu. Hlutir vinna með orðlausa eiginleika sína og tengjast eigin efni. Sögu þeirra er ekki 

hægt að upplýsa nema við könnum heiðarleika hlutanna. Hlutir birtast okkur aðallega sem 

tilbúinn útbúnaður, svo sem stólar, rúm, ofnar, axir, kajakar, ísskápar, hús, bílar, vegir – 

með öðrum orðum, sem hlutir sem virka en ekki endilega eða eingöngu í táknlegum 

búningi.  

Undanfarna áratugi hefur aðferðum sem leitast til við að greina sögu hluta verið beitt 

til að rannsaka forngripi. Gripir með sögu fylla margar safngeymslur en auka ekki skilning 

fólks á fortíðinni meira en punktur á korti sem greinir frá uppruna stað til að gefa til kynna 

ákveðna þjóðfélagsgerð, menningu eða starfsemi. Þegar horft er til sögu gripa þá á hún 

rætur að rekja til þeirrar menningar og tækni sem til þarf til að framleiða gripinn, ferlið 

við framleiðsluna, notkun og loks þess þegar hætt er að nota gripinn (Bjørnevad o.fl., 

2019). Því hefur verið haldið fram að skoða eigi heiminn út frá gripum þar sem þeir hafi, 

eins og fólk, hlutverk og/eða þjóni mikilvægum tilgangi. Efnisleiki gripa takmarkar 

félagslega virkni þeirra, framleiðslu og breytingar ásamt stöðu þeirra innan 

menningarinnar sem möguleg gjöf eða vara. Með grunnkenningu um hlutgervingu þar 

sem meðal annars er lögð áhersla á rannsóknir á efnismenningu þá gera gripir það 

mögulegt að skilja hugmyndir um þekkingu og sjálfsmynd. Þekkingin fæst einnig með því 

að skoða tengsl gripa. Gripir vekja áhuga þar sem þeir lýsa í sjálfu sér fortíðinni, hver sem 

hún er. Þeir spegla nútíðina og senda ákveðin skilaboð til framtíðarinnar (Kah, 2017). 

Sjónarhornið er því alltaf breytilegt á gripina. Það er eitt þegar þeir eru búnir til, annað í 

dag og mögulega allt annað á morgun. Þeir segja sína sögu en skilningur þess sem rýnir í 

söguna ræðst af þekkingu hans, reynslu og tengingum við gripinn.  

Hlutir hafa áhrif á tilfinningar fólks og vekja upp minningar, hugmyndir og merkingu í 

huga þess. Þetta gefur hlutum félagslega stöðu. Óbreytanlegur persónuleiki sumra hluta 

gerir þeim kleift að flytja með sér eitthvað af einkennum framleiðandans eða fyrri eigenda 

(Sillar, 2009). Hugmyndir hafa komið fram um útvíkkun á hlutverki og mikilvægi hluta. Í 

því sambandi er bent á hinn flókna vef innbyrðis háðra tengsla sem margir hlutir fella 

okkur inn í og stuðla þannig að uppbyggingu samfélagsins jafnframt því að vera tæki fyrir 

mannlegar athafnir. Allt þetta veitir gripum aukið vægi. Jafnvel þó listaverki skorti vilja eða 

markmið þá getur það haft áhrif á fólk óháð upphaflegum fyrirætlunum skapara þess. 

Jafnvel þó flestir hönnuðir fjalli um hvernig hlutir hafi vald eða geti vakið tilfinningar og 

haft áhrif á gjörðir fólks þá eru fáir sem skoða þann möguleika að hlutir hafi sín eigin áhrif 

óháðir öðru (Sillar, 2009). Með því að eignast hlut myndast félagsleg tengsl milli eigandans 
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og gripsins. Í því ferli getur gripurinn öðlast félagslega stöðu (Lund, 2017). Þó hlutir hafi 

verið mótaðir með mannlegan ásetning í huga þá kunna skilaboðin sem þeir miðla að vera 

breytileg eftir því hver nemur þau. Sauðskinnsskór tákna kannski gamla tíð og rómantík í 

huga ungs fólks í dag meðan þeir standa frekar fyrir blauta fætur í huga þeirra sem þá 

notuðu á sínum tíma. Tengslin á milli skinnskónna og áhorfandans eru ólík og miðlunin frá 

hlutnum því móttekin á mismunandi hátt. Löng hefð er fyrir því að gripir séu 

persónugerðir og nefndir. Þannig öðlast þeir sjálfstæða tilveru í hugum fólks. Sem dæmi 

má nefna sverð. Þau eru alls ekki öll nefnd en hljóta nafn ef þau hafa á einhvern hátt 

sannað sig. Nefndir hafa verið ellefu flokkar sem sverð draga heiti sitt: 1. Persónulegt nafn 

eða eftir gefanda með endingunni -nautur, t.d. Konungsnautur sem Hallfreður 

vandræðaskáld átti. 2. Gælunafn eða nafn fyrri eiganda. 3. Nafn þess sem smíðaði sverðið. 

4. Nafn sem felur í sér lýsingu t.d. Ryðfrakki. 5. Nafn sem felur í sér lýsingu, á skrauti, t.d. 

Gullhjöltur. 6. Nafn sem lýsir sverðinu, t.d. lengd. 7. Nafn sem lýsir æskilegum eiginleika, 

t.d. Blóðroði. 8. Nafn sem lýsir því hvernig sverðið hljómar. 9. Nafn sem lýsir hversu beitt 

sverðið er. 10. Nafn snáks, úlfs elds eða einhvers skáldlegs og 11. Óhlutbundin nöfn. Þegar 

horft er á eignarhald sverðs þá er ekki víst að það eigi að standa fyrir sjálfsmynd eigandans 

eða merkingu eins og þegar bók er merkt. Fyrrnefndur listi sýnir okkur að auk þess að hafa 

sérnöfn þá eiga sum sverð sína sögu með einum eða fleiri eigendum sem notuðu þau til 

einhverra mikilvægra athafna. Sumum þeirra voru ætlaðir mannlegir eða yfirnáttúrulegir 

eiginleikar. Mörg sverð áttu sér flókna sögu og gömul rit staðfesta að vopn gætu átt sér 

sjálfsmynd (Pearce, 2013). Í Lesbók Morgunblaðsins þann 30. október 1966 fjallar Árni Óla 

um forn sverð og nefnir þar nokkur nafntoguð: Sköflungur sverð Hrólfs konungs kraka en 

það var talið besta sverð sem komið hefur til Íslands, Dragvandill sem hertur var í eitri og 

Egill Skallagrímsson átti, Naður einnig í eigu Egils, Grásíða sverð Kols þræls en var eftir 

brot breytt í spjót sem Sturla Sighvatsson átti, Fótbítur örlagasverð í Laxdælu, Mæringur 

sverð Björns Hítdælakappa, Aðalráðsnautur sverð Gunnlaugs Ormstungu. Listinn er lengri 

en hverju þessu sverði fylgir saga um eigandann, gefandann og þá sem vegnir voru með 

þeim. Á söguöld var trú manna á mátt sverðsins mikil og ekki fór alltaf vel fyrir þeim sem 

slíka gripi áttu laka eða þegar hetjurnar voru ekki með rétt sverð þegar á þurfti að halda. 

Sverð sem brotnuðu og var breytt í annað vopn héldu sínum persónuleika í gegnum 

umbreytinguna. Slíkir hlutir með flókna félagslega sögu eru ímynd persónugervingar eða 

lifandi gripir. Í þessum skilningi er hegðun þeirra lýst og þeir viðkenndir sem hlutir með 

persónuleika (Lund, 2017).                 

Bókinni hefur verið lýst sem hlut sem miðlar og varðveitir á ákveðnu formi mannlega 

þekkingu. Þær eru eins og tímahylki sem lifir í ólíku efni og breytilegu umhverfi. Í sögunni 

eru ófá dæmi um að bókin sé valdeflandi hlutur sem miðli fróðleik og því hefur verið ráðist 
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gegn henni með bókabrennum til að hinda útbreiðslu óæskilegra hugmynda eða skoðana. 

Nægir þar að nefna bókabrennur nasista þar sem bækur gyðinga voru brenndar. Sé litið á 

bókina út frá sögu lestrarins þá er hún tæki til að lesa (Ojeda og Lommen, 2016).  

Kjarni hverrar bókar er kannski boðskapur hennar, sagan sem hún segir en hið 

áþreifanlega, blöðin og bandið, er þá eins og áþreifanlegt hylki, hlutur. Frekar en að kanna 

áhrif bókarinnar sem tækis til að mynda skoðanir, upplifun eða önnur hughrif út frá 

innihaldi sínu verður nú bókin sem slík skoðuð nánar. Byrjað verður á skilgreiningunni á 

bók (kafli 2.3), síðan fjallað um uppruna hennar og sögu (kafli 3.4) og loks fjallað um hana 

sem hlut (kafli 3.5). 

Þegar fjallað er um bókmenntir samtímans eða nútímans þá tengist umfjöllunin óhjá-

kvæmilega einum efnislegum hlut eða grip og það er hin prentaða bók. Jafnvel nú á 

rafrænum tímum tækniþróunar og breytinga er prentaða bókin ekki horfin. Ríkjandi form 

bókmenntanna er enn bundið við bókina, eins og verið hefur öldum saman. Með auknu 

læsi og betri menntun hafa bækur jafnframt verið nátengdar nútímalegum hugmyndum 

eins og tjáningarfrelsi og rökræðum sem byggja á gagnrýnni hugsun á opinberum 

vettvangi. Því hefur verið haldið fram að bókin sem hlutur og prenttæknin hafi með virkum 

hætti stuðlað að tilkomu og stöðugleika nútíma fyrirbæra eins og þjóða, stjórnarskráa, 

vísinda og opinberrar umræðu (Kuusela, 2016). 

Hvað hlutgerving eða efnisleiki bókarinnar stendur fyrir er ekki einföld spurning. Orðið 

„bók“ getur bæði átt við áþreifanlegar blaðsíður og magn texta eða efnis sem getur haft 

margar mismunandi efnislegar útfærslur. Bókin getur bæði verið frumspekihugmynd og 

afrit af handriti. Sama bókin getur verið gefin út oft í mismunandi sniði, til dæmis í hörðu 

bandi eða sem kilja, jafnvel áratugum saman og á mismunandi tungumálum. Jafnvel þegar 

farið er í gegnum slíkar stökkbreytingar og umbreytingar á milli sniða, kallast bókin bók; 

hljóðbók er bók, bók í rafrænu formi er einnig bók, þó hvorug þeirra hafi nokkuð að gera 

með prentaða bók úr bleki og pappír (Kuusela, 2016).  

2.3 Bók – skilgreining 

Nú er rétt að velta fyrir sér skilgreiningunni á bók. Trúlega hafa flestir einhverja fyrir fram 

ákveðna hugmynd um hvað bók sé og byggja þá á eigin reynslu, menningu og siðum. 

Mörgum dettur ef til vill í hug einhver tiltekin bók sem viðkomandi hefur einhvers konar 

tengsl við. En ef fólk veltir því fyrir sér hvað bók sé þá þarf að ákveða með hvaða hætti 

spurningin er sett fram. Það er einfaldast að spyrja: Hvað er bók? Stutt svar við 

spurningunni getur verið að bók sé manngerður hlutur. En spurningin kallar á flóknara og 

ítarlegra svar en bara að hún sé hlutur (þó það sé í sjálfu sér rétt). Ef leitað er eftir 

skilgreiningu á hvað sé bók þá finnast ýmis svör.  
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2.3.1 Nokkrar skilgreiningar á hefðbundinni bók  

Bók stendur saman af fjölda síða úr pappír, venjulega með áprentuðum orðum, sem eru 

festar saman fastar innan í kápu úr sterkari pappír eða pappa. Bækur innihalda til dæmis 

upplýsingar, sögur eða ljóð (Collins English Dictionary, 2019). Ritað eða prentað verk sem 

samanstendur af blaðsíðum sem eru límdar eða saumaðar saman á annarri hliðinni og 

bundnar í kápu (Oxford University Press, 2019). Bók er safn blaða sem eru fest saman í 

band, oftast í umgjörð sem er sterkari en efnið í blöðunum sjálfum (og kallast umgjörðin 

þá kápa). Blöðin geta m.a. verið úr skinni, pappír og pergamenti (Wikiorðabók, 2019). 

2.3.2   Rafbók  

Fyrri skilgreiningar gera ráð fyrir því að bók sé annað hvort rituð eða prentuð. En það er 

alls ekki tilfellið með allar bækur. Í dag eru gefnar út bækur í rafrænu formi (e. e-books) 

sem meðal annars er hægt að lesa á lesbrettum, í tölvum, símum og sjónvarpi. Rafbókin 

þjónar sama hlutverki og hefðbundin bók að því marki að hún geymir upplýsingar og gerir 

þær aðgengilegar. Rafbók getur verið einföld útgáfa af prentaðri bók eða hún getur verið 

gagnvirk og fólgið í sér sjálfspróf eða aðra margmiðlunar möguleika (Rockinson-Szapkiw, 

Courduff, Carter, Bennett, 2013). Með rafbókum má koma gríðarlegu magni upplýsinga í 

samþjappað form og á einfaldan hátt má flytja með sér á heilt bókasafn ef því er að skipta. 

Rafbókin sem slík er varla efnisleg þar sem bæði hún og innihald hennar er falið í fremur 

óáþreifanlegri tækni þó hlutirnir sem hún birtist á séu efnislegir eins og lesbretti og símar.    

2.3.3 Hljóðbók 

Annað form bóka sem ekki eru á pappír né í bandi eru hljóðbækur. Þær fyrirfinnast í 

margvíslegu formi og hafa þróast úr því að vera á segulböndum, kassettum eða 

geisladiskum yfir í stafrænt form sem spila má í ýmsum snjalltækjum og hlaða niður eða 

streyma í gegnum internetið. Velta má fyrir sér hvort hljóðbókin sé að einhverju leyti 

nútímalegur arftaki gömlu húslestranna, þegar einn heimilismaður las og hinir hlýddu á? 

Hljóðbókin hefur þann ótvíræða kost að hlustandinn þarf ekki að vera læs á hefðbundið 

letur til að geta notið hennar. Hlustandinn getur einnig verið að gera eitthvað annað á 

meðan hlustað er eða einfaldlega bara notið þess að hlusta. Mikilvægi hljóðbókarinnar er 

ótvírætt þó líklega sé hún gefin út í dag í mun minna magni en hinir flokkar bókanna.  

Í dag koma hljóðbækur oft út á stafrænu sniði (e. digital format) og rafbækur innihalda 

talgerfil sem les textann upphátt þannig að mörkin á milli hljóð- og rafbóka verða óljós 

(Moyer, 2012).     
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2.3.4 Form bókarinnar breytist 

Upphaflegt form bókarinnar helst sjaldan alveg óbreytt eftir að fyrstu útgáfu lýkur. Formi 

bókarinnar er gjarnan breytt á þrennan hátt. Fyrir það fyrsta getur texti hennar getur tekið 

breytingum milli útgáfa og þýðinga sem getur einnig haft áhrif á útlit hennar. Annað er að 

sama efni (texti) er gefin út á mismunandi hátt til dæmis í kilju, hljóðbók og rafbók. Í þriðja 

lagi breytist formið þegar bókin fær nýja kápu, ný inngangsorð, henni fylgir viðtal við 

höfund, gagnrýni, auglýsingar og fleira í þeim dúr. Slíkar breytingar verða einkum þegar 

bók öðlast vinsældir eða er gefin út á nýjum ólíkum menningarsvæðum (Kuusela, 2016).  

Ekki þarf að horfa lengra en til útgáfu á íslenskum skáldverkum, til að sjá nýjar kápur 

koma með nýrri útgáfu og má benda á mismunandi útgáfur á verkum Halldórs Laxness 

sem dæmi þar um. Bækur íslenskra höfunda sem gefnar eru út erlendis, fá á sig staðblæ 

útgefandans eða nýja hönnun sem þykir söluvænlegri. Á sama hátt fá margar erlendar 

þýddar bækur hérlendis annað útlit en í upphaflegri útgáfu. Svo má ekki gleyma að bækur 

eru prentaðar aftur og aftur í mismunandi prentsmiðjum og bundnar inn í ólíkt band 

hverju sinni.  

2.4 Bækur og forvarsla 

Í dag þekkja margir það að eiga bók eða bækur í hillu. Hillan er aðgengileg geymsla þar 

sem auðvelt er að nálgast bókina hvort sem hugmyndin er að flétta henni, lesa eða skoða. 

Áður fyrr átti heldra fólk gjarnan miklar bókahillur eða -skápa sem voru oft ákveðið 

stöðutákn. Þær gátu líka verið tákn um víðlesinn og fróðan eiganda og sem dæmi má 

nefna bókahillur og -skápa á heimilum Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi, Einars 

Jónssonar myndhöggvara og Halldórs Laxness, en þau eru öll söfn í dag. Á 

almenningsbókasöfnum eru bækurnar gjarnan í málmhillum og studdar með þar til 

gerðum bókastoðum ef þær fylla ekki alveg út í lengd hillunnar. Er þetta gert til að geyma 

bækurnar á sem bestan máta. Eins og þeir þekkja sem hafa umgengist gamlar bækur þá 

er ástand þeirra mismunandi og í sumum tilfellum eru eldri bækur í betra ástandi en yngri. 

