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Nú er allt að gerast í Skálholti. Verið 
er undirbúa flutning bókasafnsins 
sem hírst hefur í turni kirkjunnar við 
frekar slæmt atlæti um árabil. Með frétt 

Flutningur bókasafnsins
í Gestahús undirbúinn

Morgunblaðsins um málið nýverið birtist 
einmitt mynd af sr. Kristjáni Björnssyni 
vígslubiskupi og Evu B. Ágústsdóttur 

fornleifafræðinema þar sem þau eru að 
fara í gegnum bókakostinn.

Eins og fram kemur annars staðar í 
blaðinu er nú byrjað að múra kjallarann í 
Gestahúsi, þar sem sýning Prentsöguseturs 
og bókasafnið tengjast og mynda sögu 
prentverks og bókaútgáfu á Íslandi 
frá upphafi þar til prentið kom til 
Reykjavíkur.

Upphafið að lokahnykknum:

Múrverk í sögusvæðinu loksins hafið
Eftir margra mánaða erfiðleika við að ljúka framkvæmdum 
og undirbúningi uppsetningar á sýningu Prentsöguseturs og 
bókasafns í kjallara Gestahúss í Skálholti má segja að upphafið á 

lokahnykknum sé hafið. Vandræði með iðnaðarmenn hafa verið 
mikil, en nú er byrjað að múra og það þýðir að við sjáum fyrir 
endann á verkefninu, þótt enn sé talsvert verk óunnið.
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„Heidelberg, 4. ágúst
Er ég kominn heim til mín? Já, næstum 
því. Auðvitað á ég hvergi heima nema 
á Íslandi, en hér munaði minnstu að ég 
eignaðist annan Skagafjörð. Og sit nú hér 
milli grænna skógarhæðanna að nýju – 
eftir sex ár.

Þetta er búinn að vera góður dagur. 
Ég snæddi árla morgunverð á hótelinu 
í Mainz. Salurinn var svo lítill, að þar 
komust ekki fyrir nema fjögur smáborð 
hvert uppi í öðru. Gestirnir héldu sér 
saman að mestu – sem betur fer; ég hef 
fengið mig fullsaddan á kjánalegum 
spurningum um Ísland og Íslendinga og 
gott að mega í þetta skipti borða þegjandi 
og í algerum friði.

En litlu áður en ég stóð upp kom 
hús  kötturinn í heimsókn. Roskin frú við 
næsta borð fór strax að senda honum 
gælu tón, sífellt sömu gæluna; vúddí, 
vúddí, vúddí, en þurfti að tala við mann
inn sinn um leið. Varð því ræðan hennar 
svohljóðandi:

Jæja, Heinz, nú verðum við að fara, 
vúddí, vúddí, vúddí. Skrepptu og borgaðu 
reikninginn, vúddí, vúddí, vúddí. Er 
hann ekki – vúddí, vúddí – sætur! vúddí, 
vúddí, vúddí – og þá var hún búin að tæla 
köttinn inn milli fóta sér. 

Keypti mér kort af borginni og gekk 
í átt til Gutenbergssafnsins, niður götu 
sem þeir í Mainz kalla Kaisestrasse. 
Hún er býsna mynd  arleg, tvíbreið 
með grasbelti, blóm  um og trjám milli 
akbrautanna – sýnilega höfuðstolt 
borgarinnar næst dómkirkjunni og 
Gutenberg. Það er annars skrýtið hvað 
fólk í öllum löndum er upp með sér af 
verklegum framkvæmdum, turnum, 
brúm, akbrautum o. s. frv., sér í lagi þeir 
sem hvergi hafa lagt hönd að verki, en geta 
státað af myndaskapnum í umhverfi sínu, 
eins og þeir sýndu með því og sönnuðu 
eigið ágæti.

Í Gutenbergsafninu skoðaði ég fyrst 
sýningu sem hét Buch und Druch im 
Wandel der Zeit og er einhver girnilegasta 

sýning sem ég hef kynnzt. Hún er þver
skurður bókagerðar frá upphafi vega.

Ég stóð svo lengi við í salnum að 
gæzlu maðurinn var farinn að renna til 
mín óhýru auga. Ég sat af mér hvern sýn
ingargestinn á fætur öðrum. Maðurinn 
hefur sennilega talið að ég væri að undir
búa innbrot.

