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að fegurð. Hann bjó sér til kerfi
styttinga, tvöfaldra bókstafa,
bókstafabanda og tengibókstafa, og með þvi tókst honum
að ná undursamlegu samræmi i
heildarmynd leturflatarins.
Kjarni uppfinningar hans var
fólginn i steypun e i n s t a k r a
m á l m b ó k s t a f a . Nauðsynlegt
var að búa til stálstimpil fyrir
hvern og einn bókstaf og hvert
merki, sem siðan var slegið i
litla koparblókk. Þannig varð
steypimótið til, en i þvi var hægt
að steypa eins marga stafi og
menn vildu með sérstöku handsteypitæki. Stöfunum, sem
þannig voru til orðnir, var komið fyrir i hólfum i setjarakössunum og úr þeim voru þeir
settir, eftir handriti, i sérstaka
haka, sem gerðir voru úr viði.
Úr ákveðnum fjölda lina var
gerður dálkur og tveir dálkar,
aðskildir með mjóu speldi, voru
bundnir i blaðsiður. Þessi setta
siða var siðan rammlega fleyguð niður i pressuna, svert með
prentkylli og prentuð á pappir
eða bókfell. f þrjú ár samfleytt
vann Gutenberg að þvi að
prenta bibliu sina, ásamt prentsveinum sinum. 1280 siður hennar eru hver annarri fallegri og
betur gerð.

er einmitt gert á Kjarvalsstöðum núna.
Það vekur athygli okkar,
hversu vel er vandað til þessarar sýningar, hversu vel allt er
skipulagt. Meginefni er með
myndum, og sýnum úr bókagerð, en auk þess er saga bókarinnar rakin með litskyggnum.
Þá er i salnum éftirh'king á
prentverki, eins og það var á
dögum Gutenbergs. Prentarar
vinna á sýningunni og haldnir
eru fyrirlestrar.
Islendingar geta verið stoltir
af aldri prentlistarinnar i landi
sinu, þvi að þessi listgrein barst
ótrúlega fljótt til landsins með
framsýnum mönnum.

Tæknin
Einstök tæknileg atriði i list
Gutenbergs hafa verið óbreytt
öldum saman. Pressan var upphaflega að öllu leyti úr tré, en
þegar farið var að gera nokkra
hluti hennar, þar á meðal ásinn,
úr málmi, minnkaði hún.
Höfuðatriðin breyttust þó ekki
fyrr en á öndverðri 19. öld, og
málmbókstafirnir voru öldum
saman búnir til á sama hátt og á
dógum
Gutenbergs,
með
stimpli, steypumóti og handkónnu. Um langt skeið settu
setjararnir texta sina á sama
hátt og sjá má á fyrstu myndinni af prentsmiðju frá árinu
1500. Þetta breyttist ekki fyrr en
menn fóru að smiða hraðgehgar
prentvélar og ekki siður hraðgengar setjaravélar á 19. öld.
Einnig hafði pappirinn fram til
þessa verið gerður með höndunum, en nú fóru menn að framleiða hann með vélum. Upplög
fóru stöðugt hækkandi, bækur
urðu jafnt og þétt handhægari
og ódýrari, og lesendum fjölgaði. Hægt var að kaupa helztu
verk m a n n s a n d a n s á sviði
skáidskapar og heimspeki fyrir
aðeins nokkra aura, allir gátu
komizt i kynni við Goethe og
Shakespeare,
Plato
og
Arístoteles.
Það má rekja þessa sögu
endalaust. Ein aðferðin er sú, að
rekja sögu bókagerðar og prentlistar með sýningu fyrir almenning, þar sem brugðið er
upp myndum frá liðinni tið. Það
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Ávarp menntamálaráðherra
Sýningin „Prentlistin breytir
heiminum" var opnuð að viðstöddum fjölda gesta. Vilhjálmur Hjálmarsson, menntamálar á ð h e r r a opnaði sýninguna
formlega og verður ávarp hans
birt hér i heild. Kemur ráðherra
víða við og það vekur athygli að
hann bendir á það, að sjálf bókin
er eldri á Islandi en prentlistin.
Mælti ráðherra á þessa leið:
„Prentlist og bókagerð. — Sú
sýning, sem hér hefur verið sett
upp fjallar um þetta. — Hún
hefur farið viða um lönd og er
nú hingað komin. Engin sýning
gat verið kærkomnari tslendingum ef að likum lætur. Bókin
hefur ekki aðeins verið fræðari
og gleðigjafi fólks i þessu landi
um aldir, langt umfram önnur
tjáningarform lista og visinda
þvi þar að auki er tilvera íslendinga sem sjálfstæðrar þjóðar
flestu öðru fremur grundvölluð
á gömlum bókum og þeirri
menningu, sem þær varðveittu
ásamt tungunni.
Prentlistin á Islandi á lika
sina sögu, sem hrærir strengi i
brjósti þjóðarinnar af þvi að hún
er samofin æviferli nokkurra af
landsins beztu sonum: „Við
biskupinn sjálfan var blessað
bibliuverkið kennt", var kveðið
um Guðbrand Þorláksson Hólabiskup, sem hæst ber i þeim
hópi allra Islendinga.
Bækur voru lengi fágæti á Is-