Þarna koma mismunandi þættir við sögu.  

2.4.1 Hrörnunin  

Margar ástæður geta valdið hrörnun á bókum úr pappír algengasta ástæðan er ónæg gæði 

pappírs. Pappír framleiddur eftir 1850 var gjarnan úr trjákvoðu sem inniheldur ekki langar 

trefjar líkt og í eldri pappír og er jafnframt ríkur af tréni (e. lignin). Tréni hefur þann 

óæskilega eiginleika að pappírinn dökknar ef hann verður fyrir útfjólubláu ljósi auk þess 

sem það brotnar niður í koltvísýring með tímanum. Pappír gerður úr við sem er tættur 

niður í vélum er í mestri hættu á hrörnun þar sem sellulósinn styttist í framleiðsluferlinu 

með þeim afleiðingum að hann loðir verr saman. Þetta veikir pappírinn. Við frekari vinnslu 
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trjákvoðunnar styttist sellulósinn enn frekar og bleiking sem notuð er til að gera pappírinn 

hvítari skilur eftir sig leifar af sýru í pappírnum sem brýtur sellulósann niður í einfaldari 

sameindir. Er stundum talað um sýruárás í þessu samhengi þar sem sýran er ein helsta 

ástæða fyrir hrörnun pappírs. Pappírinn er ekki eina hráefnið sem hrörnar í nútíma bókum. 

Bókbandið, sem samanstendur gjarnan af leðri, spjaldi, þráð og lími ásamt blekinu sem 

notað er við prentun, hefur einnig efnafræðilega virkni sem saman við pappírinn getur 

flýtt fyrir og aukið hrörnun. Bókaútgáfan hefur verið undir miklum þrýstingi um meiri 

hraða, eins og pappírsframleiðslan, þar sem eftirspurnin hefur margfaldast frá miðri 19. 

öld (Harvey, 1993).  

Utanaðkomandi þættir vega einnig þungt eins og áður hefur verið minnst á. Loftgæði 

er þáttur sem sífellt vegur þyngra, einkum í stórborgum þar sem mengun getur verið mikil. 

Hár styrkur brennisteins og köfunarefnisoxíðs í andrúmslofti myndar sýru sem hraðar 

hrörnun á pappír. Ryk og sótagnir geta einnig valdið efnafræðilegum breytingum með 

snertingu við pappírinn (Harvey, 1993). Vandamál sem lengi hefur fylgt bókum er hættan 

á myglu ef bækurnar eru ekki geymdar í viðundandi geymslu. Mygla er sveppagróður sem 

leggst á bækur ef varðveisluskilyrði eru ekki rétt. Myglugró eru eins og fræ og ónæm fyrir 

breytingum á hitastigi og raka. Það er nær útilokað að uppræta myglugró úr bókasafni án 

sérhæfðs loftsíunarbúnaðar. Markmiðið er því að halda umhverfinu óhagstæðu fyrir 

myglu, meðhöndla bækur sem eru í hættu á að mygla (t.d. vegna raka) og finna og lagfæra 

bækur sem eru með myglu (Wren, 2011).  

Það að varðveita bækur er ekki einfalt. Bent hefur verið á að varðveisluvandinn sé 

stórfelldur. Þetta mál var sett á dagskrá bókasafnsheimsins á óvæginn hátt árið 1959 með 

lykilrannsókn William J. Barrow sem birtist í bók hans Deterioration of book stock, causes 

and remedies; Two studies on the permanence of book paper. Til grundvallar rannsókn 

sinni lagði Barrow fram gögn sem urðu til við prófanir á 500 bókum sem prentaðar voru í 

Bandaríkjunum á árunum 1900 – 1949. Niðurstaða Barrow var sú að bækur sem prentaðar 

voru á fyrri helmingi tuttugustu aldarinnar yrðu orðnar ónothæfar strax á næstu öld. 

Seinni athuganir hafa síðan leitt í ljós að hóflega áætlað má reikna með að 34% bóka verði 

alveg ónothæfar eða hafi orðið fyrir óbætanlegum skemmdum (Harvey, 1993). Áður fyrr 

var talið að varðveisluvandinn væri einkum verkefni bókasafnsfræðinga sem eru þeir sem 

handfjatla sjaldgæfar bækur, þá sér í lagi gamlar bækur, og skjalavarða í akademískum- 

og rannsóknarbókasöfnum. Almennt var talið að þetta snerti ekki safnkost 

almenningsbókasafna eða einkasafna. Síðustu áratugi hefur orðið mikil viðhorfsbreyting 

hvað þetta varðar. Safnafólk er almennt mun meðvitaðra um hrörnun safnkostsins. Víða 

er tekið á vandanum af fullri alvöru með viðeigandi forvörslu (Harvey, 1993). 
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2.4.2 Forvarsla 

Forvarsla á forsögu sína í þeirri hugmynd að mannkynið læri af því sem liðið er og að gögn 

frá liðnum tíma hafi mikla þýðingu og þarfnist þar með varðveislu fyrir komandi kynslóðir. 

Bóka- og skjalasöfn hafa það hlutverk að varðveita frásagnir og skjöl frá liðnum tíma. 

Þessar upplýsingar geta verið ævafornar og á mismunandi formi allt frá textabroti ristu í 

stein til dagblaðs gærdagsins eða tölvuskjala (Harvey, 1993). Í tilfelli bókarinnar þá skipta 

máli þættir eins og gerð síðna: eru þær úr pappír, papýrus, skinni, bambus, bómull eða 

leir, svo eitthvað sé nefnt. Hvernig er bandið og úr hverju er það? Hvernig var bókin 

geymd, var hún mikið notuð? Margir umhverfisþættir hafa einnig áhrif, svo sem: hiti, raki, 

birta, skordýr, sót, óhreinindi og mengun. Þegar geyma á bækur lengi, eins og á söfnum 

og bókasöfnum, þarf að taka öll fyrrnefnd atriði til skoðunar og haga starfinu eftir því.    

Forvarsla er liður í varðveislu gripa og skjala. Tilgangur forvörslu er að tryggja 

áþreifanlega langtímavarðveislu safnkosts. Hún stuðlar að varðveislu sem skiptist í 

styrkjandi forvörslu og fyrirbyggjandi forvörslu (Jacqueminet, 2019).   

Fyrirbyggjandi forvarsla felur í sér að skapa ákjósanlegt umhverfi í sýningarsölum og 

geymslum til að tryggja langtímavarðveislu safnkostsins (Jacqueminet, 2019). Þessi 

tegund af forvörslu er mun auðveldari og ódýrari heldur en styrkjandi forvarsla.  

Styrkjandi forvarsla aftur á móti felst í því að bæta skemmdir á hlutum með því að 

nota sérhæfðar forvörsluaðferðir sem gefa möguleika á endurheimt. Í stuttu máli má segja 

að þetta séu lagfæringar og viðgerðir (Jacqueminet, 2019). Hluti af þessu er endurgerð (e. 

restoration) sem nær yfir bæði tækni og ákvarðanir sem beitt er af sérfræðingum til að 

gera safnkostinum til góða þegar hann hefur hnignað vegna aldurs, slits og annarra þátta.  

2.4.3   En hvers vegna forvarsla?  

Eins og áður hefur verið um getið þá snýst forvarsla um að viðhalda safngripum þannig að 

þeir verði ekki fyrir skemmdum, rýrnun eða hrörnun. Þetta felur líka í sér að tryggja 

geymslu þeirra og öryggi til framtíðar. Án virkrar forvörslu á söfnum er hætt við að 

menningarverðmætin verði fyrir óbætanlegum skaða þegar fram líða stundir. Forvarsla er 

því aðferð til að fleyta safngripunum inn í framtíðina til rannsókna og skoðunar fyrir 

komandi kynslóðir.  

Sú forvarsla sem birtist almenningi helst er fyrirbyggjandi forvarsla sem meðal annars 

má sjá í sýningarsölum safna þar sem sýningargripir eru gjarnan í sérstökum kössum þar 

sem raka og hitastigi er stýrt auk ljósmagns.  
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2.4.4 Faddan More Psalter  

Árið 2006 fann gröfumaður fornt handrit þegar hann var að ryðja mýri í Faddan More á 

Írlandi. Talið er að handritið hafi verið skrifað í kring um árið 800 í einhverju af 

klaustrunum í nágrenninu. Ritið inniheldur 60 síður af skinnblöðum með hefðbundnu letri 

þess tíma. Fyrsti stafurinn í hverjum sálmi er með skreyttum upphafsstaf. Handritið er í 

skinnbandi sem minnir á möppu eða umslag. Lágt súrefnisinnihald í mýrinni bjó til 

óvenjulega góð varðveisluskilyrði fyrir handritið en mýrar voru gjarnan notaðar af írskum 

munkum til að fela verðmæti á tímum innrása víkinga (Faddan More Psalter, 2019). 

Handritið lá opið í upphaflegu bandi þegar það fannst. Ástand blaðanna, sem voru aðskilin 

blaut,  reyndist mjög misjafnt. Allt frá því að vera ótrúlega gott yfir í  slæmt. Um 60% 

handritsins höfðu orðið fyrir tjóni. Strax var ljóst að þörf væri flókinnar forvörslu. Taka 

þyrfti handritið í sundur til að fá eins miklar upplýsingar um ástand þess sem frekast væri 

unnt og skrá þyrfti öll skref gaumgæfilega. Hópur frá Þjóðminjasafni Írlands og bókasafni 

Trinity Collage í Dublin hafði yfirumsjón með verkefninu en þar voru samankomnir 

sérfræðingar með margvíslega reynslu. 

Sjaldgæft er að skinnblöð finnist í fornleifafundum og strax  var ljóst að um 

umfangsmikið og flókið forvörsluverkefni væri að ræða og áskorunin mikil  þar sem reyndi 

á forvörslu skinns, forngrips og bókar. Eftir mikið samráð innan hópsins og við aðra 

sérfræðinga var ákveðið að skipta forvarnarvinnunni í nokkra fasa. Í fyrsta fasa var bókin 

rannsökuð gaumgæfilega án þess að vera tekin í sundur. Bókin var skráð á eins marga vegu 

og mögulegt var svo sem með ljósmyndum, teikningum, segulómun (sem tókst ekki) og 

mynduð í hárri upplausn. Í fyrsta fasa voru tekin sýnishorn af 18. aldar skinnblöðum, þau 

gegnvætt og sett undir þrýsting í tvær viku. Þrátt fyrir að þessi sýnishorn væru ekki eins 

og handritið þá var stuðst við niðurstöður þeirra þegar tilraunir voru gerðar í öðrum fasa. 

Í öðrum fasa var ákveðið að engum kemískum efnum yrði bætt við skinnið þannig að þau 

yrðu ekki eftir þegar skinnblöðin væru orðin þurr. Ástæða þessa voru áhyggjur af 

langtímaáhrifum efnanna á blekið og litina í handritinu. Nokkrar aðferðir voru prófaðar; 

loftþurrkun, frostþurrkun, loftþurrkun á lofttæmdu borði, loftþurrkun með þerringu og 

þrýstingi undir gleri og að lokum þurrkun milli spjalda með lofttæmi kerfi. Seinasta 

aðferðin fól í sér að skinnblöðin, gegnsósa í etanóli, voru sett á milli laga af fíngerðu 

bondina (sem er plastefni) og 100%  bómullarþurrkupappírs. Þetta var síðan sett í 

lofttæmingarvél. Lofttæmingin varð til þess að etanólið dróst úr skinnblaðinu í 

þurrkupappírinn. Þetta stýrða ferli tók  um tvo sólarhringa. Með þessari aðferð varð 

rýrnunin á milli 2 – 5% á meðan hefðbundin loftþurrkun gaf af sér 75% rýrnum með 

tilheyrandi tapi (Gillis og Read, e.d.). Í dag er bókin geymd síðu fyrir síðu í sér útbúnum 
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kössum þar sem hver síða er varðveitt í sérstakri keramikfilmu sem er lofttæmd. Á þennan 

hátt hefur handritið verið varðveitt síðan 2011 (National Museum of Ireland, e.d.).  

2.5 Bókin sem miðill 

Árið 440 f.Kr. ritaði rómverski heimspekingurinn Cicero bók fyrir son sinn Marcus sem 

hann kallaði De Officiis, Um skyldurnar. Þar sagði Cicero syni sínum hvernig ætti að lifa 

lífinu út frá siðferði, hvernig ætti að halda jafnvægi á milli dyggðanna og eigin hagsmuna 

og hvernig ætti að hafa áhrif. Þetta rit var afritað á papýrusrollu og eftir því voru gerð 

mörg afrit. Innan fárra alda höfðu einhver eintök verið afrituð af rollum yfir í bundnar 

bækur eða handrit. Þúsund árum síðar gerðu munkar samviskusamlega afrit með 

uppskrift þannig að einungis var hægt að skrifa nokkrar síður á dag. Á 15. öld var Um 

skyldurnar prentuð í prentvélum í Mainz í Þýskalandi á vegum Johann Fust sem var félagi 

Jóhannesar Gutenberg. Fimm hundruð árum síðar er eintak af þessu fallega verki geymt í 

Huntington bókasafninu í San Marino í Kaliforníu. Þrátt fyrir að þessa eintaks bókarinnar 

sé vel gætt þá hefur hún hlotið mikla útbreiðslu. Hún hefur verið prentuð í hörðu bandi 

og kiljum, í alls konar útgáfum og með fræðilegum athugasemdum sem henta 

háskólastúdentum. Hægt er að nálgast hana í rafrænu formi á netinu ókeypis, eða sem 

rafbók á ensku, latínu og fjölda annarra tungumála. Margir hafa áhyggjur af því hvað þessi 

tækniþróun kemur til með að þýða fyrir bækur. Stórar bókabúðir hætta og ný tækni 

breiðist út. Tækniþróunin mun hafa áhrif á það hvernig bækur eru skrifaðar, seldar og 

lesnar sem aldrei fyrr. Þeir sem horfa á tæknina sem ógn sjá ekki lykilatriðið. Bækur er 

tækni í sjálfum sér, þær hafa verið betrumbættar og þróað áfram hugsun. Þessi tækni er 

öflug, langlíf og með aðlögunarhæfni eins og sjá má á bókum nútímans. Bækur eins og Um 

skyldurnar hafa ekki aðeins lifað söguna heldur einnig hjálpað til við að móta hana. 

Möguleikar bókarinnar á að varðveita, miðla og þróa hugmyndir voru teknir á nýtt stig 

með prenttækninni. Það að geta kynnt sér prentað efni á sama tíma og aðrir voru að kynna 

sér það varð neistinn sem kveikti á siðbótinni, það var grundvöllurinn að upplýsingunni og 

uppgangi vísindanna (Micklethwait, 2014). Gagnlegar bækur hafa kennt fólki að 

framkvæma hluti, að öðlast færni og þróast sem einstaklingur eða verða betri manneskja. 

Læra má af öllum gerðum bóka, þar með talið ástarsögum um hvernig á að hugsa eða 

hugleiða á nýjan hátt (Knight, 2009).  

Hlutverk bókarinnar sem miðils er ekki einskorðað við innihaldið eins og ráða má af 

áðurnefndri bók, Um Skyldurnar. Bækur sem hlutir leika stórt hlutverk sem sýningargripir 

í margskyns safngerðum. Má þar nefna rithöfundarsöfn, menningarminjasöfn, sér 

sýningar á bókum eins og bókminjasafn, náttúruminjasöfn og listasöfn. Á Listasafni Einars 

Jónssonar á Skólavörðuholti er íbúð Einars og Önnu konu hans varðveitt frá þeim tíma er 
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þau bjuggu þar. Íbúðin er á efstu hæð safnsins og athygli vekur að í henni eru veglegir 

lokaðir bókaskápar sem innihalda bókasafn þeirra hjóna. Bækurnar eru sýndar sem gripir 

úr þeirra eigu og sem hluti af heimilinu. Að þessum bókum hafa gestirnir ekki aðgang 

heldur verða að láta sér nægja að lesa á kilina sem sjást í gegn um glerhurðar skápanna. 

Þessar bækur sem gripir gegna svipuðu hlutverki og höggmyndirnar á neðri hæðum 

safnsins, það er að varpa ljósi á líf og list Einars. Í fyrirlestrarsal Þjóðminjasafns Íslands eru 

bækur í opnum hillum. Þessar bækur gegna væntanlega hlutverki gripa sem gera 

umgjörðina um salinn hlýlegri. Bókasafn Þjóminjasafnsins er hins vegar staðsett í 

Hafnarfirði og gegnir þar sínu hefðbundna hlutverki. Sem dæmi um rithöfundarsafn má 

taka Davíðshús á Akureyri en þar bjó Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. Davíð var mikilvirkur 

bókasafnari og ber heimili hans þess merki. Bækurnar í Davíðshúsi gegna sama hlutverki 

og bækurnar í Listasafni Einar Jónssonar, þær eru þarna sem gripir sem varpa eiga ljósi á 

skáldið og manninn eins og húsgögnin og húsið sjálft.  