Þarna sá ég í fyrsta skipti á ævinni 
leirtöflur frá Babylon; papyros með híeró
glýfri; rómverska skriftöflu; indverska bók 
úr pálmablöðum (skriftin úr plöntusafa); 
litarhorn miðaldamunka (blekbyttur þeirra 
tíma, búin til úr stiklum  og hankarnir 
leðurólar; calamus (skriffæri munka) og 
ótalmargt fleira, svo sem skrifaða biblíu á 
latínu (1380), afar fallega, letrið örsmátt 
á næfurþunnu pergamenti; deigþrykk  frá 
því um 1460, mjög óskýrt; vögguprent 
allmörg, m. a. eitt originalblað úr hinni 
42 línu biblíu Gutenbergs; koparstungur 
frá seinni hluta 15. aldar ogg áfram; einnig 
ýmsar gamlar prentanir, t. d. kokkabók 
(Amberg 1598) „fyrir heilbrigt fólk og 
sjúkt“. Sömuleiðis blöð frá 16., 17. og 18. 
öld.

Á öðrum stað í húsinu  skoðaði ég sýn
ingu á öllum hugsanlegum letur gerð um, 
sem nú eru til í þýzkum prentsmiðjum og 
bar hún vitni um mikla smekkvísi.

Brá mér því næst inn í lítinn sal sem 
bar heitið „Verkstæði Gutenbergs“. Þar 
var margt forvitnilegt að sjá, en ekki 
grennslaðist ég um, hvort þar stóðu áhöld 
Gutenbergs sjálfs, Ef til vill átti salurinn 
aðeins að sýna 15. aldar prentsmiðju og 
áhöldin því héðan og handan. Keypti 
kópíu af einu blaði úr biblíu Gutenbergs, 
þrykkt í þvi forneskjulega tæki sem þar gat 
að líta á miðju gólfi.“

Hannes Pétursson
í Gutenbergsafninu

Árið 1967 gaf Arnbjörn Kristins-
son í Setbergi út kver Hannesar 
Péturssonar skálds Á faraldsfæti, 
dagbókarblöð frá 1960. Kverið 

var gefið út í 400 eintökum 
tölu settum, ætlað til gjafar fyrir 

við skiptamenn og velunn ara Arn-
björns og Setbergs. Efnið er, með 

orðum höfundar, svipmyndir, 
hugarleiftur og þankabrot. Hér 
fer hluti þankanna daginn sem 
Hannes heimsótti Gutenberg-

safnið í Mainz
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Frá Hólum
til Reykjavíkur

Prentsögusetur hefur til sölu rit 
um 300 fyrstu árin í prentsögu 
Íslendinga, Frá Hólum til 
Reykjavíkur. Þar er fjallað um 
prentverkið á Íslandi frá því að Jón 
biskup Arason kom hingað til lands 
með prentsmiðju og prentara í 
kringum árið 1535 (nákvæmt ártal 
óvisst), þar til prentsmiðjan var 
flutt frá Viðey yfir til Reykjavíkur; 
hverjir unnu við prentverkið á 
hverjum stað, hvaða helstu bækur 
voru prentaðar. (Í einu tilfellinu 
var reyndar engin bók prentuð.) 
Hvernig voru tækin, í hvaða 
ástandi á hverjum tíma, hvert 
var leturvalið og húsnæðið. Hér 
koma við sögu nokkrir biskupar 
á Hólum og í Skálholti og ekkja 
að Hlíðarenda í Fljótshlíð. Að 
ógleymdum ungum námsmanni 
úr Ísafjarðardjúpi og framsæknum 
mönnum í Breiðafjarðareyjum og 
Dölunum, kvensömum prentara 
og nemanda sem kaus að hengja sig 
fremur en að vinna í prentverkinu.
Verð kr. 2.500.

Upphaf
miðlunar

Prentsögusetur hefur einnig 
til sölu ritið Upphaf miðlunar. 
Þar er fjallað um miðlun frá 
hellamálverkum til þess tíma er 
gullsmiðurinn Johannes Genfleisch 
zum Gutenberg í Mainz kom 
í verk gamalli hugmynd sem 
Marcus Tullius Cicero setti fram 
í kringum árið 950. Það var árið 
1440. Sagt er frá þróun letrunar og 
leturs, papírus, pergament og loks 
þróunarsögu pappírs. Í lokin er sagt 
frá athyglisverðum tækjum sem 
fundin voru upp og smíðuð til að 
flýta setningu lesmáls, frá 1796 til 
1967, þegar tölvusetningin var að 
líta dagsins ljós.
Verð kr. 2.000.

