Yfirlit um þróun bókasafna á Íslandi

Steingrímur Jónsson

Linköping University Post Print

N.B.: When citing this work, cite the original article.

Original Publication:
Steingrímur Jónsson, Yfirlit um þróun bókasafna á Íslandi, 1983, Saga. Tímarit Sögufélags,
(21), 162-183.
Copyright: The author
http://www.sogufelag.is/
Postprint available at: Linköping University Electronic Press
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-107326

STEINGRIMUR JONSSON

Yfirlit um þróun bókasafna
á íslandi
/. Upphaf bókasafna
Eitt af því, sem greinir menn frá dýrum, er það, að menn geta
flutt þekkingu sín í milli. Og það hefur verið tíðkað frá aldaöðliEkki einungis milli manna af sömu kynslóð heldur líka og engu
síður milli kynslóða. Það er eflaust langt síðan menn ráku sig 3
það, að mannsminnið er brigðult, svo ekki sé meira sagt. Menn
hafa því brugðið á það ráð að binda fróðleik, sem ekki mátti ruglast, í eitthvert fast form, til dæmis með rími eða stuðlun. Og einhverjir hafa orðið til þess að krota einhver tákn í sand. Þar er líklega að finna upphaf ritlistar. Auðvitað fundu menn fljótt, að
sandurinn varðveitti skráðan fróðleik ekki lengi, og þá leituðu
þeir á aðrar slóðir og hófu að klappa rúnir á stein. En steinar eru
ekki viðræðugóðir, ef menn hafa takmarkaðan tíma og liggur
margt á hjarta. Þess vegna hafa menn gert sér efni, sem gott var
að skrifa á, svo sem leirtöflur, vaxtöflur, papýrus, skinn og loks
pappír. Öll sú mikla saga verður ekki rakin hér.
Eftir að menn tóku að skrá fróðleik, þurfti einhvern stað til
þess að geyma hann á. Þar er að finna elstu bókasöfnin. Um þa11
er svo gott sem ekkert vitað, því að heimildir eru næsta fáar, enda
eru liðin meira en 4000 ár, síðan þau voru. Og hinar fáu heimildir
segja harla fátt. Þar má sem dæmi nefna 37 bókatitla, sem klapp'
aðir hafa verið í vegg í hofi einu frá tímum Forn-Egypta, og leg'
stein á leiði feðga, sem sagðir eru bókaverðir.1
Þegar tímar liðu, urðu bókasöfnin viðameiri, og frá því um 250
f.Kr. eru til heimildir um Kallimakkos, sem auk þess að vera
frægt grískt skáld, var bókavörður við bókasafnið mikla i Ale*'
andríu, eitt mesta bókasafn fornaldar. Það, sem meira er og skapar Kallimakkosi einstakan sess í bókasafnasögunni, er það, að
hann útbjó skrá yfir bókaeign safnsins.2
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Þá skal farið fljótt yfir sögu. Miðaldasöfnin voru í stórum
dráttum með líku sniði og áður hafði tíðkast. Ekki var greint sérstaklega milli bóka og skjala, enda hvort tveggja handritað. AllaJafnan voru söfnin til húsa í klaustrum, og þar var bókagerðin
jafnframt stunduð.
Segja má, að á 18. öld verði sú breyting, sem síðan þróaðist
afram til bókasafna nútimans. Þar má til dæmis greina upphaf
British Museum, þjóðbókasafns Bretlands,3 og undir lok aldarmnar Library of Congress, þjóðbókasafns Bandaríkjanna.4 Þá
yerða verulegar framfarir í bókasafnsfræðum, svo sem í skránln
gu og flokkun bóka. Sú þróun heldur áfram á 19. öld, og skal
Par einungis nefnt Dewey-flokkunarkerfið, sem fyrst var gefið út
arið 1876,5 en það er nú á dögum mest notaða bókaflokkunarkerfið í heiminum, þegar um er að ræða bókasöfn með alhliða
bókakost.
Það, sem að baki þessarar þróunar býr, er framvinda prentlistarinnar. Sem kunnugt er, var það um 1440, sem Gutenberg hóf að
Prenta með lausaletri. Við það jókst bókaútgáfa í heiminum talsVe
rt, en þó setti það útgáfunni skorður um langa hríð, að prentunaraðferð Gutenbergs var alfarið handvirk. Þegar hraðpressan var
íundin upp snemma á 19. öld og síðan setjaravélin síðar á öldinni,
v
arð veruleg aukning í bókaútgáfu. Þá er ekki einungis átt við
hefðbundnar bækur, heldur allt eins blöð, tímarit, skýrslur og
skrár, svo fátt eitt sé nefnt. Á 20. öldinni hefur þróun þessi haldið
afram og hraðinn aukist frekar en hitt. Og nú eru útgáfur ekki
aðeins prent á pappír, heldur ryðja örglærur (microfiche) sér
m
Jög rúms, svo ekki sé minnst á tölvuvæðingu í þessu sambandi,
Par sem upplýsingar og heimildir af ýmsu tagi eru geymdar í tölvUn
i, en þær gera kleift að kalla fram á tölvuskjá það, sem menn
v
'lja og vantar hverju sinni.
Þegar útgáfan er orðin svo gífurlega umfangsmikil, þarf vart
skarpa sjón til þess að sjá, að einhver þarf að vera til þess að
"enda reiður á öllum þessum ósköpum. Það hlutverk hefur fallið
Pókasöfnunum í skaut.
//. Bœkur og bókasöfn á íslandi aðfornu
Hérlendis hafa verið til bækur frá upphafi landnáms og gott
be
tur, því að bækur voru eitt af því, sem sagt er, að Papar hafi
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skilið eftir, þegar þeir fóru. Vaxtöflur eru nefndar í Þorgils sögu
skarða6 og í lok Sturlu þáttar7 í Sturlungu. Þá má og nefna, að 1
kirkjugarðinum á Skeljastöðum í Þjórsárdal fundust árið 1935
bókarspennsli eða krækja framan af bók og spjaldhorn, þegar
Eiður Kvaran mannfræðingur og félagar hans grófu í garðinn.