Bent hefur verið á að í stórum náttúrugripasöfnum séu margvísleg sérsöfn sem geta 

innihaldið sýnishorn af náttúrumyndunum, gripi, skjalasöfn og rit. Þar eru sérfræðibækur 

um náttúruvísindi sem notaðar eru bæði sem sýningargripir og uppspretta þekkingar, 

skjalasöfn sem tengjast safngripunum, vísindagögn og frásagnir auk gripa úr fórum 

vísindamanna. Skráningabækur innihalda upplýsingar um gripi safnsins og varpa meðal 

annars ljósi á uppruna þeirra auk félags- og menningarlegra upplýsinga sem máli kunna 

að skipta. Undanfarin ár hefur fjöldi safna ráðist í það verkefni að flytja upplýsingar úr 

bókum og skjalasöfnum yfir á stafrænt form svo þær verði aðgengilegar fyrir vísindamenn 

og almenning á veraldarvefnum. Vettvangsbækur og skjalasöfn safna geyma mikið af 

vísindalegum, sögulegum, menningarlegum, félagslegum og landfræðilegum gögnum sem 

hingað til hafa ekki verið mjög aðgengileg. Með tækninni opnast nýtt aðgengi að öllum 

þessum gögnum (Jones, 2017). Þó að umræðan beinist helst að þróun stafræns efnis þá 

eru afleiðingarnar líka efnislegar fyrir söfnin. Söfn leggja áherslu á að umgjörðin, húsnæði 

og sýningarrými uppfylli kröfur um notkun, varðveislu og stjórn á áhættuþáttum. 

Breytingar eru í loftinu. Það kallar á vinnu við að rekja, greina og gera sýnileg tengslin á 

milli safngripa, fólks, safnskjala og annarra hluta. Niðurstaðan er breyting á mikilvægi og 

áhuganum á gripunum. Í þessu ferli eru skjöl og bækur lykilatriði sem heimildir til að 

staðfesta tengslin og einnig sem sönnunargögn um verðmæti gripanna sem slíkra (Jones, 

2018).  
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3 Bók sem hlutur 
Bókin er efnislegur hlutur sem jafnframt felur í sér tækni vitsmunanna. Hún er grunnur 

fyrir sögu bókarinnar, sögu lestrar, sögu þekkingar og geymir texta fræðimennskunnar. Í 

bókfræði má nálgast bókina á tvennan hátt, sem efnislegan hlut, eins og gert er í þessu 

verkefni eða sem miðil fyrir upplýsingar (Dai, 2014). Áður hefur verið fjallað um hluti og 

nú verður fjallað sérstaklega um bókina sem hlut. Bók og hlutur (gripur) geta litið 

nákvæmlega eins út. En á sama tíma geta þetta verið gjörólíkir hlutir sem ber að skoða 

sem slíka. Annars vegar getur bókin verið mikilvæg vegna innihaldsins. Orðin á síðunum 

og annað prentað efni er það sem skiptir máli, innihaldið endurspeglar hugverkið sem að 

baki liggur. Vegna þessa er ekki mikilvægt að halda upp á bandið eða annað sem fylgir 

bókinni. Hins vegar er bókin gripur þar sem mikilvægið felst í öðrum þáttum en innihaldinu 

eða jafnvel efnislega hlutanum sem slíkum. Hver átti bókina, hvernig var hún notuð, hvar 

var hún geymd, hvers vegna var hún í eigu viðkomandi aðila, var hún lesin? Hvað skipti 

máli varðandi gripinn? Hér er áherslan á bandið og annað sem fylgir bókinni. Þetta má 

útskýra með eftirfarandi dæmi.  

Í eigu minni eru tvær biblíur frá 1813, útgáfa sem er gjarnan nefnd Grútarbiblían 

vegna prentvillu sem í henni er (harmagrútur í stað harmagrátur) eða Hendersonbiblía 

eftir Ebenezer Henderson sem fór um Ísland árin 1814 – 1815 og gaf og seldi eintök af 

biblíunni. Fyrra eintakið er stráheilt í upphaflegu bandi en hin hefur verið endurinnbundin. 

Seinna eintakið er komið frá Finnsstöðum á Héraði en frá því segir í Ferðabók Henderson 

frá 1818 að móttökurnar á Finnsstöðum hafi ekki verið blíðlegar og dvölin þar slæm þó 

stutt hafi verið.  Einhverra hluta vegna er samt til eintak af biblíunni sem Henderson 

eftirlét Finnstaðabændum en hún var óslitið hjá Finnstaðafólkinu þar til hún rataði í mína 

eigu. Þarna er dæmi um tvær bækur þar sem önnur hefur merkilega sögu sem gripur en 

hin enga þekkta sögu þó eintakið sem slíkt sé afbragð. Í þessu tilfelli er það tengingin við 

Finnsstaði sem gerir annað eintakið merkilegra en hitt þó að upprunalega sé um sömu 

útgáfu bókarinnar að ræða.  

Saga rannsókna á bókinni sem efnislegum hlut er orðin löng. Þær fela gjarnan í sér 

greinandi og lýsandi heimildaskrár sem minna á yfirdrifnar spjaldskrár sem gerðar eru til 

að lýsa einu eintaki bókar. Þar er reynt að ákvarða flokkun eftir höfundum, hvenær og 

hvar hún kom út, stundum einnig eftir uppruna eintaksins, hver átti það og hvaðan kom 

það. Miklu magni bleks hefur þannig verið eytt til að skrá niður sögu fyrri alda prentara, 

prenttækni og búnaðar (Jenisch, 2003). Hér skipta því tengslin máli eins og í tilfelli 

Hendersonbíblíanna hér fyrr. Samband manns og hluta er flókið og ýmislegt hefur áhrif 

þar á. Nú verður farið yfir nokkra þætti sem skipta máli í því án þess að um tæmandi 

upptalningu sé að ræða. 
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3.1  Efnishyggja 

Sé leitað eftir hugtakinu efnishyggja (e. materialism) þá býður Orðabók Oxford University 

Press upp á tvær skilgreiningar: 1. Hneigðin til að álíta efnislegar eigur og líkamleg þægindi 

mikilvægari en andleg gildi. 2. Kenningin eða trúin á að ekkert sé til nema efni, hreyfing 

þess og breytingar (Oxford University Press, 2019). Sé horft til fyrri lýsingarinnar í 

orðabókinni þá tengist hún viðskiptum og hefur verið lýst af Russell W. Belk (1984, bls. 

291) á eftirfarandi hátt: Sú neytendastefna sem venjulega er þekkt sem efnishyggja, 

endurspeglar mikilvægi tengsla neytandans við efnislegar eigur sínar. Á hæsta stigi 

efnishyggju skipa slíkar eignir kjarnann í lífi einstaklings og talið er að þær séu mesta 

uppspretta hamingju og óhamingju í lífinu annað hvort beint (sem endanleg) eða óbeint 

(sem leið til endanlegrar). Þetta er skýrt nánar af sama höfundi Belk (1985) árið eftir en 

hann skilgreinir efnishyggjuna sem mikilvæg tengsl neytandans við veraldlegar eigur og 

bendir á þrjár víddir hennar – eignahneigð, nísku og öfund (Belk, 1984). Þessir þættir gefa 

til kynna hversu mikið einhver virðir sína veraldlegu hluti, vilji ekki deila sínum hlutum og 

upplifir öfund þegar aðrir eignast fleiri hluti.   

Seinni lýsingin í orðabókinni hefur einnig hlotið mikla umfjöllun. Thomas Hardy 

Leahay (2013) segir að hugtakið efnishyggja eigi rætur sínar að rekja til heimspeki og feli í 

sér að allt í heiminum sé efnislegs eðlis og efni stýri öllu. Því sé ekkert til í heiminum sem 

ekki er efnislegt eða áþreifanlegt. Ragna Benedikta Garðarsdóttir (2007, bls. 590) segir 

skilgreiningar á efnishyggju oft vísa til þeirrar hamingju sem efnishyggið fólk hafi 

væntingar um að fá frá efnislegum hlutum jafnframt að á hæstu stigum efnishyggju telji 

fólk slíka hluti vera helstu uppsprettu hamingju. Með efnishyggjunni og gildum hennar er 

líklegra að einstaklingurinn haldi upp á tilbúna hluti og því eru minni líkur á að hann 

endurvinni hluti og spari með því orku ásamt því að þessi lífsstíll hefur neikvæð áhrif á 

umhverfið (Simms og Potts, 2012). Einstaklingar sem eru bókasafnarar halda upp á tilbúna 

hluti (bækur) og þeir safna bókum af margvíslegum ástæðum eins og safnarar almennt. 

Sumir safna bókum vegna innhalds þeirra, t.d. öllum verkum Arnaldar Indriðasonar eða 

annarra höfunda. Þessir safnarar eru þá lesendur af verkum viðkomandi höfundar og verk 

höfundarins höfða á einhvern hátt til þeirra. Aðrir kunna að safna bókum vegna útlits eða 

framleiðslustaðar, eins og t.d. prentminjasafn myndi gera. Þar er bókin sem hlutur í 

öndvegi og áherslan er á hlutinn en ekki innihaldið.     

Það að efnisleg gildi séu sett ofar öðrum kemur vel fram í lýsingu hjá Levander (1997, 

bls. 39–40) sem telur að  óvægin eða róttæk efnishyggja feli einfaldlega í sér þá skoðun 

að allt sé gert úr efni, líka það sem fólk kallar hugsanir og tilfinningar. Vitundin sé þá 

einhvers konar efni. Sú trú að það sé fræðilegur möguleiki að búa til tölvur sem geta 

hugsað – og fundið til! – eins og manneskjur er t.d. byggð á þessari kenningu. Einnig er til 
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önnur kenning, sem greinir að vísu á milli efnis og vitundar, en heldur því fram að vitundin 

sé órjúfanlega háð efninu. Vitund mannsins verður að „eiga sér stað“ í einhverjum líkama. 

Ef líkaminn tortímist er vitundin líka úr sögunni. Þessi efnishyggja er stundum kölluð 

upprunaefnishyggja (genetísk efnishyggja) því hún byggir á þeirri hugmynd að efnið sé 

undirstaða alls. Sú díalektíska efnishyggja sem Karl Marx mótaði og aðhylltist er tilbrigði 

við þessa kenningu. Þar af leiðir að hvorki er hægt að gera ráð fyrir ódauðleika sálarinnar 

né neinu sjálfstæðu andlegu afli, til dæmis guði, á forsendum upprunaefnishyggjunnar.  

Í doktorsritgerð sinni frá 2011 fjallar Paul J. Voelker um deilurnar um efnishyggju 

annars vegar og tvíhyggju (e. dualism) hins vegar eins og Descartes skilgreindi hana. Hann 

varpar fram þeirri spurningu að ef tvíhyggja sé ekki sönn, hvers vegna sé hún þá alls staðar 

nálægð þrátt fyrir mismunandi menningarheima? Bendir hann meðal annars á að hinn 

kristni skilningur á lífi eftir dauðann byggist á tvíhyggju. Þessar spurningar og fleiri verði 

að meta siðferðilega. Efnishyggjan er nær alls staðar viðurkennd af vísindamönnum, er 

ein alhæfingin. Jafnframt að andlegt ástand einstaklings sé ekkert annað en afleiðing af 

efnabúskap viðkomandi en þessu hafnar tvíhyggjan (Melnyk, 2012, bls. 281—292).   

Þessi skoðanaskipti hafa staðið lengi og segja má að efnishyggjan eins og hún birtist í 

dag sé á ákveðinn hátt andstaða við tvíhyggju Descartes. Tvíhyggjan hefur á sama tíma 

sótt styrk sinn í trúarbrögð, guðspeki og sálarrannsóknir. Ekki verður í verkefninu fjallað 

frekar um efnishyggju í þeim skilningi sem hér hefur áður verið nefndur. Litið verður til 

nýrrar skilgreiningar sem felur í sér aðra nálgun en hefðbundna efnishyggju eða tvíhyggju. 

Hún kemur í framhaldi af formgerðarstefnunni (e. structuralism) sem felur í sér að 

ákveðna þætti mannlegrar menningar þurfi að skilja í samræmi við tengsl þeirra við stærri 

heild eða gerð (Structuralism, 2019).   

 Spurningar er varða efni og efnishyggju hafa nýverið vakið áhuga fræðimanna á sviði 

hugvísinda og félagsvísinda, bæði á því sem kallað hefur verið efnismenning og 

póstmannleg hugmyndafræði (e. posthumanism) eða nýefnishyggja (Kuusela, 2016). Í 

stuttu máli má segja að póstmannlegt sjónarhorn byggi á ályktun um sögulega hnignun 

húmanisma en gengur lengra og kannar mögulegar útkomur án þess að sökkva í orðræður 

um erfiðleikatíma mannsins. Í staðinn er leitast við að útfæra aðrar kenningar um 

manninn (Braidotti, 2013).  Ýmsir fræðimenn, sem starfa innan þessara hugmyndafræða, 

hafa gert efninu kleift að birtast sem rannsóknarefni á verufræðilegan og 

þekkingarfræðilegan (e. epistemology) hátt. Fyrir vikið virðist efnið vera alls staðar. Þessar 

nýju kenningar spanna verufræðileg (e. ontological) sjónarmið póstmannlegra 

fræðimanna og nýefnishyggju, til aðferða sem byggja á meiri reynslu. Þrátt fyrir að 

kenningarnar séu margar og mismunandi þá eiga þær sameiginlegt að leggja áherslu á 

hversu augljóst það sé að dauðir hlutir hafa áhrif á fólk og fólk bregðist við þeim. Einnig 
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hvernig hlutir geti ekki aðeins komið í veg fyrir að vilji manna nái fram að ganga heldur 

einnig hvernig þeir virka sem kraftar sem fara eftir eigin brautum eða tilhneigingum 

(Kuusela, 2016).  

3.2 Nýefnishyggja 

Undanfarin ár hefur nýefnishyggja (e. new materialism) rutt sér til rúms. Nýefnishyggja er 

afturhvarf frá tvíhyggjunni til efnishyggjunnar, samt með breyttum áherslum. Hún hefur 

áhrif á hvernig fjallað er um efni og hvaða sjónarhorn eru notuð. Hún hefur meiri áhrif en 

í fyrstu mætti ætla en um hana hefur töluvert verið fjallað. Í grundvallaratriðum rannsakar 

nýefnishyggjan hugsanlega virka eiginleika efnis og veraldar án fólks – hún beinir athygli 

að tengslum milli hluta, fyrirbæra, veruleika, efnis og efnislegs líkama. Einnig tengslin á 

milli þessara hluta (hlutir með hlutum) og við fólk (menn með hlutum). Nýefnishyggjan 

skoðar jafnframt efnisheild mannsins, veruleika mannlegra líkama, og kannar meðvitund, 

tilfinningu, áhrif, og aðra hringrás og samfélagsleg fyrirbæri eins og þau birtast úr efnum 

heimsins (Tompkins, 2016). Nýefnishyggjan sameinar femínískar kenningar, vísinda-

rannsóknir, umhverfisrannsóknir, hinsegin kenningar, heimspeki, kenningar um 

menningu, lífeðlisfræði og fleiri aðferðir. Innan nýefnishyggjunnar fjölgar sjónarhornum 

eftir því sem rannsóknum fleygir fram (Sanzo, 2018).  Strax má sjá af framangreindu að 

töluverður munur er á efnishyggju og nýefnishyggju. Efnishyggjan fjallar ekki um þætti 

eins og veruleika efnis, meðvitund eða tilfinningu meðan nýefnishyggjan dregur slíka 

þætti að borðinu. Þeirri síðarnefndu verður frekar lýst þannig að hún sleppir allri 

forgangsröðun (óbeint) sem tengist tvíþættri hugsun í nútímanum þar sem munur sem 

byggist á staðfestingu virkar ekki með fyrirfram ákveðnum tengslum (t.d. milli hugar og 

líkama) og felur ekki í sér (gagn-) stigveldi milli hugtaka (Dolphijn, og Van, 2011, bls. 383). 

Sömu höfundar segja jafnframt að í þeirri heimspeki sem nýefnishyggjan tilheyri, felist 

afleiðing af byltingu í hugsun. Hún útiloki ekki venjulega tvískiptingu (uppbyggingarreglan 

eða eðlisfræðilega rökfræði nútímavæðingarinnar), heldur stuðli að könnun á muninum 

og taki hann nýjum tökum. Í honum felst í  ótvíræð rökfræði sem er jákvæð tengsli og með 

þeim hætti má komast yfir mörk tvískiptanna (Dolphijn, og Van, 2011, bls. 399). 