landi, jafnvel eftir að prentun
hófst þvi fólkið var fátækt. En
þær voru eftirsóttar: ,,Að eigin
bækur sé bezt að lesa er boðorð,
sem hjartað skilur" á við um
æðimarga Islendinga fyrr og
siðar.
Sýningin þessi er þvi fyrir
marga hluta sakir svo sannarlega aufúsugestur okkar á meðal.
Það er ekkert ofmælt i einkunnarorðum þessarar sýningar: „Prentlistin breytir heiminu m " . Geymd þekkingar og
kunnátta margfaldaðist með ótrúlegum hraða þegar prentlistin kom til sögunnar. Flutningur vitneskjunnar frá manni
til manns, frá kynslóð til kynslóðar, varð leikur einn miðað
við það sem áður var. Áhrif
prentlistarinnar til andlegrar
kjarajöfnunar urðu meiri en orð
fá lýst.
Vitringar og spámenn hafa
verið uppi á öllum öldum, menn
sem var mikið niðri fyrir og
þráðu að miðla lýðnum af vizku
sinni og reynslu. Misvitrir voru
þeir og eru að sjálfsögðu — og
maðurinn, æðsta skepna jarðarinnar, velur og hafnar. En
prentíist og bókagerð hefur borið boðskapinn vitt um heim.
Náin tengsl með bókaútgáfu
og kristni á fyrstu timum prentlistar og raunar enn i dag er
engin tilviljun, þvi kristinn
dómur er kröftug hreyfing, sem
farið hefur vitt um veröld.

Það er eitt af aðalsmerkjum
frjálsrar hugsunar~að greiða
bókinni og hinu prentaða máli
leið um heiminn án tillits til
landamerkja
og
annarra
mannasetninga. — Þessi sýning
hvetur til dáða á þeim vettvangi.
Um aldir var nánast enginn
„fjölmiðill" til fyrir utan hið
prentaða mál, enda það orð upp
vakið á allra siðustu árum. En
þetta átti eftir að breytast. Simi,
útvarp og sjónvarp ruddu sér til
rúms og báru boðin hraðar og
viðar en prentað orð getur
nokkru sinni gert. Hljóðupptökur i ýmsum formum, myndsegulbönd og önnur nýsiggögn
koma einnig til sögu. — Vitur
maður sagði við mig nýlega:
Heimilið er orðið einn velasalur: þegar eitt tækið stoppar, þá
er annað sett i gang!
Já, hvað um hið prentaða orð,
hvað um bókina, hlédræga og
kyrrláta, i þessu ölduróti og
ógnarlega hávaða tækjanna?
Blivur hún? Eða getum við
e.t.v. lagt hina 500 ára gömlu
iðn- og listgrein fyrir róða nema
sem sýningarefni?
Þeim spurningum er raunár
auðsvarað.
Útvarp og sjónvarp bera boðin hratt og' vitt. Bókin flytur
hægar — en geymir betur. A
þúsundum heimila meðtaka
allir sama efnið i sjónvarpi og
útvarpi með tiltölulega litlum
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