Eru það elstu bókaleifar, sem fundist hafa á íslandi, og eru reyndar glataðar nú, því að Eiður mun hafa tekið menjar þessar með ser
suður til Greifswald í Þýskalandi, en þar dó hann árið 1939 og
hefur aldrei hafst upp á neinu, er hann lét eftir sig.8
Fremur fátt er vitað um bækur og bókaeign á íslandi fyrir siðaskipti. Ljóst er þó, að kirkjur hafa átt eitthvert slangur af bókumAthugun á kirknamáldögum frá upphafi 14. aldar leiðir í ljós, að
kirkjur í Hólabiskupsdæmi áttu að meðaltali 9 bækur,9 og íéBi
kirkjur áttu yfir 20 bækur.10 í lok 14. aldar var bókaeignin að
meðaltali um 15 bækur, og um miðja 15. öld áttu kirkjurnar
nyrðra um 18 bækur að meðaltali.11 Er þess því vart að vænta, a°
um bókasöfn hafi þar verið að ræða. Hins vegar er auðráðið 91
ýmsum heimildum, að fyrir siðaskipti hafa verið allmik11
bókasöfn á biskupsstólunum og í ýmsum klaustranna.12
III. Fyrstu nútímabókasöfnin á íslandi
Upphaf nútímans í bókasafnsmálum íslendinga er að rekja tu
loka 18. aldar. Þá blésu ferskir vindar upplýsingarstefnunnar her
um land. Er fyrst að nefna stofnun bókasafns og lestrarfélags a
Suðurlandi, sem Magnús Stephensen var aðalhvatamaður a°Skyldi félagið taka yfir Gullbringu-, Kjósar-, Borgarfjarðar-, AT"
nes- og Rangárvallasýslur. Skömmu síðar var stofnað hliöstast
félag á Norðurlandi fyrir tilstuðlan Stefáns amtmanns Thorarensens, og náði félagið yfir Húnavatns-, Skagafjarðar- og Eyja'
fjarðarsýslur. Alþýða manna hafði lítil not þessara félaga, því a ð
inngangseyrir og árgjald var fátækri alþýðu ofviða, þótt alm
gætu í orði kveðnu gerst félagar, auk þess sem almenningur hef01
engin not haft af lestrinum, þar sem bækurnar voru á dönskuHelst voru því félagsmenn úr hópi presta og annarra embættiS'
manna. Fleiri félög af svipuðu tagi voru stofnuð í upphafi 19- ald'
ar, en urðu flest afar skammlíf, eins og raunin varð um stóru oS
víðfeðmu félögin fyrsttöldu.13
«
Þann 28. ágúst 1818 er Landsbókasafn íslands talið stofnao-
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J^afn þess var þá „Stiftsbiblioteket," og skyldi það hýst á DómKirkjuloftinu. Helsti forgöngumaður um stofnun safnsins var
Carl Christian Rafn. Þótt Landsbókasafnið teljist stofnað árið
18
18, virðist ljóst, að það tók ekki til starfa fyrr en síðla árs 1825,
er
það fékk hið fyrirheitna húsnæði á Dómkirkjuloftinu, og í
sk
ýrslu um safnið árið 1826 er bókaeign þess talin 1545 bindi, öll
f
engin að gjöf.
Næstu árin og áratugina voru umsvif Landsbókasafnsins ekki
"Ukil. Það má þó telja til nokkurra tiðinda, að veturinn 1847—
°48 var safnið flutt í hátíðarsal Lærða skólans vegna viðgerðar á
°mkirkjunni. Mestum tíðindum sætir það hins végar, að ráðinn
ar
sérstakur maður til að raða bókunum upp, þegar safnið var
* lutt aftur á Dómkirkjuloftið 1848. Var það Jón Árnason, sem
ræ
gastur hefur orðið fyrir þjóðsagnasöfnun sína. Jón ílentist i
arfinu og varð fyrsti fastráðni bókavörður Landsbókasafnsns 1
- * Jafnframt varð Jón þar með fyrsti maðurinn á íslandi, sem
naf
ði bókavörslu að aðalstarfi. Er árið 1848 því ótvírætt byltingr
ar og markar þáttaskil í bókasafnasögu landsins.
Arið 1828 var prentuð í Kaupmannahöfn bókaskrá Stiftsbókaa
tnsins, það er að segja Landsbókasafnsins. Þar kemur fram, að
r
*° *827 höfðu 57 aukaeintök bóka safnsins verið gefin Bókaatni Norður- og austuramtsins. Hér er um að ræða elstu heimild
'Q bókasafn það, sem nú heitir Amtsbókasafnið á Akureyri. Er
Það
samkvæmt fyrrgreindri heimild talið stofnað árið 1827. Frá
*stu árum á undan eru til bréf, sem Grímur Jónsson, amtmaður
fMoðruvöllum, ritaði um það, að koma þyrfti á fót lestrarfélagi
^ ar nyrðra, og jafnframt eru varðveitt bréf frá Carl Christian
af
n í Kaupmannahöfn til Gríms. Virðist ljóst, að þeir tveir voru
elstu frumkvöðlar að stofnun safnsins. Ekki er með vissu vitað,
v
ort safnið var í upphafi á Möðruvöllum eða á Akureyri, en svo
mi
kið e r víst, að það var á Akureyri árið 1833.15
Pótt Bókasafn Norður- og austuramtsins ætti að sinna Aust^ðingum jafnhliða Norðlendingum, gjörði fjarlægðin milli
an
dshlutanna og erfiðar samgöngur það að verkum, að mönnum
ystra var með öllu ókleift að nota safnið. Því var það, að árið
35
var stofnað Hið austfirska lestrarfélag, sem starfaði að
ln
nsta kosti fram yfir 1850, en annars er allt á huldu um endalok
^ s s - Það má þó segja, að hin höfðinglega bókagjöf prófessors
°Hers í Kaupmannahöfn, sem uppi var á árunum 1779—1833,
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hafi ráðið úrslitum um stofnun Hins austfirska lestrarfélags. Prófessor Möller gaf andlegu stéttinni á íslandi allmikið bókasafn eftir sinn dag, sem skiptast skyldi milli prófastsdæma landsins. Enda
kemur á daginn, að það voru aðallega prestar, sem að stofnun
lestrarfélagsins stóðu.16
IV. Fyrstu almenningsbókasöfnin
Næst verður fyrir Framfarastofnunin í Flatey á Breiðafirði,
einn merkasti þátturinn í menningarsögu 19. aldar á íslandi. Það
var árið 1833, að Ólafur Sivertsen, sóknarprestur í Flatey, og Jó"
hanna, kona hans, gjörðu kunnugt, að þau hefðu hugfest sér það
ráð á brúðkaupsdegi sínum 1820 að fá á stofn sett eitt legatum af
bókum og peningum til eflingar upplýsingu, siðgæði og dugnaði i
Flateyjarhrepp, eins og segir í stofnbréfinu.