 Nýefnishyggjan hefur því í för með sér töluvert aðra nálgun en gamla efnishyggjan 

þar sem sjónarhornið er ólíkt. Horft er á alla hluti sem heild og ýmis tengsl eru dregin upp 

sem ekki var mikið hugað að áður. Hefðbundinni verufræði, þar sem horft er til anda og 

efnis í anda tvíhyggjunnar, er hafnað. Stuðst er við breytilega (e. protean) einhyggju (e. 

monism) með áherslu á hvernig lífið og hegðun þróast úr óreiðu á sama tíma og vélrænni 

útfærslu hefðbundinnar efnishyggju er hafnað (Connolly, 2013, bls. 399—400).  Má í því 

sambandi nefna að nýefnishyggjan gerir til dæmis ráð fyrir tengslum á milli hluta og 
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vistkerfa án aðkomu mannsins. Því hefur verið haldið fram að nýefnishyggjan hvetji til 

endurvinnslu og stuðli að betri meðferð hluta og þess að þeim sé viðhaldið frekar en að 

keyptir séu nýir (Simms og Potts, 2012). Ef sjónarmið sem byggja á nýefnishyggjunni frekar 

en efnishyggjunni eru ráðandi má reikna með meiri endurnýtingu á hlutum og að reynt sé 

að framlengja líf þeirra með viðgerðum/endurbótum frekar en skipta sífellt sé gömlu út 

fyrir nýtt.   

Maðurinn er ekki lengur einn um að hafa áhrif þó áhrif hans séu vissulega mikil. Efnis-

heimurinn er flókinn og verður ekki aðeins útskýrður út frá virkni fólks. 

3.3 Efnismenningin  

Efnismenningu (e. material culture) hefur verið lýst sem hugtaki sem nær yfir 

áþreifanlegan þátt menningar sem og birtingarmynd og áhrif þess efnislega í 

menningunni. Efnismenning er í raun sá hluti af umhverfis fólks sem er viljandi mótaður 

af manninum samkvæmt reglum samfélagsins (Pearce, 1995). Hlutir skipta máli vegna 

þess að fólk notar þá og gefur þeim merkingu í verki og í máli. Efnismenningin leggur 

áherslu á hvers vegna hlutir skipta máli og hvert félagslegt hlutverk þeirra er, sem hefur í 

framhaldinu leitt til rannsókna á efninu, tækninni og aðstæðum við framleiðslu gripsins, 

dreifingu hans, notkun og loks förgun (Eastop, 2010).  

Fornleifafræðingar eru „efnishyggjumenn“ í þeim skilningi að þeir rannsaka hluti með 

tilliti til mannlegrar hegðunar en taka einnig tillit til þeirra hugmyndafræði og 

samfélagsgerðar sem var ríkjandi þegar hlutirnir voru skapaðir. Þessi nálgun 

fornleifafræðinga á efnislega þætti mannlegrar hegðunar gerir þá meðvitaða um þær 

takmarkanir sem felast í þessu sjónarhorni. Mannfræðin notar einnig efnismenninguna til 

að varpa ljósi á menningarleg fyrirbæri (Hudson, 1984).  

Hlutir eru efnislegir og notaðir af fólki. Því hefur verið haldið fram að heimur hlutanna 

afhjúpi lífræna tengingu á milli menningar og efnislegra sönnunargagna sem verða til 

vegna þeirra. Hlutir eru ekki framleiddir og notaðir án ástæðu, heldur eru þeir efnisleg 

birtingamynd þeirrar hugmyndafræði sem þeir spretta af (Hudson, 1984). Efnismenning 

fjallar um efnið, það sem hægt er að snerta og menninguna sem er huglæg og tengist 

samfélaginu á hverjum tíma (Barth, 1968). Fræðimenn sem fjalla um efnismenninguna 

minna á að hlutir eru efnislegir og í rúmi. Það er ekki alveg jafn augljóst að hlutir eru einnig 

til í tíma. Hlutir ferðast ekki bara í gegnum tímann talið í öldum heldur eru þeir einnig til 

staðar í augnablikinu. Tímalausir hlutir fyrirfinnast ekki. Jafnvel þó hluturinn eða efni hans 

taki ekki breytingum, sé stöðugur, þá breytist merking, einkenni og hlutleysi hlutarins. 

Stundum mikið þegar litið er til sögunnar, landfræðilegra aðstæðna eða breyttrar 
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þekkingar (Nappi, 2013). Hér má nefna askinn sem dæmi. Áður fyrr stóð hann fyrir 

mat/máltíð en í dag er merkingin frekar liðin tíð, sveitasamfélagið.   

Núverandi áhugi á efnismenningu tengist tveimur lykilatriðum í þróun félagsvísinda, 

annað er auknar rannsóknir á neyslu á ýmsum sviðum og hitt er tilkoma 

póststrúktúralisma (e. poststructuralism) ásamt túlkunarkenningu (e. interpretive theory). 

Athyglin á hlutum sem grunnþáttum í neytendamenningu hefur öðlast endurnýjaða stöðu 

í félags- og menningarlegu samhengi í nútímasamfélaginu. Þessi áhugi á neysluvörum 

(hlutum) tengist einnig þróun í samfélagsfræðinni sérstaklega þegar áherslan er flutt af 

hlutnum yfir á merkinguna (e. cultural turn)  (Woodward, 2007).        

Rannsóknir á efnismenningu eru nýlegar og fela í sér ýmsar fræðilegar nálganir á 

notkun og þýðingu hluta. Þær skoða samskipti hluta og fólks út frá mannfræði, 

félagsfræði, sálfræði, hönnun og rannsóknum á menningu. Þessar rannsóknir eru ekki 

lengur bundnar nær eingöngu við fræðimenn í safnafræði og fornleifafræði. Með 

rannsóknum á menningu, þar sem eitthvað sem er búið til og myndað af hlutum, má fá 

betri skilning á bæði félagslegri uppbyggingu og breytum eins og  misrétti, mismuni á 

félagslegri stöðu ásamt mannlegum viðbrögðum svo sem tilfinningum og áhrifum. Þannig 

má sjá hluti sem mikilvæga hlekki milli félagslegrar og efnahagslegrar stöðu og 

einstaklingsins (Woodward, 2007).   

Fjallað er um bókina og efnismenninguna í kafla 3.5.11 enda er bókin órjúfanlegur 

hluti hennar. Það á við ekki síst hér á landi þar sem varðveisla tungumálsins hvílir að miklu 

leyti á gömlu íslensku handritunum og prentuðum bókum frá bernsku prentunar 

hérlendis.   

3.4 Bókin–, saga, uppruni 

Bókinni hefur verið lýst sem vöruhúsi mannlegrar þekkingar, ætluðu til miðlunar í formi 

hlutar sem hægt er að flytja og inniheldur skipulögð tákn sem miðla upplýsingum. Síðustu 

fimmþúsund árin hefur bókin gengið í gegnum fimm umbreytingar þar sem hver ný 

birtingarmynd hefur verið frábrugðin forverunum. Þróunina má sjá á myndinni hér á eftir. 

Leirtöflur, papýrusrolla, codex2 og rafbækur vísa í gerð bóka. Það hafa einnig verið þrjár 

meiriháttar umbreytingar á framleiðslu bóka; vélprentun með steyptu letri knúnu af 

handafli (1455—1814), vélarafl sem knýr bæði pressur og setningarvélar (1814—1970) og 

tölvustýrð setning ásamt offsetprentun frá 1970. Mjög löng tímabil stöðugleika eru 

einkennandi í byrjun. Leirtöflurnar og papýrusrollurnar voru fyrir hendi í 2.500 ár og codex 

í tæplega 2.000 ár. Egypti frá árinu 2000 f.Kr. myndi strax þekkja gríska eða rómverska 

 
2 Codex er bók sem fest er saman á jöðrunum eða bók i bandi. 
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papýrusrollu frá tíma Krists og á sama hátt mundi Grikki eða Rómverji sem var uppi á 

annarri öld e.Kr. ekki vera í neinum  vandræðum með að þekkja vélprentuðu bækurnar 

frá tuttugustu öldinni (Kilgour, 1998, bls. 3—4). 

Nokkrir þættir höfðu áhrif á stöðu bókarinnar. Einn sá stærsti er byltingin í prentun 

sem varð um miðja fimmtándu öldina. Aukinn hraði við prentun leiddi til mun meiri útgáfu 

prentaðs efnis, ekki síst í samanburði við þá tíð þegar bækur voru handritaðar (Ojeda og 

Lommen, 2016). Jafnframt urðu breytingar að aðgengi að bókum þar sem lestur þeirra og 

eignarhald var ekki lengur eingöngu bundið við fáa útvalda. Fram að þeim tíma voru 

bækur óaðgengilegar fyrir flesta þar sem þær var helst að finna í bókasöfnum sem voru 

með takmarkaðan aðgang svo sem bókasöfn klaustra.  

Í töflunni hér á eftir má sjá sjö tímabil sem veita yfirlit yfir þróun bókarinnar allt frá 

leirtöflum og papýrus fyrir þúsundum ára til rafbóka dagsins í dag. Þær eru í flestu 

allnokkuð  frábrugðnar forverum sínum en eiga það þó sameiginlegt með eldri bókum að 

geta bæði miðlað texta og myndum.  

Í töflunni er hljóðbóka ekki getið en þær koma ekki fram fyrr en á tuttugustu öldinni, 

sem myndi þá vera á milli gufuaflsins, fimmta tímabilsins, og offset prentunarinnar sem 

markar sjötta tímabilið í töflunni.  

Segja má að þróun bókarinnar fari fram í stökkum þar sem löng tímabil án breytinga 

eru ríkjandi. Strax í upphafi líða margar aldir milli fyrsta og annars tímabils. Annað 

tímabilið stendur yfir í meira en 2.000 ár. Það er ekki fyrr en prentunin kemur til sögunnar 

að hlutirnir fara að gerast hraðar. 
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Tafla 1. Sjö tímabil jafnvægis bókarinnar síðustu fjögurþúsund og fimmhundruð árin. 

Leirtöflur Fyrsta tímabil 
2.500 
f.Kr. 

    

Papýrus rollur Annað tímabil 
2.000 
f.Kr. 

    

    

    

    

    

    

    

    

Codex Þriðja tímabil 150 e.Kr. 

    

    

    

    

Prentun Fjórða tímabil 1.450 

Gufuafl Fimmta tímabil 1.800 

    

Offset prentun Sjötta tímabil 1.970 

Rafbækur Sjöunda tímabil 2.000 

   

 

Taflan er fengin úr bók Kilgour (1998, bls. 5). Á henni má sjá að síðustu tvö hundruð 

árin hefur þróunin tekið stökk eftir löng tímabil kyrrstöðu. 

3.4.1 Leirtöflur 

Í Mesópótamíu, sem er svæðið á milli ánna Efrat og Tígris, bjuggu Súmerar en þeir þróuðu 

ritmál sem þeir skráðu á leirtöflur. Upphaflega letrið var myndletur en það breyttist síðan 

í  hljóðskrift þar sem áherslan er á atkvæði (Dahl, 1970). Á töflurnar var þrykkt letri á 

meðan þær voru enn blautar. Leirtöflurnar voru síðan þurrkaðar og urðu þá harðar. Með 

því að leggja þær í bleyti er hægt að endurnýta þurrkaðar leirtöflur. Eigi að festa letrið 

varanlega á þeim þarf að baka þær í miklum hita. Hægt er að greina uppruna leirtaflna 

með efnagreiningum þar sem innihald leirsins er breytilegt eftir svæðum (Goren, 

Finkelstein og Na'aman, 2002). 

Mikið magn leirtaflna er enn til og hafa verið grafnar upp nálægt hálfri milljón taflna og 

eru margar þeirra nú varðveittar á evrópskum og bandarískum söfnum. Á sínum tíma voru 

stór „bókasöfn“ með leirtöflum í Nineveh í efri Mesópótamíu (Dahl, 1970).     
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Mynd 2. Leirtafla frá Mesópótamíu, mynd fengin af vef University of Chicago3.  

3.4.2 Papýrusrollur og elstu kínversku bækurnar 

Á vatnasvæði Nílar vex papýrusplantan. Egyptar komust upp á lag með að nýta papýrus til 

pappírsgerðar þegar faraóarnir réðu ríkjum en skráðu ekki einungis niður trúarlega texta 

heldur einnig vísinda- og afþreyingarrit. Strax á þriðja árþúsundinu f.Kr. voru Egyptar búnir 

að ná góðum tökum á framleiðslu papýrus í verksmiðjustíl með aðferðum sem enn eru 

notaðar (Dahl, 1970). Stilkur plöntunnar var skorinn í lengjur eftir að ysta lagið hafði verið 

fjarlægt. Þeim var raðað hlið við hlið þannig að þær sköruðust aðeins. Trúlega hefur vatni 

verið bætt við til að auka samloðun en það er ekki víst. Þetta var síðan pressað saman í 

eitt lag og næst þurrkað undir þrýstingi. Að lokum var blaðið slípað með steinum eða við 

(Papyrus, 2020). 

Í Egyptalandi er ferðamönnum nútímans boðið að kaupa papýrus með myndum, t.d. 

af dauðagrímu Tutankhamun faraós en hana má sjá í þjóðminjasafninu í Kaíró.   

 
3 Skýring. Staðfesting frá Oriental Institute, The University of Chicago er í viðauka 
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Mynd 3. Bók hinna dauðu papýrushandrit frá Egyptalandi. Myndin er af Wikipedia4. 

Á sama tíma og Egyptar rituðu á papýrus og settu saman í bækur þróaðist á fjarlægum 

slóðum önnur menning sem einnig stundaði bókaútgáfu. Þekking á ritmáli var þegar til 

staðar í Kína árið 3.000 f.Kr. og jafnvel hægt að tala um bækur þar. Svo snemma sem árið 

2.000 f.Kr. voru í landinu keisaralegir söguritarar og hinn þekkti heimspekingur Lao Tse, 

sem var uppi um 500 f.Kr., var sagnaritari í skjalasafni Kínakeisara. 

Þau aðföng sem notuð voru til ritunar á þeim tíma, voru bein, skjaldbökuskildir, 

klofinn bambus og seinna tréspjöld sem ritað var á með griffli. Byrjað var á að skrifa efst í 

hægra horninu og skrifað lóðrétt niður, línurnar fylgdu hvorri annarri frá hægri til vinstri, 

eins og er tilfellið í kínverskum bókum enn í dag (Dahl, 1970, bls. 15).  

3.4.3 Codex, bundin bók 

Á fyrri hluta annarrar aldar eru heimildir um að codex – venjulega úr papýrus – hafi verið 

það form sem kristnir menn notuðu mest. Í bókasafninu í Hereculaneum (sem grófst undir 

ösku árið 79 e.Kr.), eru öll rit (grískar bókmenntir) í rollum. En í Nag Hammadi bókasafninu, 

um 390 e.Kr. eru öll rit (gnóstík kristni) í codex (Codex, 2019). 

Í grísku borginni Pergamon (nú í Tyrklandi) var mikið bókasafn sem keppti að því að 

verða jafnoki hins mikla bókasafns í Alexandríu en það bókasafn bar höfuð og herðar yfir 

öll önnur bókasöfn á þeim tímum. Einhver var ógnin, þannig að í upphafi annarrar aldar 

f.Kr. bannaði konungur Egypta útflutning á papýrus til að hindra vöxt bókasafnsins í 

Pergamon (Dahl, 1970).  

Pergamon og bókasafnið þar náði aldrei þeirri yfirburðarstöðu í hinum lærða heimi 

þess tíma, sem Alexandría hafði haft. Talið er mögulegt að Markús Antoníus hafi látið 

innlima það í safnið í Alexandríu sem gjöf til Kleópötru. Í sögu bókarinnar skyldi það þó 

 
4 Skýring. Taylor, John H. (Editor), Ancient Egyptian Book of the Dead: Journey through the afterlife. British 
Museum Press, London, 2010. ISBN 978-0-7141-1993-9 Pages 51-3. Sjá viðauka 
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eftir þýðingarmikil spor, því rétt er að eigna því heiðurinn af sterkri innkomu 

skinnblaðanna sem ritfangs. Öruggt er að á fyrstu tímum ritlistarinnar notuðu menn skinn 

til að skrifa á. Þetta þekktist meðal Egypta og hjá Gyðingum, Assýringum og Persum voru 

dýraskinn notuð á þennan hátt. Hjá Grikkjum var þetta þekkt; þeir kölluðu þetta 

diphtherai, nafn sem seinna var yfirfært á önnur ritföng. En fyrst á þriðju öld f.Kr. lærðu 

menn að verka leður þannig að það væri tækt til skriftar og í kjölfarið fylgdi þróun og 

nýting Pergamon, sem heitið pergament (charta pergamena) er dregið af (Dahl, 1970, bls. 

25).  

Bókfellið var komið fram á sjónarsviðið og næstu aldirnar notuðu menn skinn til að 

skrifa á um alla Evrópu. Bókrollurnar létu undan síga enda hafði það þekkst lengi að bæði 

leirtöflur og tréspjöld höfðu verið bundin saman til þæginda (Dahl, 1970). 

  

Mynd 4. Konungsbók Eddukvæða GKS 2365 4to, talin vera skrifuð seint á 13. öld5. 

3.4.4 Pappír 

Oft er talið að Cai Lun (stundum ritað Ts‘ai Lun) sem var embættismaður í Kína hafi árið 

105 e.Kr. fyrstur gert pappír í líkingu við það sem menn þekkja nú. Hins vegar er ýmislegt 

sem bendir til þess að pappír hafi verið í notkun hjá kínverska hernum allt frá árinu 8 f.Kr. 