Bækurnar er
hægt að panta beint 

frá höfundi.

Netfang:
haukur1@haukurmar.net

Sími:
897-1068

Til sölu til stuðnings 
Prentsögusetri

Guðbrandsbiblía
Biblían frá 1584 er án efa frægasta verk 
Guðbrands biskups, enda við hann kennd 
enn þann dag í dag og nefnd Guðbrands
biblía. Þykir bókin ein mesta gersemi 
íslenskrar prentsögu. Hún var prentuð 
í 500 eintökum; 250 þeirra batt inn út
lendur bókbindari að nafni Jurin, sem 
Guðbrandur réð hingað til lands, 120 
eintök voru send til Kaupmannahafnar 
til bands en þau 130 eintök sem þá voru 
eftir munu hafa verið bundin af Jóni Arn
grímssyni, sem lærði bókband af Jurin.

Allmikið er af prentvillum í Guðbrands
biblíu og hafa sumar þeirra verið leiðréttar 
með því að strika í lesmálið með penna og 
þrykkja síðan leiðréttingar á spássíu eða ofan 
við lesmálslínu. Af þessu leiðir að sennilega 
eru engin tvö eintök af Guðbrandsbiblíu 
eins. Í eftirmála biblíunnar kemst Guðbran
dur svo að orði að hann hafi „ordit optast 
einsamall at yfirlesa, corrigera, vtleggja“.

Dæmi um  athugasemd sem Guðbrandur 
biskup hefur skrifað á spássíu biblíu sinnar.

MOLARMOLAR
úr söguúr sögu

prentunarprentunar
á Íslandiá Íslandi
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Í Gömlu prentsmiðjunni við 
Lauga veginn eru þessir fallegu 
nytjagripir til sölu, minjagripir 
til ágóða fyrir Prentsögusetur. 
Hér er um að ræða kaffifanta sem 
merktir eru bæði Prentsögusetri 
og Gömlu prent smiðjunni. Þessir 
fantar kosta 4000 kr. Einnig eru 
til sölu bókamerki á 500 krónur. 

Minjagripir til
stuðnings 

Prentsögu setri
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Útgefandi: Prentsögusetur
Ritstjóri: Haukur Már Haraldsson

Þennan dálk Kára 
rakst ég á í allgömlu 
dagblaði. Hér er 
spurt um bækur 
og prentsmiðju 
sem ekki allir eru 
sammála að hafi 
yfir höfuð verið 
til, þ.e.a.s. að 
prentað hafi verið 
á staðnum. Það er 
vitað að Jón Jónsson, 
sem áður prentaði 
á Hólum, fékk 
Núpufell til ábúðar. 
Merkingarnar á 
Summaríunum 
benda eindregið til 
þess að hann hafi 
haft með sér a.m.k. 
hluta prentverksins á 
Hólum.

 -hm

Spurt og svarað um Núpufell

Gamla prentsmiðjan þarf að víkja
Prentsögusetri hefur verið gert að 
rýma Gömlu prentsmiðjuna að Lauga
vegi 29B. Í þessu húsnæði hefur verið 
rekin prent smiðja síðan árið 1964, skv. 

Heiðursmannasamkomulagi Heimirs 
Brynjúlfs Jóhannssonar prentsmiðjustjóra 
og útgefanda annars vegar og eigenda 
verslunarinnar Brynju hins vegar. 

Samskiptin við eigandann hafa verið mjög 
góð, en nú er svo komið að hann hefur sett 
eignina í söluferli. Húsnæði verslunarinnar 
við Laugaveg er friðað vegna aldurs, en 
sama gildir ekki um viðbyggingar bakatil, 
í Brynjuportinu, sem svo er nefnt. Þar 
sem Bókamiðstöðin var til húsa áður 
en Heimir Br. afhenti Prentsögusetri 
prenthluta hennar til eignar. Við þurfum 
að rýma húsnæðið fyrir næstu áramót.

Hafið hjá ykkur augun félagar
Þetta þýðir að nú þurfum við að finna 
húsnæði fyrir Gömlu prentsmiðjuna. 
Það er auðvitað fyrirliggjandi verkefni 
stjórnar að finna lausn á málinu, en við 
biðjum félagsmenn að hnippa í okkur ef 
þeir skyldu vita um eða hafa yfirráð yfir 
húsnæði, helst á höfuðborgarsvæðinu.

Hluti kjallarans.