Bókasafnið tók til starfa árið 1836, og var því í upphafi komið
fyrir á kirkjuloftinu í Flatey. Þegar það fór saman, að safnið
stækkaði og kirkjan varð hrörleg og úr sér gengin, var ráðist i þa°
árið 1864 að reisa sérstaka bókhlöðu fyrir safnið. Átti Framfarastofnunin sjálf fé, sem nam um þriðjungi byggingarkostnaðar, efl
afganginn lagði Brynjólfur Benedictsen fram ýmist sem gjöf eða
lán, og var lánið reyndar aldrei endurgreitt. Bókhlaðan í Flatey er
fyrsta bygging á íslandi, sem reist var gagngert yfir bókasafnHúsið stendur enn og er um þessar mundir unnið að þvi að koma
því í upprunalegt horf, því að það hafði verið múrhúðað og var
farið að skemmast. Hefur Þjóðhátíðarsjóður veitt fjárstyrk til
endurbyggingarinnar.
Ljóst er, að bókasafnið í Flatey var almenningsbókasafn, serfl
svo er nefnt, hið fyrsta á íslandi. Til marks um það er hugmynd
sr. Ólafs um tungumálakennslu til handa sóknarbörnum sínum.
en honum var Ijóst, hve mjög það dró úr notagildi safnsins, að almenningur gat ekki lesið bækur á erlendum málum. Ekkert varð
þó af tungumálakennslunni. Annað atriði til marks um notendahópinn er það, að ekkert sóknarbarn sr. Ólafs skyldi greiða bókagjald vegna safnnotkunar. Hitt liggur að sjálfsögðu líka lj° st
fyrir, að bókasafnið í Flatey var stofnað að tilstuðlan prests, og
helstu styrktarmenn safnsins voru úr hópi kaupmanna °8
presta.17
Það var aftur á móti á áhrifasvæði Framfarastofnunarinnar i
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°khlaðan í Flatey, elsía bókasafnsbygging á íslandi, reist áriö 1864. Að undan. rnu hefur verið unnið aðþvíað koma húsinu í upprunalegt horf, og er verkið vel
" VeS komið. Ljósm. Álfheiður Ingadóttir 1982.

latey, sem stofnað var fyrsta bókasafn landsins að frumkvæði
Þýðumanna. Var það Lestrarfélag Gufdæla í Austur-Barða^trandarsýslu, sem komið var á fót árið 1843 fyrir tilverknað
Jörns bónda Arnfinnssonar á Klett [svo] í Kollafirði. Félag þetta
arfaði alllengi en leið svo undir lok, og er raunar óljóst um afarifþess.18
Gott dæmi um það, hve mikið menn lögðu á sig til að starfa í
|strarfélögum á þessum timum, er úr Austur-Húnavatnssýslu.
7 r i ð 1846 var stofnað Lestrarfélag Blönddælinga, og skömmu
Sl
°ar Lestrarfélag Langdæla. Til þess að félög þessi yrðu öflugri
} bókakaupa og annarrar starfsemi, voru þau sameinuð árið
85
2 og nefndust einu nafni Lestrarfélag Svínavatns- og Bólstaðarhlíðarhrepps. Félagsskapurinn náði þar með yfir tvo víðlenda
re
Ppa, og munu sumir félagsmenn hafa orðið að sækja félags^ndi allt að því 30 km leið. Var þá um ógreiðar götur að ganga,
ott
yfir háan veglausan háls, nokkrar óbrúaðar ár, þeirra á meðal
al
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Blöndu og Svartá, illfærar á tíðum. Fundir voru venjulega haldnir
í byrjun vetrar eða snemma vors, og dagar því stuttir, og munu þa
sumir hafa farið í myrkri að heiman og síðan paufast aftur heim 1
myrkri, en einstaka orðið að vera tvo daga í ferðinni.19
V. Fyrstu sérfrœði- eða stofnanabókasöfnin
Um miðbik 19. aldar má greina upphaf hinna svokölluðu sérfræðibókasafna eða stofnanabókasafna. Einkenni þeirra er fyrst
og fremst sérhæfður bókakostur, sem ætlaður er til að sinna einhverjum ákveðnum þörfum tiltekinnar stofnunar.