 
5 Skýring. Leyfi frá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum fyrir myndnotkun í viðauka 
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og mögulega allt að tveimur öldum fyrr eða 200 f.Kr. sé miðað við pappírsrifrildi frá 

grafhýsi í Fangmatan í norður Kína (History of paper, 2019). Í fornöld var almennt skrifað 

á bambus eða á silkistykki, sem þá var nefnt chin. En þar sem silki er dýrt og bambus 

þungur, þá voru þessi tvö efni ekki þægileg. Þá kom Ts’ai Lun til hugar að nota trjábörk, 

hamp, tuskur og fiskinet. Á fyrsta ári Yüanhsing tímabilsins (105 e.Kr.) skilaði hann skýrslu 

til keisarans um ferlið við pappírsgerðina og hlaut há verðlaun fyrir hæfni sína (McMurtrie, 

1943, bls. 61—62). 

Áðurnefndar heimildir benda þá til þess að pappírinn eigi uppruna sinn á tímum Han 

keisaraættarinnar í Kína. Pappírinn breiddist hægt út og ekki eru heimildir um hann í 

Evrópu fyrr en á 11 öld. 

Eftir að pappírinn kom til sögunnar í Mið-Kína um 105 e.Kr., var hann kominn í notkun 

í Tun-Huang í kínverska Turkistan um 150 e.Kr., í Turfan í norðvestur Kína árið 399, í Gilghit 

í Kasmír á sjöttu öld, í Bagdad 793, í Egyptalandi árið 900 eða jafnvel fyrr, í Marokkó um 

1100, á Spáni árið 1150, á Ítalíu um 1270, í Nürnberg í Þýskalandi árið 1390 en ekki fyrr en 

1494 í Englandi. Hann var svo framleiddur í fyrsta skipti á meginlandi Ameríku, í Fíladelfíu, 

árið 1690. Sterk öfl hjálpuðu til við útbreiðslu pappírs en hindruðu einnig að hann bærist 

fyrr í hinn vestræna heim. Þrjú öflug trúarbrögð áttu sinn hlut að máli í sögu hans áður en 

hann náði til Evrópu. Búddamunkar, með sérkennilegan áhuga á endurtekningu og 

margföldun á helgum textum sínum, nýttu pappírinn sem tæki til að breiða út trú sína í 

Kína og Japan. Kristnir Nestoríanar6, sem fóru til Mið-Asíu á fimmtu og sjöttu öld, hljóta 

að hafa þekkt og notað hann, þrátt fyrir að ekkert af rituðum skjölum þeirra hafi varðveist. 

Fylgjendur Múhameðs við fornar verslunarleiðir unnu markvisst að útbreiðslu pappírs 

innan múslimaheimsins en héldu honum hins vegar frá evrópskum mörkuðum 

(McMurtrie, 1943, bls. 63—64). Þegar pappírinn kom til sögunnar á Íslandi jókst bókagerð 

til muna og margfaldaðist síðan þegar prenttæknin komst á skrið. Annað sem olli byltingu 

í notkun pappírs var að upp úr 1800 hófst framleiðsla pappírs úr trjákvoðu í stað þess að 

gera hann úr ofnum trefjum (t.d. silki og bómull) sem var bæði seinlegra og dýrara 

(Littlejohn, 2019). 

3.4.5 Prentun 

Ekki þarf að fullyrða mikið um þá byltingu sem varð þegar prentlistin kom til sögunnar. 

Fyrir þann tíma þurfti að skrifa upp það sem hugmyndin var að fjölfalda.  

Prentun er best skilgreind sem vélræn framleiðsla á mörgum afritum af skrift eða 

myndum. Hófst hún á miðri fimmtándu öld, tólfhundruð árum eftir tilkomu codex, sem 

 
6 Þeir predikuðu að Jesú hafi verið tvær persónur, maðurinn Jesú og Jesú sem guð 
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markar upphaf nútíma bóka. Prentmunir frá fyrstu fimmtíu árunum voru spil, prentuð 

með stensli og útskornum tréblokkum, myndablöð og bækur framleiddar með tré 

blokkum og bækur ásamt einblöðungum, prentuð með málmletri (Kilgour, 1998, bls. 81—

82).   

Johannes Gutenberg var upphafsmaður byltingar í prentiðninni þegar hann innleiddi 

laust letur við bókagerð og kom fram með prentpressuna. Þetta mun hafa verið á árunum 

í kring um 1450 en hans þekktasta prentverk er án efa Gutenberg biblían sem þykir enn í 

dag kjörgripur. Í kjölfar þessara uppfinninga Gutenbergs hófst fjöldaframleiðsla á bókum 

og um síðir náði sú bylgja einnig til Íslands. 

 

Mynd 5. Gutenberg biblía eintak Lenox, New York Public Library, mynd NYC Wanderer7. 

3.4.6 Gufuaflið, iðnvæðingin 

Næsta stóra stökkið í þróun bókarinnar varð þegar iðnvæðingin hóf innreið sína. Ef frá eru 

taldar breytingar á samsetningu málms og hvernig setning fór fram, þá breyttist öll prent-

tækni verulega á fyrstu fjórum áratugum nítjándu aldarinnar í kjölfar þriggja og hálfrar 

aldar án verulegra breytinga (Kilgour, 1998, bls. 98). Jason Epstein (2002, xi) gengur lengra 

og segir að prentunin eins og hún hófst í Evrópu hafi hafi fætt af sér siðbótina, 

upplýsinguna, ásamt vísinda- og iðnbyltinguna ásamt þjóðfélögunum sem þá urðu til. Með 

öðrum orðum nútímann með öllum sínum undrum og vá.    

 
7Skýring. CC BY-SA 2.0  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ sjá viðauka 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Með iðnbyltingunni leystu vélar loks mannshöndina af við pressur og tæki prent-

smiðjanna. Magn útgefinna bóka, blaða, tímarita og annars prentaðs efnis óx gríðarlega. 

Um aldamótin 1900 kom svo offsetprentun (ljósprentun) til sögunnar en upp úr 1970 varð 

hún nær allsráðandi.   

3.5 Bók sem hlutur 

Efnismenningin tekur yfir öll mannanna verk í fortíð og nútíð. Þar er ekkert undanskilið. Ef 

efnisformið og hlutir eru rannsakaðir þá veitir það hugmyndir um menningu, svæði, trúar-

brögð, þjóðir og einkenni hvort heldur einstök eða sameiginleg (Burkhart, 2006). Áður 

hefur komið fram að bók sé manngerður hlutur og einnig í hvaða formi hún hefur birst. 

Hefðbundin bók eins og flestir skilja hugtakið í dag, er prentuð á pappír og bundin inn í 

mjúkt eða hart band.  

3.5.1 Hvernig hlutur er bókin? 

Saga bókarinnar hefur þegar verið rakin í verkefninu en beinum nú sjónum að bókinni sem 

hlut. Sem hlutur hefur bókin gengið í gegnum langa þróun og einnig breytt um form frá 

því að vera rist eða þrykkt í leir, stein, vaxspjöld eða á tré, skrifuð á silki eða bambus yfir í 

það að vera prentuð á pappír eða gefin út stafrænt. Þrátt fyrir að pappír og papýrus kæmu 

fram á sjónarsviðið fyrir þúsundum ára þá var skinnbókin sú bók sem notuð var í Evrópu 

á miðöldum. 

Handritin 

Ef litið er til íslenskra skinnhandrita þá er bandið það fyrsta sem mætir auganu. Trúlega á 

saga bókbands á Íslandi jafn langa sögu og saga ritunarinnar þar sem bækur voru langt frá 

því að vera nýjung þegar landið byggðist. Nánast ekkert er til af bókbandi frá upphafi 

bókagerðar hérlendis og ástæðurnar eru fjölmargar. Ekki síst þó sú staðreynd að aðallega 

voru notuð lífræn efni og skinn, pappír, tréspjöld, kappar og saumaþræðir sem hrörna 

með tímanum. Bókbandið er þar að auki mjög útsett fyrir hnjaski þar sem megin hlutverk 

þess er að verja innihald bókarinnar. Talið er að skinn sem notuð voru í bókband hafi 

einkum verið kálfskinn, sauðaskinn eða geitaskinn og voru þau verkuð sem bókfell eða 

sútuð og lituð. Endurnýting á efni er mjög áberandi í gömlum íslenskum bókum og þekkt 

að blöð úr fornum skinnbókum voru nýtt sem bókakápur (Rannver Hólmsteinn 

Hannesson, 2001). 

Íslenskt bókfell var líklegast oftast úr kálfskinni þó aðra tegundir skinns kunni einnig 

að hafa verið nýttar. Ekki er til lýsing á verkun á íslensku bókfelli en lýsingar eru til frá 

Evrópu. Í stuttu máli var skinnið afhárað en erlendis voru þau gjarnan lögð í kalkbað. 

Hérlendis var lítið um kalk svo hárin voru bleytt með ketu og þeim staflað í hrúgu. Þegar 
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rotnun var hafin voru hárin skafin af og skinnin þurrkuð og strekkt. Talið er að þessi 

verkunaraðferð, að nota ekki kalk, hafi valdið því að íslenskt bókfell var heldur dekkra en 

tíðkaðist víða í Evrópu. Lélegar geymsluaðstæður hafa síðan orðið til þess að skinnin 

dökknuðu enn frekar með tímanum enda torfbæir ekki ákjósanlegar geymslur (Rannver 

Hólmsteinn Hannesson, 1995). 

Íslensk handrit eru ekki eingöngu rituð á bókfell heldur er mikill fjöldi þeirra ritaður á 

pappír. Samtímis siðaskiptunum urðu tvennar stór breytingar í bókagerð hérlendis. Pappír 

kom í stað skinns og Jón Arason flutti prentsmiðju til landsins (Ólafur Halldórsson, 1966). 

Lengi vel tíðkaðist að prentaðar bækur væru skrifaðar upp til einkanota hérlendis á sama 

hátt og eldri skinnhandrit voru skrifuð upp á pappír. Pappírinn var miklu ódýrari en bókfell 

úr kálfskinni. Lengi framan af voru einkum prentaðar guðsorðabækur sem voru ásamt 

sálmasöfnum  gjarnan afritaðar með uppskrift. Þá var mikið um afritun bóka um veraldleg 

efni og ýmsir fræðimenn og skrifarar fengu handrit úr ýmsum áttum til uppskrifta. Þessi 

siður tíðkaðist allt fram að aldamótum tuttugustu aldarinnar (Þorsteinn Þorsteinsson, 

1943). 

Hjá Árna Magnússyni í Kaupmannahöfn var mikið magn handrita, bæði bókfell og 

pappír en talið er að í brunanum mikla dagana 20. – 23. október 1728 hafi mikið magn 

bóka og handrita tapast. Bókasafn Árna af prentuðum bókum var fjölskrúðugt og fágætt 

og voru þar allar íslenskar bækur sem prentaðar voru fyrir 1728. Skaðinn er þó mestur 

vegna fjölda íslenskra pappírshandrita sem urðu eldinum að bráð (Hannes Þorsteinsson, 

1928). Í dag má telja að nýritun handrita sé afar fágæt ef einhver tilfelli finnast. Tæknin 

hefur fært ritunina frá pennanum í tölvurnar. Á sama hátt fækkar bókum mjög sem 

bundnar eru inn í alskinn og ódýrari lausnir hafa tekið yfir, svo sem kiljur. Bækur sem 

prentaðar hafa verið geta haft sérstöðu, til dæmis þar sem hluti eintakanna er prentaður 

á skrifpappír eða betri pappír.  

Fjallað hefur verið um rafbækur og hljóðbækur áður í verkefninu en sem hlutir eru 

þær frábrugðnar hefðbundnum og gamaldags bókum því þær þarfnast einhvers konar 

búnaðar til að hægt sé að skilja innihaldið eða framkalla það.    

3.5.2 Bókin – hlutar 

Bókin eins og fólk þekkir hana í dag er sett saman úr nokkrum hlutum sem flestir hafa 

eigið heiti. Brugðið verður upp mynd af bókinni og helstu hlutar hennar skýrðir í stuttu 

máli. 



 

41 

 

Mynd 6. Bókin ýmsir hlutar, mynd af netinu8. 

Á myndinni má sjá bókina og ýmsa hluta hennar. Þar sem heitin eru á ensku verður 

gerð stuttlega grein fyrir þeim helstu. Til hægri er bók í bandi með upphleypingum (e. 

raised bands) á kili (e. spine). Einnig sést framkápa (e. front cover) og horn (e. corner). Á 

myndinni til vinstri má sjá saurblöð auk bókakubbs (e. text block), einnig má sjá kjölkraga 

(e. headband). Þetta er dæmigerð lýsing á innbundinni bók. Utan um þær er oft kápa sem 

prentuð er á glansandi pappír, gjarnan með myndum á. Ýmsar útfærslur eru á þessum 

atriðum þó í helstu dráttum séu þau alltaf eins. Kiljur eru til dæmis ekki í hörðu bandi 

heldur er band þeirra oft úr prentuðum pappír sem er heldur þykkari en síðurnar án þess 

að vera jafn þykkur og harðspjalda band. 

3.5.3 Hver er tilgangur hlutarins? 

Það að skoða tilgang hlutar, bæði gagnsemi hans og fyrir hvað hann stendur, getur verið 

mjög upplýsandi. Hlutir öðlast eða tapa sífellt gagnsemi og það sama á við um 

táknmerkingu hans þó stundum haldist gagnsemin og tilgangurinn í langan tíma (Burkhart, 

2006).  

Bók sem hlutur getur haft ýmsan og mjög breytilegan tilgang. Oft er tilgangur bóka 

einhvers konar varðveisla á upplýsingum sem settar eru fram á ólíku formi. Bókin er miðill 

að því leyti að af henni má lesa allt mögulegt, hvort sem það eru nótur, lagagreinar, sögur, 

ljóð eða hvað annað sem í þær kann að vera ritað.  

Leah Price prófessor í ensku sagði í viðtali við The Harvard Gazette að tilgangur bókar 

sem hlutar geti verið að hylja andlit í neðanjarðarlest eða vera skraut á kaffiborð. Pólitískir 

 
8 Skýring. Af netinu: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parts-of-a-Book.jpg sjá viðauka 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parts-of-a-Book.jpg
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andstæðingar brenna bækur. Þær geta einnig skapað tengsl milli tveggja lesanda eins og 

þegar Barack Obama notaði biblíu Abrahams Lincolns er hann sór embættiseið sem forseti 

Bandaríkjanna (Perloff-Giles, 2011).  

Bækur hafa verið gefnar út til að breiða út ákveðinn boðskap eins og Kóraninn hjá 

múslimum, Biblían hjá kristnum eða boðskap öfgahyggju eins og Barátta mín (þ. Mein 

Kampf) eftir Adolf Hitler.  

 

 

Mynd 7. Hin illræmda bók Mein Kampf, mynd fengin hjá Adrian Harrington Ltd9. 

Deila má um gagnsemi ýmissa bóka til lengri tíma en bækur eins og lækningabækur 

tapa frekar fljótt tilgangi og gagnsemi vegna örra breytinga og framfara. Bók Hitlers 

endurspeglaði hugmyndir hans og tilgangurinn var að breiða út skoðanir. Gagnsemi 

þeirrar bókar nú er helst að vera víti til varnaðar og tákn um hættulega hugmyndafræði 

sem leiddi af sér skelfilega atburði.  

3.5.4 Merking bókar sem hlutar 

„Bækur eru saklausir hlutir, en rithöfundar eru ægilegar verur“ (Þórbergur Þórðarson, 

1987, bls. 89). En er það svo, eru bækur saklausir hlutir eða hafa þær merkingu sem slíkir?  

Ekki er úr vegi að rifja upp að bækur, eins og gömlu íslensku skinnbækurnar, voru eitthvað 

sem var einungis á færi höfðingja að láta rita. Prentaðar bækur voru framan af fágætar og 

dýrmætar. Þær voru ekki aðgengilegar alþýðufólki nema á einstaka stöðum eins og í 

 
9 Skýring. Leyfi frá Adrian Harrington Ltd. í viðauka 
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bókasafni nokkru í Zutphen í Niðurlöndum þar sem bækurnar voru tryggilega festar svo 

þeim yrði ekki stolið. 

 

Mynd 8. Bækur í Zutphen, mynd eftir Erik Kwakkel10. 

Það er ekki bara að bækur hafi verið fágætar áður fyrr heldur voru þær einnig notaðar 

sem tákn um völd og ríkidæmi.   

Lindau guðspjöllin sem rituð voru í St. Gall klaustrinu í Sviss á árunum 880 til 889 eru 

gott dæmi um bók (mynd 9) í sérlega vönduðu bandi frá miðöldum. Fremri kápan er alsett 

dýrum eðalsteinum ásamt myndum úr gulli. Sjá má á myndinni að framhliðin er upphleypt 

sem nemur skreytingunum. Saga þessarar bókar er þekkt að minnsta kosti frá 16. öld en 

þá var hún í eigu klausturs vorrar frúar undir Linditrjánum við Bodenvatn á landamærum 

Þýskalands, Austurríkis og Sviss. J.P. Morgan keypti bókina árið 1901 og þannig komst hún 

í The Morgan Library & Museum (Medieval and Renaissance Manuscripts, e.d.).        

 
10 Skýring: Leyfi frá Dr. Kwakkel fyrir myndnotkun í viðauka 
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Mynd 9. Lindau Guðspjöllin (MS M.1), frambrún, ljósmynduð frá 45 gráðu sjónarhorni. St. Gall, 
Sviss, milli 880 og 89911. 

Ber gripurinn þess merki að engu hefur verið til sparað til þess að gera hann sem glæsi-

legastan.  

Í dag má sjá bækur áberandi sem hluti og má jafnvel segja að þær séu nýttar sem 

sviðstjöld á vissum stöðum. Lögmenn birta gjarnan myndir af bókum, annað hvort sem 

bakgrunn eða einum sér í hillum. 

 

Mynd 10. Lagasafn í hillu. 

Sama á við um marga stjórnmálamenn og fræðimenn. Hver kannast ekki við mynd af 

háskólaborgurum fyrir framan bókahillur, annað hvort á eigin skrifstofu eða bókasafni? 

Allt snýr þetta að sköpun ímyndar, að tengja einstakling við bækur sem vísa í þekkingu. 

Leah Price hefur einnig bent á að eftir því sem bækur hafi orðið vinsælli þá hafi til dæmis 

 
11 Skýring. The Morgan Library & Museum. MS M.1. Purchased by J. Pierpont Morgan (1837-1913) in 1901. 
Sjá leyfi í viðauka. 
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ríkar nítjándu aldar konur á Englandi farið að kaupa vandaðar biblíur í stíl við virðuleg 

heimili þeirra. Ríkir einstaklingar sendu bóksölum mælingu á hillum sínum og fengu bækur 

í samstæðu skrautbandi til að prýða þær (Fehrman, 2012).    

En bækur eru ekki bara í hillum ríkra einstaklinga, lögmanna og háskólafólks. Fyrirtæki 

eins og hótel hafa bækur í hillum til að skapa heimilislegt andrúmsloft og sumstaðar er 

gengið svo langt að skapa heilt bókasafn sem sviðsmynd. 

 

Mynd 11. Bækur í hillu á Ganopy hótelinu við Hverfisgötu í Reykjavík. 

Bókin hefur því í sífellt auknum mæli orðið hluti af sviðsmynd þar sem útlit, form, litir 

og stærð skiptir máli. Innihaldið er algjört aukaatriði svo lengi sem bandið er í stíl við það 

sem ætlunin er að ná fram. Ekki má gleyma því að bókin er vitsmunalegt tákn sem 

auðveldar samfélaginu að takast á við óstöðugleika og flókið raunverulegt umhverfi 

(Debarbieux, 2004), í henni felst viska sem þarf til að halda áfram framþróun. Með 

einföldun mætti segja að Biblían standi fyrir trúna og presturinn sem heldur á henni sé þá 

talsmaður trúarinnar. Guðsorðið var lengi ritað á latínu og almenningur sem var hvorki 

læs á eigið tungumál, hvað þá á framandi mál, átti ekki annarra kosta völ en að trúa þeim 

sem læsir voru. Þetta er sú mynd sem dregin var upp fyrir alþýðuna áður en hún kom 

höndum yfir eintak til að lesa sjálf og draga eigin ályktanir. Eru þá bækur sem slíkar 

hættulegar eða gagnlegar, er spurning sem oft hefur verið svarað og svarið byggir á 

hugmyndum þess sem það lætur í té.   
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En hvers vegna hafnar bók uppi í hillu á heimilum fólks og hvaða menningarlegu 

straumar eða markaðssetning veldur því löngun til að eiga þennan hlut? Ýmsar ástæður 

geta valdið því að bók hafnar uppi í hillu á heimilum. Það getur til dæmis verið vegna þess 

að ætlunin sé að lesa hana, menn gætu hafa fengið hana gefins eða hún passar við 

eitthvað annað sem gripur. Sumum finnst nauðsynlegt að hafa menningarblæ á heimilinu 

með vel völdum bókum en þá er óvíst að hlutverkið sé annað en vera sýningargripur. 

Íslendingasögurnar voru mikið markaðssettar um miðja síðustu öld og það þótti enginn 

maður með mönnum sem ekki átti metra eða meira af þeim í hillum. 

 

Mynd 12. Auglýsing úr Náttúrufræðingnum 15. árg. 01.08.1945. 

 Bókin er menningarlegur hlutur sem gegnir mikilvægu hlutverki í að skilja sjálfið þegar 

kemur að félagslegum samskiptum. Bókin bæði sem andlegur hlutur og efnislegur er hluti 

af þessum samskiptum og hvetur til að félagslegum markmiðum sé náð. Saga bókarinnar 

sýnir hvernig hún verður mikilvægur þáttur í félagslegu mynstri (eins og Biblían til dæmis), 

fyrst sem hlutur með stöðu sem fær virðingu og heiður og að lokum sem farvegur til að 

móta samfélagið (Aunin, 2012).     

3.5.5 Notkun bókarinnar sem hlutar 

Áður hefur verið tæpt á nokkrum merkingum sem bókin getur haft; sem tákn, skraut, 

leikmynd og svo framvegis. En gripurinn hefur einnig gildi sem slíkur á ólíka vegu.  

Ein notkun bókarinnar er að nýta hana sem felustað. Einfaldasta leiðin er að stinga 

peningaseðlum eða verðmætum pappírum á milli blaðanna og setja síðan eintakið upp í 

hillu með öðrum bókum. Oft er ákveðinn hluti innihaldsins fjarlægður til að koma því fyrir 

sem ætlunin er að leyna, en það getur verið hvað sem er.  
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Mynd 13. Bók sem geymsla, skorið er innan úr bókinni til að búa til rými. 

Þekkt er að bókahlutar, síður eða annað sem féll til við prentun almennt, var gjarnan 

nýtt við gerð nýrra bóka. Sjá má slíka endurnýtingu á prenti á bókum sem prentaðar voru 

hérlendis fyrr á öldum.     

 

Mynd 14. Saurblað á kápu úr bók prentaðri í Reykjavík 1845. 

Dæmi eins og sýnt er á mynd 14 má finna í gömlum bókum frá Hólum og víðar. 

Skinnhandritin sluppu ekki öll við þau örlög að vera endurnýtt í öðrum tilgangi. Sum voru 

notuð í bókband og önnur í eitthvað alveg ótengt bókum. Skinn var verðmætt hráefni til 

ýmissa nota lengi fram eftir öldum og efnahagur íslenskrar alþýðu rýr lengi framan af.   



 

48 

 

Mynd 15. Brot af skinnhandriti frá um 1200, mynd af vef RÚV12. 

„Þetta blað hefur verið notað sem sigti,“ segir Guðvarður Már Gunnlaugsson, 

handritafræðingur. „Það er búið að gata það það rækilega að það var notað til að 

sigta mjöl eða eitthvað því um líkt.“ Ástæðan fyrir því að handritin voru nýtt á þennan 

hátt er meðal annars sú að í sumum tilfellum voru til uppskrifaðar útgáfur af þeim á 

pappír, með læsilegri skrift. Skinn úr bókum sem þóttu óþarfar voru því endurnýtt, 

enda afar verðmæt (Eitt elsta handrit Íslendinga notað sem sigti, 2016). 

3.5.6 Listbókband (e. art bookbinding) 

Bækur hafa um langa tíð verið bundnar inn í vandað band. Gjarnan skreytt leðurband með 

gyllingu eða önnur efni og jafnvel með dýrum málmum og eðalsteinum eins og áður hefur 

verið getið um. En þessar bækur eru ekki það sem nú kallast listbókband þó þær geti verið 

listaverki líkar og sjálfstæð listaverk í sjálfu sér. 

Segja má til einföldunar að listbókband aðskilji sig frá hefðbundnu bókbandi þar sem 

áhersla er lögð á listrænt útlit kápu og kjalar bókarinnar. Einnig að sérstaða 

listbókbandsins sé að hver bók er bundin inn á einstakan hátt og verður ekki endurtekin 

sem slík þar sem listamaðurinn tjáir sig í gegn um handverkið. Bók bundin í listbókband er 

því sérstæður gripur sem er ólíkur öðrum bókum, sem þó kunna að innihalda sama texta 

eða myndir.    

 
12 Skýring. Myndin er af heimasíðu RÚV og birt með leyfi, sjá viðauka. 
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Mynd 16. Bók í listbókbandi bundin af Eggerti Ísólfssyni bókbandsmeistara13. 

3.5.7 Bókverk – bóklist (e. Artists‘ Book, Book Art) 

Í bók sinni Smásmíðar – Tilraunir um bóklist og myndmenntir fjallar Gunnar Harðarson 

(1998) um þetta efni. Hann bendir á að um langan aldur hafi bækur og myndlist átt eitt og 

annað sameiginlegt. Bækur áður fyrr hafi ekki aðeins innihaldið texta heldur einnig 

skreytingar, lýsingar og myndverk. Mat á þeim hafi því ráðist af fleiri þáttum en 

innihaldinu. Bendir hann á líkindi prentaðra bóka fyrri alda við þrykkitækni 

myndlistamanna. Það mun þó ekki hafa verið fyrr en á 19. öld sem menn fóru að velta 

fyrir sér gerð og hlutverki bókarinnar í hugmyndinni að listaverkinu. Bókum hefur verið 

breytt í listaverk á ýmsan hátt. Þróunin er hæg og fyrst á sjöunda áratugi liðinnar aldar 

komst bókin sem slík í deiglu myndlistarmanna.  

Þróunin var sú að fyrst var farið að skapa listaverk inn í bókina í formi prents og var 

hún þá vettvangur sýningarinnar. Þá var grunnhugmyndin sú að bókarformið afmarki 

verkið. „Tveir eru þeir eiginleikar bókarformsins sem myndlistarmenn hafa einkum stuðst 

við og mynda það sem kalla mætti tvíeðli bókarinnar. Þeir eru annars vegar bókin sem 

hlutur, hins vegar bókin sem boðmiðill“ (Gunnar Harðarson, 1998, bls. 18). Misjafnt er 

hvar áherslan liggur í þessu. Þriðja atriðið er samband lesandans við bókina sem er ólíkt 

því sem fram fer á myndlistasýningum. Til eru fjölmargar skilgreiningar yfir þetta fyrirbæri, 

það getur verið myndverk í formi bókar, fjöldaframleiddar bækur, bæklingar og jafnvel 

einblöðungar sem oft eru gerðir í tölusettu upplagi þar sem listamaðurinn tjáir eða skráir 

listhugmyndir sínar (Arndís S. Árnadóttir, 1998). 

 
13 Skýring. Birt samkvæmt samtali við Eggert Ísólfsson bókbandsmeistara. Er á síðu fyrirtækis hans, en 
þetta band hlaut 4. verðlaun í norrænu bókbandskeppninni 1990 í flokki skinnbóka  
http://www.steinegg.is/bokband/page3/page3.html 
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Þetta er ekki lengur tæmandi skilgreining því bókverk eru einnig myndlistaverk úr 

bókum.  Þá er bókin að hluta til orðin myndlistaverk eða nýtt sem hráefni í myndlistaverk. 

Er þá ýmist um handunnar bækur að ræða sem skapaðar eru í þessum tilgangi eða 

endurnýting á útgefnum bókum sem ganga í gegnum umbreytingu listamannsins. Bókin 

sem hlutur eða gripur er það sem skiptir máli.   

 

Mynd 17. Til að lýsa bókverkum hefur þessi skýringarmynd verið sett fram. 

Bókverk er sköpunarverk listamannsins án útgefanda eða ritstjóra. Endanleg útkoma 

er sýn listamannsins. Mynd 17 lýsir mörgum möguleikum, til dæmis að bókverk getur verið 

handunnið í einu eintaki eða framleitt í vélum (Angela Lorenz, 2002). Það eru einnig til 

fleiri aðferðir og/eða skilgreiningar til að nálgast þetta.  

Önnur aðferð til að skilgreina hvað bókverk er, er að útskýra hvað bókverk er ekki: 

Það er ekki barnabók, það er ekki skissubók, það er ekki dagbók, það er ekki auð bók, það 

er ekki sýningarskrá, það er ekki endurgerð á listaverki listamannsins, það er ekki bók um 

listir (sem er algengur misskilningur). Bókverk virkar á sama hátt og samtímalist sem 

tjáning á sköpunargáfu einstaklingsins oft með félagslegum athugasemdum en stundum 

eingöngu á óhlutbundinn hátt, án orða eða þekkjanlegra mynda (Angela Lorenz, 2002).   

Að framansögðu má sjá að bókverk er einn flokkur samtímalistar nútímans og mun 

því væntanlega taka breytingum og þróast með tímanum. Bókin er þá gripur sem hefur 

umbreyst og er því ekki endilega neitt lík þeim frumþáttum sem hún er sprottin úr. 

3.5.8 Ævi bókar sem hlutar 

Ef litið er til ævi bókarinnar sem hlutar (e. object) þá hefur hún upphaf og endi eins og 

flest mannanna verk. Á þessu stigi þar, sem menn einblína á hlutinn, má sleppa 

hugmyndinni og því sem fram fer áður en bókargerðin hefst.  
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Aðföng 

Aðföngin eru þau efni eða hlutar sem mynda bókina. Kalla mætti þetta hráefni. 

Prentun 

Prentað er á arkirnar, letur, tákn eða myndir eftir því þurfa þykir út frá ritstjórnarlegu 

sjónamiði höfundar og útgefanda. 

Band 

Næst eru arkirnar skornar og raðað saman í band. Þá eru síðurnar bundnar eða límdar við 

kápuna.  

 Pökkun 

Áður en bókin fer úr prentsmiðjunni er henni pakkað, gjarnan í plastfilmu, ofan í kassa eða 

á annan hátt fyrir flutning. 

Dreifing  

Bókin er flutt frá prentsmiðjunni til seljanda, stundum með viðkomu á lager útgefanda. 

Sala 

Bókin skiptir um eiganda og kemst í hendur notanda. Þetta geta verið mörg skref en enda 

öll hjá notanda. 

Notkun 

Bókin er komin til notanda, hvort sem það er einstaklingur, bókasafn, stofnun eða 

fyrirtæki. Héðan getur bók farið aftur í sölu til nýs notanda og jafnvel verið 

endurinnbundin.  

Úr notkun 

Það að bók sé tekin úr notkun getur þýtt að hún sé afskrifuð, seld, hent, varðveitt sem 

gripur eða endurunnin að hluta til eða í heild. Hér fá sumar bækur framhaldslíf sem gripir 

og aðrar ganga í gegnum umbreytingu sem bókverk eða verða aftur að hráefni. 

Auðvitað er það svo að við þessa ævi bókarinnar eru ýmis tilbrigði. Sumar bækur eru 

skemmdar, brenndar eða fara einfaldlega aldrei í sölu. Upplaginu er þá fargað eins og fór 

fyrir fyrstu prentun af bók Guðmundar Magnússonar sagnfræðings um Thorsættina (Bók 

um Thorsara fargað, 2005).   

3.5.9 Bókin og breytingar 

Hvers vegna breytast hlutir? Það sem hefur áhrif á breytingar á hlutum getur til dæmis 

verið tækni, hráefni og framleiðsla en þetta ræðst af menningu hvers tíma. Það sem ræður 
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þróun hluta eru oft þættir utan hlutanna sjálfra eins og þegar pappír í bókum breyttist 

vegna iðnvæðingar pappírsframleiðslunnar. En getur hluturinn sjálfur stuðlað að eigin 

breytingu? Bókin hefur eiginleika bókarinnar og tapar þeim ekki auðveldlega vegna nýrrar 

hönnunar eða tísku. Bókin með sína virkni sem hlutur hefur haldið velli um aldir og að því 

leyti tengt saman fortíð og nútíð (Olsen, 2010).      

3.5.10 Bókin sem hugmynd 

Sá hlutur sem menn sjá fyrir sér þegar minnst er á bók er hugmynd á sama hátt og gripur. 

Saga bókarinnar sýnir að hún er sífellt að breytast. Leiðin frá leirtöflum, papýrusblöðunum 

og bókfellinu er löng og vörðuð af þeim hráefnum sem voru tiltæk á hverjum tíma. Bundin 

bók hefur þá eiginleika að vera meðfærileg og auðveld söluvara hvort sem hún er í hörðu 

bandi eða kilju. Innihaldið er líka tekið úr hefðbundnu formi og t.d. sett fram með 

stafrænum hætti. Bækurnar sjálfar hafa einnig gengist undir breytingu þar sem þær hafa 

meðal annars orðið vettvangur tilrauna eins og bókverkin bera vitni um. Allt þetta veltir 

upp spurningum um hvort og hvernig bókin miðli og hvernig fólk lesi eða túlki hana á 

hverjum tíma með tilliti til forms, gerðar, innihalds og merkingar. Ef horft er á bókina sem 

hugmynd þá verður hún sem gripur táknræn í sjálfum sér og örvar samræður, verður 

spennandi, ráðandi og erfið. Þegar fagurfræði gripsins verður eftirsóknarverð þá er ekkert 

því til fyrirstöðu að hann gangi kaupum og sölum á eigin forsendum þar sem verðgildi hans 

eykst sem grips (Borsuk, 2018). 