Það var þann 6. júlí 1847, sem sá ágæti alþingismaður ísfirðinga, Jón Sigurðsson, lagði fram á Alþingi bænarskrá til konungs
um bókasafn handa Alþingi.20 Voru þeir kammerráð Melsteð,
Jón Sigurðsson og assessor Johnsen kosnir í nefnd til að íhuga
málið, og skiluðu þeir nefndaráliti sínu þann 19. júlí. Lag01
nefndin það einróma til, að Alþingi sendi konungi bænarskrá um,
að stofnsetja mætti og síðan auka bókasafn af þess konar bókumútlendum og innlendum, sem þinginu væru nauðsynlegastar. "
var þess og beiðst, að til stofnsetningar bókasafnsins yrði varið 3<Jy
rbd. og síðan 100 rbd. til viðhalds og aukningar, og að allur . S ,
kostnaður greiddist sem annar þingkostnaður.21 Samþykkti,A
þingi í einu hljóði á næsta fundi, er haldinn var 21. júlí, að sen
konungi bænarskrána.22
*
Hér skal aðeins minnt á bókasafn Prestaskólans, sem stoin
var 1847, þegar Prestaskólinn hófst. Fékk safnið afhent 450 bin
af gömlum guðfræðibókum Latínuskólans, og einnig gaf ^ a v
mannahafnarháskóli og Konunglega bókhlaðan í Kaupmann
höfn 200 bindi af góðum, nýjum guðfræðibókum. Var þess vegna
þegar kominn allálitlegur stofn að bókasafni.23 Bókasafn P r e s t a j
skólans varð að bókasafni Guðfræðideildar, þegar Hásko
íslands var stofnaður árið 1911. Og þegar Háskólinn flutti u
Alþingishúsinu í nýbyggingu sína árið 1940, rann bókasa
Guðfræðideildar inn í Háskólabókasafn, sem tók formlega
starfa 1. nóvember 1940.24
VI. ,,Með frelsisskrá úr föðurhendi"
Segja má, að á árunum um 1880 sé flest á hverfanda hveh a
landi. Nýfengin stjórnarskrá og fjárveitingarvald til handa
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Pmgi leystu úr læðingi mikinn fítonsanda, ekki eingöngu á sviði
^erklegra framfara, heldur einnig í menningarlegum efnum.
^okasafnsmálin voru þar engin undantekning. Skal til marks um
Pað gripið niður í aðfengna grein Um félagsskap í Fróða, blaði
^Jörns Jónssonar eldra á Akureyri, sem út kom þann 20. apríl
1880.
Þá er uppfræðing alþýðu í stóru ólagi, sem helzt kynni að
mega laga með því að stofna lestrarfjelög í hverri sveit, því
næg reynsla er fengin um það, að þar sem lestrarfjelög eru,
hafa þau komið miklu góðu til leiðar, bæði glætt og aukið
menntunina og vakið áhuga manna á öllum landsmálum; en
aptur þar sem þau eru ekki, er víða mikið minni og ójafnari
framför í menntuninni. Það eru að vísu margir menn, sem
fylgja vel tímanum og kaupa sjer bæði blöð og fræðibækur,
en hinir eru þó ekki færri, sem láta það vera; sumir hafa
ekki efni á því og sumir enga löngun til þess, svo þessir
menn verða mjög á eptir tímanum, sem þó ekki má eiga sjer
stað á þessari nýbyrjuðu frelsis- og framfara öld. Hver sveit
æ
tti að hafa eitt lestrarfjelag eða fleiri smærri deildir eptir
atvikum, þar sem fjelagsmenn leggðu fast árstillag til bókakaupa, keyptu sjer bæði eldri bækur og tímarit, og allar
træðibækur og blöð, sem út koma á voru máli, og sem eru
við alþýðu hæfi. Á þennan hátt kæmist menntunin og þekkln
g á landsmálum vorum betur í það horf að verða almenn,
°g þá hjeldust hugir manna betur vakandi í sameiningu á
velferðarmálum landsins; því sjálfsagt er, að þar sem
jestrarfjelög eru þurfa menn við og við að halda lestrarfje^agsfundi, og þar er bezta tækifæri að sameina eða bera
s
aman skoðanir sínar á öllum málefnum, sem nokkuð hefur
Ve
rið ritað um, og þetta einmitt gæti orðið til að beina
m
örgu máli í betra horf.25
alm Cr s k e m m s t f r á því að segja, að svo virðist, sem menn hafi
að f6nnt V e r i ð a s a m a m a , i °g h i n n ónefndi höfundur pistilsins hér
f j ö l r a m a n - Að minnsta kosti er það staðreynd, að lestrarfélögum
d ^ a r m J ö g um land allt næstu árin og allt til aldamóta. Voru til
l s st
ofnuð 16 lestrarfélög í landinu árið 1890.26
þ
a Ur
ðu um þetta leyti ýmsar hræringar varðandi amtsbóka-
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söfnin. Bókasafn Vesturamtsins hafði verið sett á stofn árið 1847 í
Stykkishólmi.27 Eru áhrif Framfarastofnunarinnar í Flatey greinileg. Árið 1888 vakti Þjóðviljinn, blað Skúla Thoroddsens á ísafirði, máls á því, að flytja bæri bókasafn Vesturamtsins frá
Stykkishólmi til ísafjarðar, sem teldist höfuðstaður Vestfirðingafjórðungs. Auk þess væri ísafjörður annar stærsti bær á íslandi.
Af flutningi amtsbókasafnsins varð þó ekki, en hins vegar leiddi
þetta til þess, að Iðnaðarmannafélagið á ísafirði hófst handa um
það snemma árs 1889, að efnt yrði til almenns bókasafns í bænum. Tók safnið til starfa næsta haust og hófust útlán þann 6. nóvember 1889.28
Það, sem bjó á bak við hugmyndina um flutning amtsbókasafnsins i Stykkishólmi til ísafjarðar, var það, að árið 1886 var
prentsmiðjurekstur á íslandi gefinn frjáls, þó með vissum skilyrðum. Eitt skilyrðanna var það, að prentsmiðjur skyldu afhenda
endurgjaldslaust ákveðinn fjölda eintaka alls þess, sem prentað
var, svokölluð skylduskil til bókasafna, og meðal þeirra safna,
sem skylduskilaeintök hlutu, voru amtsbókasöfnin í Stykkishólmi
og á Akureyri.29
Bókasafn Austuramtsins var stofnað á Seyðisfirði árið 1893, en
um það leyti var mikil uppgangssemi þar eystra. Árið 1907 var
Seyðisfjarðarsafninu bætt í hóp þeirra safna, sem hlutu skylduskilaeintök frá prentsmiðjum. Þá var og reynt enn á ný að f»
bókasafn Vesturamtsins flutt til ísafjarðar, en af því varð ekkiHins vegar var bókasafnið á ísafirði tekið í hóp skylduskilasafnanna árið 1909.30
Lögin um frjálsan prentsmiðjurekstur með skilyrðinu uni
skylduskil til bókasafna árið 1886 urðu þess og valdandi, að þ a
hóf Landsbókasafn íslands að gefa út Ritaukaskrá safnsins, Þ ar
sem skráðar voru þær bækur og blöð, sem bæst höfðu við í safnið. Kom Ritaukaskráin út til 1943, oftast árlega. Árin 1944 til
1974 var safnauki Landsbókasafnsins skráður í Árbók safnsins,
en síðan 1975 hefur safnið gefið árlega út íslenzka bókaskrá.