3.5.11 Bókin í öðru samhengi 

Þar sem bókin á sér langa sögu eins og tæpt var á í kafla 2.5 þá hefur hún sem tákn eða 

tilvísun birst víða og hér eru nokkur dæmi:   

Bókin í bókum 

Teikningar af bókum í handritum og öðrum bókum hafa lengi verið þekktar. Sem dæmi 

má nefna íslenska bók frá seinni hluta 16. aldar þar sem er að finna mynd (spássíuskreyting 

úr lögbókinni Reykjabók AM 345 fol.) af mönnum að ganga til þings með bækur sínar.  

Bókin á myndum 

Bókin hefur um aldir verið algengt myndefni þar sem listmálarar hafa nýtt hana á margvís-

legan hátt í túlkun sinni. Á trúarlegum myndum er bókin oft tákn Biblíunnar og á portrett-

myndum sem hlutur sem lesið er af eða blaðað í. Bókin kemur einnig oft fyrir á 

ljósmyndum og í kvikmyndum hvort sem þær eru leiknar, heimildarmyndir eða 

teiknimyndir.  
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Bókin á höggmyndum, lágmyndum og styttum 

Bókin á höggmyndum, annað hvort sem viðfangsefni eða partur af heildarmyndinni, hefur 

lengi þekkst. listamannsins. Á listaverkinu Stúlka les bók á hestbaki (e. Girl reading book 

on horseback) eftir Lori Kiplinger Pandy liggur lesandi stúlka á bakinu á hestbaki. Þetta er 

bara ein af fjölmörgum birtingarmyndum bókarinnar hjá myndhöggvurum. Merking 

hennar er margbreytileg allt eftir hugmyndum og túlkun 

Bókin á legstöðum 

Í kirkjugörðum og grafreitum um víða veröld prýða ýmiss konar styttur og myndir leiði eða 

legstað þeirra sem gengnir eru. Bókina má finna jafnt sem skreytingu á grafhýsum eða 

sem legsteina. Hún getur þar til dæmis táknað bók lífsins en þarf ekki endilega að merkja 

að sá sem minnst er hafi verið bókhneigður. 

Sýnir þessi stutta upptalning hvernig bókin sem táknrænn hlutur hefur verið samofin 

listum og menningu um langa tíð. 

3.5.12 Bókin og efnismenningin  

Við upphaf rannsókna á efnismenningu bóka er hindrunin oft sú skoðun að bækur og 

prentaðir textar séu umfram allt óbreytanleg og stöðug. Það sem prentað er breytist ekki 

heldur sé lokagerð. Þarna er áherslan á óbreytanlega fasta efnisins en ekki á getu þess eða 

mannlega tilhneigingu til að umbreyta. Textar eru jú endingargóðir og auðvelt að flytja þá, 

þeir eru einnig endurritanlegir og því er auðvelt að dreifa þeim. Textinn getur því verið á 

mörgum stöðum samtímis. Að vissu marki er allt þetta satt. Prentaðir textar eru 

flytjanlegir, ef þeir eru bornir saman til dæmis við byggingar, þá er auðveldlega hægt að 

endurskapa samanborið við demanta og þeir eru endingargóðir þegar þeir eru settir við 

hliðina á því sem er skrifað í sandinn. Hins vegar hylur þetta sjónarhorn auðveldlega getu 

og tilhneigingu prentaðs efnis til að umbreytast. Bækur og prentaðir textar bregðast við 

umhverfi sínu; þau eru túlkuð, fullnustuð, breytt og notuð á mismunandi vegu. Í stuttu 

máli, bækurnar og textarnir breytast (Kuusela, 2016).  

Hlutir eins og bækur eru til vegna þess að félagsleg, menningarleg og pólitísk öfl 

skilgreina þær sem hluta af neti sem tengist samskiptum við aðra hluti. Hlutir eru því innan 

tengslanets sem hefur það hlutverk að skilgreina, miðla og halda röð og reglu. Þetta gefur 

þeim tilgang og merkingu innan félagslegra samskipta (Woodward, 2007).   

Bókin hefur lengi verið hluti af efnismenningu Íslendinga. Höfðingjar miðalda létu 

skrifa sögur á bókfell, munkar skrifuðu trúarlega texta í bækur í klaustrunum. Eftir að 

prentaðar bækur komu til sögunnar voru þær fyrst harla fágætar en um síðir, bæði vegna 

framfara í tækni og hráefnum, urðu þær aðgengilegar almenningi. Bókin er enn í dag 
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órjúfanlegur þáttur efnismenningar þorra Íslendinga sem þekkja hana sem uppsprettu 

þekkingar, skemmtunar og oft á tíðum minninga. Bókin sem gripur prýðir híbýli, hótel og 

opinbera staði. Hlutverk hennar er síbreytilegt og mótast af vilja mannsins og samspili 

hans við gripinn. 

3.5.13 Bókin sem safngripur 

Í Handbók um varðveislu safnkosts (2019) er hugtakið „gripur“ notað um allar gerðir safn-

kosts, þar með talið muni, fornleifar, listaverk, skjöl, bækur, náttúruminjar og mannvirki. 

Hér er fjallað um bókina sem safngrip en fyrst nokkur orð um söfnun. 

Mannfólkið er einstakt að því leyti að það safnar hlutum eingöngu vegna ánægjunnar 

af því að leita þeirra og eiga þá. Talið er að þetta hafi fyrst orðið mögulegt fyrir um 12.000 

árum síðan þegar forfeðurnir hættu flakki sem hirðingjar og settust að á einum stað 

(Jarrett, 2014). 

Þegar fjallað er um söfnun sem mannlegt fyrirbæri þá eru rannsóknir á því frekar nýleg 

fræði þar sem fyrstu söfnin (e. collections) eru ekki eldri en frá sextándu öld og fræðileg 

umfjöllun um þau því háð sömu tímamörkum (Pearce, 1995).  

Bent hefur verið á að getan til að segja hluti og gera hluti eru tveir nátengdir þættir 

sem eiga sér djúpar rætur í menningunni. Munurinn á tungumálinu og gripunum er að 

ólíkt orðunum sem sögð eru þá eru gripirnir til staðar og taka sitt pláss í tíma og rúmi. 

Þetta veldur því að gripurinn hefur áfram tengingu við upphaflegt hlutverk sitt löngu eftir 

að orðin eru þögnuð. Þetta þýðir einnig að hægt er að vinna með gripi, safna þeim saman, 

varðveita þá og mynda söfn úr þeim. Bæði gripirnir og tungumálið tákna eitthvað í sjálfu 

sér og eru merkingarlaus ef merkingin er óskiljanleg eða óþekkt. Á sama hátt hefur gripur 

enga merkingu ef hún er ekki þekkt frekar en tungumál sem enginn skilur né talar. Að 

þessu sögðu þá eru gripir, eins og bókin, manngerðir hlutir þar sem hráefnum hefur verið 

breytt í hlut í samræmi við ríkjandi menningu (Pearce, 1995).   

Bókum er safnað á sömu forsendum og öðrum gripum. Þær mynda safn út frá þeim 

eiginleikum sem leitað er eftir af þeim sem setja safnið saman. Dæmi um tvö ólík söfn 

bóka (annað er bókasafn og hitt er gripasafn) sem bæði eru í Landsbókasafninu er 

Benediktssafn, sem var stærsta safn íslenskra bóka í einkaeign á sínum tíma 

(Benediktssafn, 2019), og Bókbindarasafn, sem er safn bókbandsverka eftir ýmsa 

bókbindara.  

Svo eru bókasöfn sem ekki eru almenningsbókasöfn og innihalda bækur sem gripi en 

þar má nefna bókasöfn þjóðkirkjunnar í Skálholti og á Hólum. Bæði söfnin innihalda mikið 

magn gamalla bóka. Safnið í Skálholti er að uppistöðu bókasafn Þorsteins Þorsteinssonar 
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sýslumanns í Dalasýslu (Bókasafn Skálholtskirkju, e.d.) og safnið á Hólum er fornritasafn 

sr. Ragnars Fjalars Lárussonar prófasts (Hólaprent, e.d.).  

Ef sýna á gamalt prent, fágætar bækur eða verðmætar, þá þarf að huga að ýmsu. 

Sýningarhúsnæði þarf að henta hlutverkinu og aðlaga þarf það eftir atvikum. 

Sýningarrýmið þarf að vera með jöfnu hita- og rakastigi (hiti 18—20°C og raki 40—45%). 

Ljós má ekki vera of sterkt og kjöraðstæður eru gluggalaus rými. Lýsing skiptir miklu máli 

og ljósstyrkur ætti ekki að vera meiri en 50 lúx á bækur. Loftgæði þurfa að vera í lagi, 

loftmengun hvort heldur sem er í formi agna sem koma upphaflega frá föstu efni eða 

gaskennd mengun hafa áhrif á bækur. Ef notaðar eru hillur undir bækurnar þá er betra að 

þær séu úr málmum eða gleri frekar en við (Jacqueminet, 2019). Bækur eru sýndar í 

sérútbúnum læstum skápum þar sem fylgst er með raka og hitastigi. Þær eru lagðar í þar 

til gerðar vöggur eða skorðaðar með sérstökum púðum til að halda þeim í réttri stöðu. Ef 

bækur eru lagðar beint á kjölinn og hafðar opnar þá má búast við skemmdum vegna álags. 

Sé verið að sýna margar bækur þá er þeim raðað þétt saman með viðeigandi bókastoðum 

þannig að jafn háar bækur séu saman. Stórar og/eða mjög þungar bækur er oft látnar 

liggja flatar og lokaðar þeim til varna. Sé um sérstaklega fágætar og verðmætar bækur að 

ræða þá er gjarnan hannaður sérstakur sýningarkassi með tilliti til forvörslu. 

Sýningarhönnuðir/stjórar hafa oft ákveðna sýn á því hvernig best er að miðla efni 

sýningarinnar og ræðst uppsetning og uppstilling mjög af því.  

Þjófnaður hefur lengi verið vandamál á bókasöfnum eins og víðar og ýmsu er stolið. 

En áhyggjurnar vegna þessa eru meiri þegar um ræðir fágæta og verðmæta hluti. Þjófar 

sem stela mjög fágætum bókum eru oft safnarar sjálfir sem hafa lagt sig fram um að öðlast 

vitneskju á markaðnum til að geta borið kennsl á bækur sem vert er að stela (Potter og 

Holley, 2010). Öryggi safngripa með tilliti til þjófnaðar er því einn þeirra þátta sem huga 

þarf að þegar gamlar eða fágætar bækur eru sýndar. Þetta er gjarnan leyst með því að 

hafa bækurnar í læstum hirslum eða sýna þær undir eftirliti.    

3.5.14 Bókin sem gripur á bókasafni 

Bókin sem gripur á almenningsbókasöfnum lýtur að einhverju leyti öðrum lögmálum en 

bækur sem gripir á sérsöfnum. Helgast það fyrst og fremst af ólíku hlutverki sérsafnanna 

annars vegar og almenningsbókasafnanna hins vegar. Munurinn felst í því að á 

almenningsbókasöfnum er bókin fyrst og fremst vegna innihalds síns, sem miðill. Í 

Bókasafnslögum (nr. 150/2012) segir að bókasöfn séu þjónustustofnanir sem starfi í þágu 

almennings. Einnig að markmið þeirra sé að veita aðgang að fjölbreyttu efni og 

upplýsingum á mismunandi formi. Algengt er að almenningsbókasöfn endurnýi 

safnkostinn reglulega og fargi þeim hluta hans sem ekki hentar til útlána lengur. Í stað 
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þess að vera með gamlar og lúnar bækur leitast söfnin við að hafa á boðstólum nýleg og 

góð eintök sem lána má út. Gott dæmi um þetta eru einstakar bækur Halldórs Laxness þar 

sem eldri bækur eru afskrifaðar og nýrri prentanir koma í staðinn, sömu sögu er að segja 

af ritum Guðrúnar frá Lundi sem enn eru lesnar af áhuga. Þessar bækur hafa margar verið 

endurprentaðar nokkrum sinnum.  

Á þessu eru þó undantekningar þar sem einstök almenningsbókasöfn innihalda 

sérsöfn sem gefin hafa verið til viðkomandi safns. Dæmi um þetta eru Björnssafn í 

Bókasafninu á Akranesi, Pálssafn í Héraðsbókasafni Borgarfjarðar, Eiríkssafn í Bókasafni 

Árborgar og Ágústarsafn í Bókasafni Vestmannaeyja. 

3.5.15 Hvað geta menn lært af hlutum? 

Hlutir gefa okkur innsýn í fortíðina. Þeir koma okkur í snertingu við það sem var notað af 

fólki áður fyrr og þannig fá tilfinningu fyrir hvernig lífi það lifði. Gripir bera merki notkunar 

og hvernig þeir voru notaðir (Barrett, 2013). Á gömlum bókum má oft sjá að þær hafa 

verið mikið lesnar og jafnvel rifnar, snjáðar og lausar í bandinu. Bækur eins og aðrir hlutir 

segja þögla sögu þess tíma sem liðinn er og túlka má hverju sinni út frá tíðarandanum og 

þeirri þekkingu sem menn hafa tiltæka.  

Á gömlum bókum má einnig sjá úr hvaða umhverfi þær eru sprottnar með tilliti til 

gerðar þeirra og hversu mikið hefur verið í þær lagt. Mynd 18 sýnir bækur ættaðar norðan 

úr Jökulfjörðum sem eru nú varðveittar í Bókasafninu Ísafirði.      

 

Mynd 18. Bækur úr safni Lestrarfélags Grunnavíkur, bundnar í fiskroð. 

Ekki er ósennilegt að bækurnar frá Grunnavík hafi verið keyptar óbundnar á sínum 

tíma frekar en að þær hafi verið endurinnbundnar. Gott skinn hefur væntanlega ekki legið 
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á lausu en nóg var af fiski. Um þrjár mismunandi gerðir bands virðist vera að ræða, eins 

og sjá má. 

Á mynd 19 (tvær myndir) má sjá Guðbrandsbiblíu þar sem talsverðu hefur verið til 

kostað við gerð gripsins og trúlegt að hann hafi verið bundinn inn í Danmörku eða 

Þýskalandi. Bandið bendir til þess að það sé frá 18. öld. Saga gripsins er hjúpuð ákveðnum 

ævintýraljóma en hann kom úr safni Eyvind og Erling Finsen og sumir trúa að hann sé úr 

safni Árna Magnússonar og hafi bjargast út brunanum í Kaupmannahöfn 1720 (Bergþóra 

Jónsdóttir, 2005).  Gripurinn ber merki bruna en bandið er heilt sem bendir til þess að það 

sé yngra.  

 

 

Mynd 19. Guðbrandsbiblía (1584) bundin í skrautband og Þorláksbiblía (1644) bundin í krotað 
skinnband. 

Hinn gripurinn á mynd 19, Þorláksbiblían, er trúlega bundinn inn hérlendis en  bandið 

er krotað skinnband eins og lengi tíðkaðist.  

Báðir þessir gripir eru merkilegir fyrir það að vera fornt íslenskt prent. Hins vegar má 

segja að saga þeirra sé hulin nokkurri þoku. Ekki er hægt að fullyrða mikið um sögu hvors 

grips fyrir sig en báðir hafa lent í ákveðnum hremmingum. Guðbrandsbiblían í bruna og 

Þorláksbiblían lítur út fyrir að hafa verið endurinnbundin í band sem er  of lítið. Það má 

sjá á hversu illa hún er skorin.     
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Mynd 20. Þorláksbiblía, nærmynd af síðu, ljótur skurður. 

Á myndum 18, 19 og 21 má sjá ólíkt bókband þar sem í fyrsta tilfellinu hefur litlu verið 

til sparað en í því síðasta hefur trúlega verið notað það sem hendi var næst. Um það er 

hins vegar ekki hægt að fullyrða. 

Um alla þessa gripi má segja að þeir endurspegli ákveðinn tíðaranda, hver á sinn hátt. 

Lestarfélagsbækurnar sem Grunnvíkingar liðins tíma lásu voru bundnar inn í heimatilbúið 

band. Sé litið yfir allan bókakostinn í lestrarfélaginu má sjá að meirihlutinn er bundinn í 

einfalt band, væntanlega bundinn á svæðinu, en fáar bækur eru í forlagsbandi. 

 

 Mynd 21. Nokkrar bækur Lestrarfélags Grunnavíkur. 

Báðar biblíurnar nutu þess frá upphafi að vera dýrmætir gripir og eftirsóknarverðir en 

að sama skapi var ekki á færi alþýðufólks að eignast þær. Má sjá á myndunum að band 

þeirra er mun betra en á venjulegum bókum lestarfélagsins í Grunnavík.  

3.5.16 Gildi bókar sem hlutar 

Hér hefur verið litið á ýmsa þætti sem snúa að bókinni sem grip en einn þáttur er alveg 

eftir. Þegar gildi bókar sem hlutar er hugleitt kemur strax upp í hugann hvort það sé ekki 

breytilegt eftir einstaklingum, samfélagi, tíðaranda, tímabilum og fleiri þáttum? Er hægt 

að fullyrða að gildi lestrarbókarinnar Gagns og gamans sé það sama hjá þeim kynslóðum 

sem lærðu lestur af þeirri bók og hinna sem aldrei hafa opnað hana? Stutta svarið er nei, 
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alls ekki. Yngri kynslóðir hafa enga tengingu við Gagn og gaman, sú bók er ekki partur af 

þeirra lífi eða upplifun. Fyrir yngri kynslóðina er þessi hlutur kannski í besta falli eitthvað 

gamaldags dót sem er löngu úrelt. 