VII. Á morgni nýrrar aldar
Um aldamótin síðustu hóf Jón Ólafsson, ritstjóri og alþingis"
maður, að búa til spjaldskrá yfir bækur Landsbókasafnsins, en
Jón hafði kynnst bókasöfnum vestanhafs og ýmsu þvi, sem við
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kom safnamálum, eins og til dæmis Dewey-bókaflokkunarkerfinu.31
En það eru greinilega fleiri söfn en Landsbókasafnið, sem voru
1
framþróun um aldamótin. Það er á hinn bóginn ljóst, að ýmsir
ookaverðir eða umsjónarmenn smærri safnanna áttu við alls kyns
"ókasafnsfræðileg vandamál að glíma. Þegar Jón Ólafsson varð
Pess var, ritaði hann greinarkorn í Tímarit Hins íslenska bókm
enntafélags 1902, sem heitir: Smá bókasöfn. Ýmislegt umfyrirkomulag þeirra, einkum röðun og skrásetningu.32 Mun þetta vera
tyrsta íslenska ritsmíðin á sviði nútímalegrar bókasafnsfræði, sem
Prentuð er.
En það var fleira en innra skipulag litlu safnanna, sem menn
a
Uu í erfiðleikum með um aldamótin. í skýrslu, sem Guðmundur
^innbogason, síðar landsbókavörður, tók saman um fræðslu
ba
rna og unglinga veturinn 1903—1904, lætur hann jafnframt
tVl
gja með skýrslu um lestrarfélög, þar sem þau séu eins konar
tra
mhaldsskólar fyrir einstaklinga þjóðarinnar, eins og hann
kernst að orði. Eru þar talin upp tæplega stórt hundrað lestrarféla
ga og getið um stofnár þeirra og bókaeign. Samtals áttu þau
rumlega 22 þúsund bindi bóka, þar af um 7 þúsund útlendar bækUr
- Flest lestrarfélögin áttu þó afar lítinn bókakost, og var það
ei
nkum vegna þess, hve félagsmenn voru fáir og árstillög lág. Á
st
öku stað veittu þó sveitarsjóðir lestrarfélögum árlegan styrk, og
Su
ms staðar voru jafnvel haldnar tombólur eða skemmtisamkomUr
til styrktar lestrarfélögunum.33 Og þess eru jafnvel dæmi, að
st
or bókasöfn eigi upphaf sitt að rekja til tombólu, því að veturinn 1909_i9io efndi nýstofnað Ungmennafélag Sandvíkurhrepps
' Arnessýslu til hlutaveltu í Tryggvaskála á Selfossi til að stofna
e
strarfélag. Safnaðist svo mikið, að unnt var að hefjast handa.34
Lestrarfélag Ungmennafélags Sandvíkurhrepps starfaði síðan á
ymsum bæjum í hreppnum, uns það fékk inni í nýju skólahúsi á
Selfossi 1934. Árið 1939 rann bókakostur Lestrarfélagsins inn í
jtystofnað Héraðsbókasafn Suðurlands, og er Lestrarfélagið
P^nnig hinn upprunalegi stofn í Bæjar- og héraðsbókasafninu á
e
lfossi, eins og safnið heitir nú.35
A fyrstu árum heimastjórnar var unnið eitt mesta afrek í bókasa
fnsmálum þjóðarinnar fyrr og síðar. Er hér átt við byggingu
_afnahússins við Hverfisgötu, sem hýsa skyldi Landsbókasafn og
y
mis önnur söfn landsmanna. Hornsteinn hússins var lagður 23.
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Sa/nahúsið í Reykjavík í byggingu. Konurnar þrjárfremst á myndinni eru Sleínunn Thorsteinson, Sigríður Zoéga og Guðriín Geirsdóttir, sem allar unnu á Ljósmyndasto/u Péturs Brynjól/ssonar. Lengst til hœgri sést Sölvhóll. Ljósm. Pétur Brynjól/sson 1907.
Or myndasafm ln&u Láru Baldvinsdóttur.
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Safnahúsið fullbyggl, ,,Mentabúrið" eins ogþað er hér nefnt. Heitið „Landsbókasafn", sem í upphafi var höggvið í granít yfir
aðalinngangi hússins, sýndist mönnum ekki vel tilfundið, þar eðfleiri söfn voru þar einnig til húsa. Á Alþingi 1911 voru eftirfarandi
uppástungur hafðar íframmi um nöfn á húsið: Safnhús, Þjáðmenntasafnið, Bókhlaða, Menntasafnið, og loks Landsbókasafnshús. Póstkort 1911, í eigu Árbœjarsafns.
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september 1906 á ártíðardegi Snorra Sturlusonar, en húsið síðan
vígt þann 28. mars 1909.36 Þegar byggingartími Safnahússins er
borinn saman við byggingartíma Þjóðarbókhlöðunnar, sem i
smíðum er, má öllum ljóst vera, hversu mikið afrek heimastjórnarmanna var.
VIII. Að fengnu fullveldi
Verður nú gripið niður árið 1920. Þá skrifar Arnór Sigurjónsson stórmerka grein í tímaritið Rétt, sem nefnist Skipulag ÍS'
lenskra bókasafna.37 Þar vekur hann máls á ýmsu því, sem nútímalegt mundi þykja nú rúmum sextíu árum síðar. Þar má til
dæmis nefna hlutverk bókasafna í símenntun manna, sameiningu
stóru fræðibókasafnanna í Reykjavík, sem þá voru reyndar
Landsbókasafn og íþaka Menntaskólans, og heildarkerfi um
bókasöfn með bókasafnaráðunaut í Reykjavík. Arnór var staddur
í Askov á Jótlandi, þegar hann ritaði greinina, og eru erlendu
áhrifin öllum augljós.
Arnór komst og á snoðir um bókavarðaskóla i DanmörkuSkrifaði hann vini sínum, Sigurgeir Friðrikssyni, bónda í Skógarseli í Suður-Þingeyjarsýslu, og hvatti hann til að nema við skólann
með það fyrir augum að gerast síðan bókavörður á íslandi. A
þetta ráð brá Sigurgeir, og varð þar með fyrsti íslendingurinn til
að nema bókasafnsfræði.38
Um þetta leyti var ekkert almenningsbókasafn í ReykjavíkLestrarfélag hafði verið stofnað í Reykjavík árið 1869 og starfaði
það alllengi, og árið 1901 var stofnað Alþýðulestrarfélag Reykjavíkur.39 Upp úr 1920 gekkst Páll Eggert Ólason fyrir þvi, að
stofnað var Alþýðubókasafn Reykjavíkur. Var Sigurgeir FriðrikS'
son ráðinn bókavörður þann 1. febrúar 1923, og tók safnið til
starfa um vorið.40 Árið 1936 var nafni safnsins breytt í Bæjarbókasafn Reykjavíkur og árið 1963 í Borgarbókasafn Reykjavíkur.41 Sigurgeir var bókavörður við safnið til dauðadags 1942, ei
undan er skilið leyfi, sem hann fékk frá störfum á árunum
1926—1927 til að fara til Bandaríkjanna og kynna sér bókasafnsmál þar.42
Af öðrum merkum áföngum í bókasafnasögunni á 3. áratugnum skal nefnt það stóra skref, sem stigið var, þegar Davíð Stetánsson frá Fagraskógi var ráðinn amtsbókavörður á Akureyr
með tilstyrk ríkissjóðs árið 1925 og Guðmundur G. Hagalíu »
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okasafn Laugarvatnsskólans árið 1931. Safnið tók til starfa við stofnun skólans
^°> og á öðru starfsárinu eignaðist skólinn bókasafn dr. Valtýs Guðmundssonar
8 má segja, að munað hefði um minna.
Sama

hátt á ísafirði 1929.43 Mun hér um fyrstu bókavarðastöður
an Reykjavíkur að ræða.
Þ
a skal og nefnt, að þegar héraðsskólarnir að Laugarvatni og í
fykholti v o r u byggðir um 1930, var frá upphafi gert ráð fyrir
°kasafni í skólahúsnæðinu.44 Bókasöfn í skólum voru svo sem
^ki alger nýlunda, og má þar minna á íþöku, bókasafn Mennta£°lans í Reykjavík, en upphaf þess má rekja allt til Bessastaðakola á fyrra hluta 19. aldar. Yfir íþökusafnið var reist vegleg
okhlaða úr steini árið 1866, tveim árum eftir smíði bókhlöðunnr
« Flatey, fyrir erlent gjafafé, sem enskur auðmaður, Charles
Ke
lsall að nafni, færði Latínuskólanum að gjöf árið 1853.45
, Nasst skulu nefnd tvö bókasöfn, sem komið var á fót á þessum
r
um 0 g sem hafa nokkra sérstöðu. Þar er annars vegar um að
^ða Bókasafn verkamanna, sem stofnað var að tilstuðlan Vegaf e r ° a r ríkisins. Fékk Vegagerðin 1000 kr. fjárveitingu á fjárlögum
fyrir arið 1922 til þess að koma safninu á legg,46 og síðan 300 kr.
rle
ga næstu árin til viðhalds safninu og til nýrra bókakaupa. Hitt
ut
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safnið er Bókasafn vitavarða. Vitamálastjóri kannaði, hvort unnt
væri að nýta Bókasafn verkamanna í þágu vitavarða að vetrarlagi, þegar vegagerð lá niðri. í ljós kom, að vegavinnuflokkar
hættu svo seint á haustin, að siðasta ferð vitaskipsins með vistir til
vitavarðanna hafði þá þegar verið farin. Það reyndist því útilokað
að nota sama bókasafnið fyrir þessa tvo hópa.47 Því var það, að
vitamálastjóri fékk á fjárlögum fyrir árið 1929 2000 kr. til að
stofna bókasöfn fyrir vitaverðina, eins og það er orðað í Stjórnartíðindum.48
En það voru ekki vegavinnumenn og vitaverðir einir, sem fengu
sérstök bókasöfn við sitt hæfi um þessar mundir, þvi Alþingi samþykkti í mars 1931 lög um bókasöfn prestakalla. Var þar veitt
heimild til að stofna slík söfn og til þess ætlast, að einkum yrðu
keyptar bækur guðfræðilegs og heimspekilegs efnis, svo og ti'
mennar fræðibækur og úrvalsskáldrit. Prestum var gert skylt að