 

Mynd 22. Gagn og gaman, mynd af vef netbokabud.is14. 

Fornleifafræðingar, sagnfræðingar, þjóðfræðingar og mannfræðingar rannsaka hluti 

með tilliti til einstaklinga í þeim tilgangi að kanna hegðun þeirra, skoðanir, líf og menningu. 

Rannsóknir í safnafræði snúast líka að stórum hluta um tengsl fólks við hluti og hvaða sögu 

má lesa út frá tengslum. Bók sem gripur getur haft gildi í sjálfu sér, sem prentgripur eða 

tákn. Hún hefur líka merkingu í gegnum þau tengsl sem við hana eru bundin.  

Bók, sem var í eigu foreldra eða skyldra aðila getur haft svipaða stöðu og skartgripur 

eða aðrir dýrir hlutir í hugum sumra á meðan aðrir tengja yfir höfuð alls ekki við hluti. 

Tengsl fólks við hluti eru breytileg og breytast líka með tímanum.  

3.5.17 Verðmæti bókar sem hlutar 

Eitt er það sjónarhorn sem tengist efnishyggjunni óneitanlega en það er verðmæti hluta. 

Ef menn velta fyrir sér því sem getur gert bók, sem hlut eða grip, verðmæta þá mætti telja 

upp nokkur atriði í líkingu við það sem Elvin Montgomery (2004) ritaði þegar hann gerði 

grein fyrir menningarverðmætum sem felast í hlutum af afrísk-amerískum uppruna15: 

• Aldur gripsins. Aldur einn og sér getur stuðlað að verðmæti. Íslenskar bækur frá 

fyrstu árum prentsmiðjureksturs hérlendis eru t.d. mun verðmætari en flestar þær 

bækur sem prentaðar eru á íslensku í dag. Gömlu skinnhandritin eru enn 

verðmætari. 

 
14 Skýring. Myndin er af síðu Netbókabúðarinnar, sjá leyfi í viðauka 
15 Listi Montgomery var hafður til hliðsjónar  
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• Fágæti gripsins. Sumir prentgripir eru fágætari en aðrir og eru því t.d. bækur sem 

prentaðar voru í Hrappsey margar hverjar fágætari en eldri bækur sem prentaðar 

voru á Hólum. Þær geta því einnig verið verðmætari en eldri bækur. Sumar bækur 

eru svo fágætar að aðeins er til af þeim eitt eintak. Á sama hátt eru handrit yfirleitt 

mun verðmætari en prentaðar bækur þar sem þau eru ekki til í mörgum eintökum. 

• Gerð gripsins. Bók sem gengið er frá í vandað band er að öllu jöfnu verðmætari en 

sama bók sem er bundin í lakara band sé ástand þeirra að öðru leyti svipað. Það 

að binda einhverja bók í vandað band þýðir þó ekki endilega að það hafi virðisauka 

í för með sér. Dæmi eru um að þýddar erlendar skáldsögur hafi verið bundnar inn 

í vandað skinnband án þess að hægt sé að selja þær fyrir andvirði bandsins. Aðrir 

þættir varðandi gerð eru t.d. gæði pappírs, prentunar, mynda og bands.  

• Ástand gripsins. Bók sem er mjög lúin og óheil er að öllu jöfnu ekki jafn verðmæt 

og heilt eintak sömu bókar (sama útgáfa og tími). Bók í upphaflegu heilu bandi er 

verðmætari en endurinnbundin bók fyrir safnara. Bók sem inniheldur allar síður er 

að sama skapi verðmætari en bók sem síður vantar í eða hefur endurgerðar síður. 

• Saga gripsins. Nærtækast er að líta til þeirrar bókar sem almennt er álitin 

verðmætust hérlendis en það er Guðbrandsbiblían (nefnd eftir Guðbrandi 

Þorlákssyni biskupi á Hólum) sem prentuð var árið 1584. Eintak með þekkta 

eigandasögu er verðmætara en eintak án hennar séu eintökin eins að öðru leyti. 

Bók úr safni Davíðs Stefánssonar eða annarra þekktra einstaklinga er til dæmis 

verðmætari en bók án sögu.   

• Áritun eða merking. Alþekkt er að bækur sem eru áritaðar af höfundi eða 

útgefanda eru oft á tíðum verðmætari en ómerktar bækur, þetta á t.d. við um 

Guðbrandsbiblíuna (Árituð Guðbrandsbiblía keypt heim til Íslands, 2004). Sama á 

við um númeruð eintök en þau eru verðmætari en ónúmeruð sé upplagið hærra 

en sem nemur fjölda númera. Merktar bækur eða bækur með bókamerkjum segja 

sögu gripsins. Bréf til Láru eftir Þórberg Þórðarson var fyrst gefin út í takmörkuðu 

magni árið 1924, tölusett og árituð ásamt bréfi sem fylgdi. Þessi fyrsta útgáfa er til 

dæmis mun verðmætari (auglýst á 60 þús. án umslagsins á netsíðu16 í júní 2019)  

en seinni prentanir og munar þar tugum þúsunda.  

• Frumútgáfa eða endurgerð. Almenna reglan er sú að frumútgáfan (frumprentun) 

er verðmætari en endurgerð ef ekkert sérstakt annað kemur til. Algengt er að 

 
16 Fornbókaspjall og sala á Facebook 
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frumgerðin sé t.d. prentuð í minna upplagi, útgefin af höfundi eða á annan hátt 

frábrugðin síðari útgáfum. 

• Framboð og eftirspurn. Eins og með aðrar vörur á markaði þá er verðið hærra ef 

eftirspurn er fyrir hendi og framboð lítið. 

• Verðsaga. Bók sem var dýr í upphafi hefur tilhneigingu til að haldast verðmæt. Ekki 

er þó beint orsakasamband þarna á milli þar sem bók sem er dýr í framleiðslu og 

hátt verðlögð selst ekki endilega á því verði. 

• Höfundurinn. Bækur eftir þekkta eða fræga höfunda eru oft verðmætari en bækur 

eftir minna þekkta höfunda þó ástand gripsins sé eins eða lakara. Á sama hátt geta 

bækur eftir höfunda sem þóttu sérstæðir, eins og Jóhannes Birkiland verið 

verðmætari en bækur eftir mun frægari höfunda, eins og Guðrúnu frá Lundi. 

• Straumar og stefnur (tíska). Bókin Kvennafræðarinn eftir Elínu Briem hefur verið 

endurprentuð nokkrum sinnum. Þessi bók, sem var algeng á fyrstu árum síðustu 

aldar, er nú aftur orðin eftirsótt. Fyrst var hún eftirsótt vegna gildi hennar sem 

kennslubókar um matreiðslu og heimilishald en í dag sem gripur sem gjarnan er 

gefin í brúðkaupsgjöf. Varpa má upp þeirri spurningu hvort það sé nú einkum 

vegna nafnsins? 

Af þessari upptalningu, sem óvíst er að sé tæmandi, má sjá að ýmsir þættir hafa áhrif 

á verðmæti bókar sem grips. Reikna má með því að þeir geti spilað saman á margvíslegan 

hátt en verðmæti einstakrar bókar í krónum talið verður þó kannski á endanum aldrei 

meira en einhver er tilbúinn til að greiða. Gripurinn kann þó að vera ómetanlegur á ýmsum 

vogarskálum og einstakur í sinni röð. Hafi hluturinn ekki gengið kaupum og sölum þá má 

áætla verðmætið með sérfræðimati en fyrir bækur á söfnum þjónar það litlum tilgangi 

nema þá helst vegna trygginga.  
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4 Lokaorð 
Hér að framan hefur verið fjallað um bókina sem hlut. Eins og fram kom í inngangi voru 

rannsóknaspurningar ritgerðarinnar eftirfarandi: Hvernig hlutur er bókin, hver er 

tilgangurinn og merking hennar sem hlutur? Hvert er gildi bókarinnar annað en að vera 

hylki utan um innihaldið; textann, myndirnar? Til að leita svara við rannsókna-

spurningunum var viðfangsefninu upp í nokkra kafla sem varpað gætu ljósi á svör við þeim. 

Ekki er fjallað um innihald bóka eða efni texta þeirra í ritgerðinni. Markmið verkefnisins 

var að skoða stöðu bókarinnar sem hlutar með áherslu á hlutinn. Eftir leit að heimildum 

um rannsóknir á bók sem efnislegum hlut, verður ekki séð að því sjónarhorni hafi áður 

verið beitt með sömu afmörkun og ég hafði sett mér fyrir verkefnið. Hér þarf þó að setja 

nokkra fyrirvara meðal annars um útgáfuskort mögulegra verkefna rafrænt og einskorðun 

við fá tungumál, ensku og Norðurlandamál, en helst var leitað heimilda á þeim 

tungumálum. Einnig er mögulegt að heiti ritsmíða um bækur sem efnislegur hlutur vísi 

ekki í innihald þess með beinum hætti en þá minnka væntanlega líkurnar á því að slík 

verkefni finnist yfir höfuð. Það var því ekki um auðugan garð að gresja og töluverð áskorun 

að takast á við verkefnið. Sú fræðigrein sem kemst kannski einna næst því að snerta á 

ritgerðarefninu er forvarsla, en segja má að sú umræða sem þar þrífst sé mjög tæknileg 

og styðst aðallega við efni á grundvelli efnafræða og samspili umhverfisþátta við þau efni 

sem bækur og aðrir efnislegir hlutir eru búnir til úr.  

Í upphafi lagði ég áherslu á sérstöðu bóka sem hlutar og fjallaði um þær sem efnislegt 

fyrirbæri, áþreifanlegt og manngert. Einnig fjallaði ég um skilgreiningavandann á því hvað 

bók sé, en eins og fram hefur komið er hægt að líta á bók sem prentgrip, handrit, hljóðbók 

eða rafbók sem lesin er með þar tilgerðum tækjum; lesbrettum, snjallsímum eða tölvum. 

Bók er því samkvæmt þessum útgáfum ekki alltaf efnislegur hlutur eða gripur en á móti 

kemur að bækur taka á sig efnislegt form í þeim tækjum sem miðla því sem kallað er bók. 

Efnisleiki bóka er því áfram til staðar, en þó í breyttri eða nýrri mynd. Síðar í kafla tvö (2.4) 

er fjallað um bækur og forvörslu. Farið er yfir nokkrar ástæður þess að bækur hrörna og 

hvað það er sem getur ógnað þeim við geymslu. Rætt er um mikilvægi forvörslu til þess 

að tryggja langtíma varðveislu bóka og hvers vegna hún er mikilvæg. Forvarslan stuðlar að 

viðhaldi þeirra þannig að þær verði ekki fyrir skemmdum, rýrnun eða hrörnun og tryggir 

öryggi þeirra til framtíðar. Jafnframt er fjallað í stuttu máli um forvörslu á merkilegu 

skinnhandriti sem fannst árið 2006 í mýri á Írlandi og er nú varðveitt í National Museum 

of Ireland. Seinna í kafla tvö (2.5) er fjallað um bókina sem miðil og hvernig bókin sem slík 

er tækni í sjálfu sér. Í fyrstu er rætt um bókina sem miðlandi hlut þar sem innihaldið er í 

forgrunni og síðan um hana sem sýningargrip í mismunandi safngerðum og dæmi um þau 

tekin.  
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Eins og Björnar Olsen (2010) hefur bent á eru hlutir ekki orð og því ekki til þess gerðir 

að vera „lesnir“ á sama hátt og bókin er gripin til lesturs. Hins vegar hafa hlutir merkingu 

fyrir fólki og er efnisleiki bóka því marki brennd einnig. Í kafla þrjú er gerð grein fyrir 

kenningarlegum sjónarhornum á efnisleika hluta og gildi þeirra sem slíkra og stuðst við 

fræðilega umfjöllun um efnismenningu. Er sjónum beint að tilteknum straumum í 

kenningarlegum efnum þar að lútandi. Rannsóknir á efnismenningu fela í sér ýmsar 

fræðilegar nálganir á notkun og þýðingu hluta. Þær skoða samskipti hluta og fólks úr frá, 

mannfræði, félagsfræði, sálfræði, hönnun og rannsóknum á menningu. Sjónarhornið er 

víðara og fjölbreyttara en áður. Með rannsóknum á menningu, þar sem eitthvað er búið 

til og myndað af hlutum, má öðlast betri skilning á bæði félagslegri uppbyggingu og stærri 

víddum eins og misrétti og mismunandi félagslegri stöðu ásamt mannlegum viðbrögðum 

svo sem tilfinningum og áhrifum. Hlutirnir eru mikilvægir hlekkir á milli félagslegrar og 

efnahagslegrar stöðu og einstaklingsins. Með þessu er dregið fram að hlutir eru ekki 

eyland heldur virkur þáttur í tengslaneti manns og umhverfis.  

Í kafla þrjú (3.4) er fjallað um bókina, sögu hennar frá upphafi og stöðu hennar í 

mismunandi samhengi. Saga bókarinnar spannar allt frá leirtöflum, bambus og 

papýrusrollum fjarlægðrar fortíðar til rafbóka nútímans. Þróunin á sér stað í stökkum, frá 

þúsundum ára í upphafi til áratuga í nútímanum. Eftir að prenttæknin kemur til skjalanna 

gerast hlutirnir hraðar. Seinna í kafla þrjú (3.5) er fjallað um bókina sem hlut, hvernig 

hlutur hún er, gerð hennar, tilgang, merkingu, notkun, æviskeið, breytingar og hugmyndir 

þessum atriðum tengd. Einnig er fjallað um bókina í öðru samhengi en myndir af henni 

koma víða fyrir, í bókum, á myndum, á höggmyndum, lágmyndum og styttum auk 

legstaða. Bókin sem táknrænn hlutur hefur um langa tíð verið samofin listum og 

menningu. Í stuttu máli má segja að tilgangur bókar og merking sé ólík eftir tíðarandanum 

hverju sinni. Bækur geta staðið fyrir ýmislegt og jafnvel orðið alræmdar eða úreltar eins 

og gamlar lækningabækur og símaskráin. Bókin getur einnig verið tákn fyrir menntun, 

virðingu og vald, án þess að vera opnuð. Einnig hafa verið tekin dæmi um að bókin sem 

hlutur getur gegnt ólíkum hlutverkum sem hafa lítið með bókina sem slíka að gera og má 

þar nefna sem geymsla undir aðra hluti eða sem sigti.   

Þegar lagt var í stað í þá vegferð að skrifa um bók sem efnislegan hlut var rennt nokkuð 

blint í sjóinn af hálfu höfundar. Flestir eða allir þekkja bók sem efnislegan hlut eða í einu 

eða öðru formi eins og rafrænni útgáfu. Fljótlega kom í ljós að bókin á sér ýmis 

birtingarform og því voru bæði settar fram skilgreiningar á því hvað hlutur er og einnig 

hvað bók sé.  

Eftir þessa vegferð er ekki úr vegi að velta því fyrir sér hvort að bókin sem hlutur geti 

verið sjónarhorn sem áhugavert væri að skoða frekar. Í ljósi framangreindrar yfirferðar tel 
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ég að svo sé og vil í lokin að nefna nokkur möguleg viðfangsefni. Staða bókarinnar sem 

efnislegs grips á meðal almennings virðist vera að breytast en ýmis rök hníga að því að 

bókin sem hlutur sé almennt á undanhaldi í híbýlum landsmanna og sé að færast yfir í 

stafræn miðlunartæki eins og tölvur og snjallsíma. Hvort lesendur framtíðarinnar láti sér 

nægja bækur í rafrænu formi er óvíst en samkvæmt fjölmiðlum verður árið 2019  algjört 

metár í útgáfu íslenskra skáldverka, barnabóka og ljóðabóka (Milla Ósk Magnúsdóttir, 

2019). Áhugavert væri að varpa ljósi á stöðu bókarinnar sem grips innan 

almenningsbókasafna og kanna hvort þar sé einungis horft til innihalds og 

útlánamöguleika eða hvort bókin hafi gildi sem hlutur án þess að vera í sérsafni? Einnig þá 

að sjá hver viðhorf starfsfólks og stjórnenda eru til  bókarinnar sem hlutar og þá hvort það 

sé breytilegt og af hverju það mótast? Hafa til dæmis bókasafns- og upplýsingafræðingar 

aðra sýn en annað starfsfólk og af hverju þá? Að endingu má velta því fyrir sér hvort að 

gera megi meira varðandi efnislegt sjónarhorn á bækur í sýningarstarfi safna. Sem dæmi 

eru sýningar á íslenskum handritum oft með takmarkaðri áherslu á efnisleika handritanna 

og gildi þeirra sem slíkra. Þeim þætti væri mögulega hægt að sinna betur og kannski 

nauðsyn, en eins og fram hefur komið er efnisleiki bóka mikilvægur og samofinn gildi 

þeirra.  

   

  
Reykjavík, 10. maí 2020 

 

______________________ 

Þröstur Óskarsson 
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