lána sóknarbörnum bækur úr bókasafni prestakalls síns, sér að
bagalausu. Samkvæmt lögunum var sérstök bókakaupanefnd sett
á fót til að annast um framkvæmd málsins, en 3Á hlutar kostnaðar
við bókakaupin skyldu greiðast úr ríkissjóði.49
Þegar líða tekur á 4. áratuginn, verður fyrst vart við þá stefnu i
málefnum almenningsbókasafna, sem siðar varð allsráðandi. Er
hér átt við svonefnd héraðsbókasöfn.50 Það var á héraðsþing1
Héraðssambandsins Skarphéðins árið 1934, að Pétur Gíslason a
Eyrarbakka lagði til að komið yrði á fót bókasafni fyrir sambandssvæðið, og skyldu þar einkum vera bækur, sem ekki vseru
til í hinum almennu bókasöfnum, eins og það er orðað. Tillögunni
var vel tekið og milliþinganefnd skipuð í málið. Skilaði nefndin a
sér störfum árið 1935, og samþykkti héraðsþing Héraðssarnbandsins þá að fela stjórn sambandsins að vinna rne
kennarafélögunum í Árnes- og Rangárvallasýslu að undirbúning
héraðsbókasafns, sem starfrækt yrði í héraðinu. Næstu árin v a ,
unnið að stofnun Héraðsbókasafns Suðurlands, og á héraðsþinS
Héraðssambandsins 1939 var ályktað að hefja bókakaup til safns'
ins, þegar fjárveiting Alþingis væri fengin. Þá var jafnfrarn
ályktað, að starfræksla skyldi undirbúin og útlán hafin á koman
hausti. Alþingi 1939 samþykkti fjárveitingu til safnsins, og h l
sama gerðu stærstu samvinnufélögin á sambandssvæðinu °
sýslunefnd Árnessýslu. Var ákveðið, að bókasafnið skyldi ha ^
aðsetur á Selfossi, og hófst starfsemin árið 1939 í húsi Björns Sig'
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þjarnarsonar bankaféhirðis að Fagurgerði 4, en hann varð jafnframt fyrsti bókavörður safnsins.51
En þótt ýmislegt færðist fram á veg á árunum milli heimsstyrja
ldanna, var það þó ekki reyndin alls staðar. í fundargerð sýslunefndar Vestur-Barðastrandarsýslu árið 1923 lét oddviti nefndarmnar þess getið, að samkvæmt samþykkt síðasta sýslufundar
nefði sýslubókasafn Vestur-Barðastrandarsýslu verið selt á opinberu uppboði. Fjárupphæð þeirri, sem fyrir bækur safnsins
lekkst, yrði síðan skipt hlutfallslega milli hreppa sýslunnar, og
m
yndi féð renna til lestrarfélaga eða bókasafna, sem þar hefðu
v
erið stofnuð. Það sem hins vegar var óselt af bókum sýslubókas
afnsins, skyldi ganga til sjúkrasjóðs spitalans á P atreksfirði.52
IX. Lög um bókasöfn
Fyrstu lög um stjórn Landsbókasafnsins voru gefin út af Frið"ki konungi VIII árið 1907 (nr. 56/1907),53 en fram til þess tíma
nöfðu ráðið ákvæðin í stofnskrá safnsins, dags. 5. ágúst 1826,
Se
m Friðrik konungur VI staðfesti síðan þann 15. nóvember sama
ar 4
- Ný og ýtarleg lög um Landsbókasafn voru sett árið 1949 (nr.
■3/1949), en þar er m.a. kveðið rækilega á um hlutverk
Sa
fnsins.55 Þau lög voru endurskoðuð í heild og samþykkt að nýju
m
eð breytingum árið 1969 (nr. 38/1969).56
Arið 1937 voru sett lög um lestrarfélög (nr. 57/1937)." Má
Vera
, að það líti undarlega út að setja lög um starfsemi, sem búin
er
að vera við lýði í landinu að meira eða minna leyti í 150 ár. Hér
ar
P ó einkum um það að ræða að koma einhverju lagi á fjárst
_yrki úr ríkissjóði til lestrarfélaga í sveitum. Áttu lestrarfélög
v
)Oa mjög erfitt uppdráttar um þær mundir og talið tímabært að
Jðurkenna þessa menningarviðleitni í strjálbýlinu með nokkurri
^Járupphæð.58
Pað var hins vegar ekki fyrr en árið 1955, að sett voru lög um
alr
nenningsbókasöfn (nr. 42/1955).59 Aðdragandi þess var sá, að
Ja
rni Benediktsson menntamálaráðherra lét framkvæma athugJ1 á stöðu almenningsbókasafna í landinu, sem reyndist í ýmsum
^ n u r n hin bágbornasta.60 Má til dæmis nefna, að Bókasafn Suðr-Þin ge y mga v a r ekki starfrækt um þær mundir. Safnið hafði
ut
b t í nýja bókhlöðu árið 1927, en byggingin reyndist gölluð,
æku
mar tókst ekki að verja fyrir raka og lágu þær undir
12
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Bókhlaðan gamla á Húsavik, sem byggð var yfir Bókasafn
Suður-Þingeyi"Sa
1926—27. ,,Einkennilegasta húsið íþorpinu. " (Th. Odhe.J Húsið reyndist gallao,
og ekki íókst að verja bœkurnar fyrir raka. Var safnið flutt í nýbyggingu Kaupfei'
ags Þingeyinga árið 1952, en Kaupfélagið keypti síðan bókhlóðuna til að reka Par
efnalaug.

skemmdum. Árið 1952 voru bækurnar fluttar í nýbyggingu Kaupfélags Þingeyinga á Húsavík og breiddar til þerris á gólfið og lágu
þannig í nokkra mánuði.61 Og þetta sama ár 1952 var Bæjarbókasafni Reykjavíkur sagt upp húsnæði sínu að Ingólfsstræti 12 oS
varð að flytja þaðan í skyndi. Ekki var í annað hús að venda, og Ja
starfsemi safnsins niðri í tæplega tvö ár, þar til opnað var að nýju
i ársbyrjun 1954 að Þingholtsstræti 29A.62
Menntamálaráðherra skipaði í framhaldi af athugun þessan
þriggja manna nefnd til að kanna málefni almenningsbókasafn3
frekar og gera tillögur um umbætur. í nefndina voru skipaðir Þ eir
Guðmundur G. Hagalín, fyrrum bókavörður á ísafirði, sr. Helg1
Konráðsson, prófastur á Sauðárkróki, sem mikið hafði unnið við
bókasafnið þar, og Þorkell Jóhannesson, prófessor og fyrrum
landsbókavörður. Tók nefndin saman frumvarp til laga, sem 1&8
var fram á Alþingi sem stjórnarfrumvarp. í frumvarpinu var g er
ráð fyrir, að landinu yrði öllu skipt niður í sérstök bókasafna-
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mdæmi og að stofnað yrði sérstakt embætti bókafulltrúa ríkisins
ið Menntamálaráðuneytið. Þá var og gert ráð fyrir ákveðnu fjárframlagi, bæði úr ríkissjóði og frá sveitarfélögum og sýslufélögu
m, til starfsemi bókasafna.63
Þótt ákvæði um fjárframlag til bókasafnanna væri sett í lög í
goðu skyni, varð þetta atriði brátt einn versti gallinn á lögum þessUrr
i, en því olli aukin dýrtíð og vöntun á vísitölutryggingu fram'agsins. Var því að ýmsu leyti afar illa komið fyrir sumum
ookasöfnum, þegar ný lög um almenningsbókasöfn voru samÞykkt árið 1976 (nr. 50/1976).64 Þar var fjárframlagið fært til nútiðarverðlags og vísitölutryggingu jafnframt komið á. Á hinn bóg'nn var felld niður hlutdeild ríkissjóðs í fjárveitingum til safnanna, og má segja, að ekki sé enn séð fyrir endann á afleiðingum
Þeirrar breytingar.
v

X. Menntun bókavarða
Pað hlýtur að skipta meginmáli fyrir framvindu bókasafnsstarfseminnar í landinu, að völ sé á góðum og vel hæfum
ookavörðum. Margir þeir, sem haft hafa bókavörslu að aðalstarfi, hafa verið ágætlega menntaðir, sumir með háskólapróf,
a
°rir með önnur próf, og jafnvel enn aðrir, sem harla lítil próf
n
°fðu en voru þeim mun meira sjálfmenntaðir. Og þótt segja
megi, að öll menntun verði að gagni við bókavörslu, þá blasir það
ngu síður við, að fæstir bókavarða fram undir síðustu ár höfðu
lotið sérfræðimenntun í bókasafnsfræði. Eins og fyrr er að
ikið, lærði Sigurgeir Friðriksson bókasafnsfræði fyrstur íslendn
ga og var árum saman sá eini, sem skólagóngu hafði notið í
Peim fræðum.
Haustið 1956 hóf Björn Sigfússon háskólabókavörður að
e
nna bókasafnsfræði við Háskóla íslands. Hann hefur lýst uppafinu á þann veg, að kennsla þessi hafi í rauninni hafist án þess,
a
° hann vissi af því. Þannig hafi verið, að hann tók oft stúdenta
11 s
ín í vinnu á safninu, því að lengstum var hann annars einn. Til
Pess að safnvinna stúdentanna yrði markvissari, fékk Björn leyfi
eimspekideildar Háskólans til að kenna stúdentunum bókaSa
fnsfræði með það fyrir augum, að þeir fengju að taka tvö stig
nnan þeSs B.A.-kerfis, sem smám saman var að þróast við deild1Ila
-! fyrstu var þetta að öðru leyti utan við lög og rétt, en þann 7.
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febrúar 1957 fékkst bókasafnsfræðikennslan staðfest með bréfí
Gylfa Þ. Gíslasonar menntamálaráðherra, og telur Björn bréf það
marka upphaf hinnar reglubundnu bókasafnsfræðikennslu við
Háskólann.65
Á tímabilinu 1957—1976 luku alls 148 stúdentar einu stigi eða
fleirum í bókasafnsfræði við Háskóla íslands. Á fyrri hluta þessa
tímabils, árunum 1957—1966, voru karlar rúmlega fimm sinnum
fleiri en konur, en á árunum 1967—1976 snerist hlutfallið við og
voru konur þá nærfellt þrefalt fleiri en karlar. Þriðja stigs próf
komu ekki til sögunnar fyrr en 1967, með einni undantekningu
þó, og voru það alls 40 stúdentar, sem lokið höfðu þrem stigum i
bókasafnsfræði árið 1976. í þeim hópi voru konur meira en þrefalt fleiri en karlar.66
Haustið 1976 tók Félagsvisindadeild til starfa við Háskólann,
og fluttist bókasafnsfræðin þá þangað. Var hinni nýju deild jafnframt falið að ráðstafa til frambúðar tveim lektorsstöðum í bókasafnsfræði, sem heimild hafði fengist fyrir.67
Nokkrir íslendingar hafa numið bókasafnsfræði við erlenda
skóla, og er þar oftast um að ræða framhaldsnám, sem ýmist er
tekið í framhaldi af bókasafnsfræðinámi hérlendis eða bókasafnsfræði er tekin sem framhaldsnám ofan á háskólagráðu í öðrum
greinum en bókasafnsfræði.68
XI. Lokaorð
Hér hefur verið rakin í stórum dráttum þróun bókasafnsmála a
íslandi. Hefur víða verið seilst fanga, svo sem tilvitnanaskrá ber
með sér. Hvergi hefur verið farið djúpt í efnið heldur má segja, &ö
yfirborðinu hafi verið fylgt og á köflum aðeins staðnæmst a
hæstu öldutoppunum. í því sambandi verður að hafa það í huga>
að samfellt yfirlitsrit um sögu bókasafna hérlendis er ekki til, °S
mun ágrip þetta vera hið ýtarlegasta í þeim efnum.
Ýmislegt hefur þó verið gert af því að skrá sögu einstakra bókasafna, en mjög er það misjafnt, bæði að efnum og gæðum. Skal
hér aðeins nefnt mesta verkið af því tagi, sem er afmælisritið um
Landsbókasafn íslands 1818—1918, sem Jón Jacobson landsbókavörður tók saman.
Hitt dylst engum, að brýnt er að safna til sögu bókasafna á »landi, og það er alveg víst, að betra er að byrja á því fyrr e n
seinna.
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