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Virtuella bokhistoriska utställningar

1
Museer och bokhistoriska utställningar
En fysisk bokhistorisk utställning kännetecknas av att en eller flera konstnärligt eller historiskt
värdefulla böcker visas under begränsat tid som antingen är stängda eller öppnade på särskilda
uppslag till beskådande i montrar. Vid sidan finns allmänna introduktioner samt kommentarer
till enskilda böcker.
Merparten av de virtuella bokhistoriska utställningarna följer här museernas förebild.
Virtuella utställningar är ofta av mer renodlat pedagogisk och historiskt uppvisande karaktär
och står därmed närmare de naturhistoriska och kulturhistoriska museernas
utställningsprinciper.

Vad är en virtuell utställning?
Än så länge finns ingen allmänt vedertagen definition. Enligt Tate Gallery är en virtuell
utställning ”[…] one that has been conceived and designed for the web, or at least extensively
transferred to that medium as part of [the institutions exhibition] programme.”
När det gäller bibliotek är det befogat att titta närmare både på den mångfald de existerande
virtuella utställningar visar upp idag och på vilka grunder framtidens utställningsarbete måste
byggas.

Det fysiska museet med dess ständiga utställningar finns kvar även efter en särskild
utställning stängts ner. Därefter skall man vända sig till publicerade kataloger och
sekundärlitteratur eller institutionen med frågor i samma ämne.
Internet är på helt annat sätt samtidigt utställning och informationskälla. När det gäller
virtuella utställningar suddas gränserna ut mellan tidsbegränsad utställning och allmänt
tillgänglig informationskälla, särskild i det digitala biblioteket. Detta är något biblioteken
måste tänka på innan utställningen sätts upp.

Det digitala biblioteket och den virtuella utställningen
Det digitala biblioteket består inte bara av kataloger och databaser samt digitaliserade
informations- och lånefunktioner. Med fler och fler digitaliserade böcker, affischer, grafik,
kartor etc förstärks utställningskaraktären. Detta är en annan före detta gränsdragning som
håller på suddas ut i en verklighet där fler och fler bibliotek och bibliotekarier ”håller på med
data”.
Allt i den digitala miljön kan uppfattas och upplevas som en virtuell utställning. Redan en
illustrerad fulltext- och katalogdatabas eller en kommenterad bilddatabas kan hos betraktaren
framkalla känslan av att de är utställningar.

Det är viktigt att alla som digitaliserar drar åt samma håll, att insatser samordnas och
konsekvenser utreds i förväg. Ofta glöms bort att digitalisering i framtiden kommer ersätta
användning av original.

Vilken kompetens behöves vid digitalisering? Fotografer och datatekniker med bildhantering
som specialitet – konservatorer och bokhistoriker med särskild kompetens i fråga om boken –
historiker och forskare med ämneskompetens.

När produceras digitalt material?
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1) Utställningar producerar bilder av böcker som skall betraktas på skärmen men inte studeras.
2) Men när lånetrycket på fördelaktigt uppvisade enskilda onjekt eller samlingar ökar, så ökar
konservatorns strävan efter att skydda original, t.ex. genom att ersätta dem med faksimil,
pappers- eller digitala kopior. Han ingår dock ofta inte från början i den grupp som planerar en
digital utställning.
3) Även digitaliserings-, konverterings- eller bilddatabasprojekt resulterar i digitala kopior.
Här kan uppstå en ond cirkel när det brister i samarbete och perspektiv vid digitalisering.
Oavsett anledning bör hela boken bli objekt för digitalisering i bevarande- eller
faksimilkvalité, inte bara med tanke på den framtida efterfrågan, utan lika mycket för att det
då stannar vid en enda digitalisering oavsett framtida projekt som involverar detta objekt,
vilket spar tid, personal och originalet.

Redan val av rätt bildformat kan göra en bra virtuell utställning. Därför bör man först
bestämma hur den skall läggas upp och anpassas till internet eller om man bara vill lägga
några bilder och lite text på hemsidan. Rätt bildformat resulterar i både hanterbar filstorlek
och tillfredsställande detaljvisning. Ofta begränsas de kanske inte tillräckligt erfarna virtuella
utställningsmakarnas fantasi av att de har lärt sig att bilder skall vara små när de skall visas på
internet.
De tekniska, finansiella, kompetens- och resursproblem klarar många bibliotek dock ännu inte
av att hantera. Visserligen når man långt med systematiskt sammanställda texter och utvalda
bilder. Men enheten, miljön går förlorat när besökaren tvingas klicka sig allt längre bort i en
skog av inte alltid färdigt tänkta och praktiskt realiserade interna hierarkier och externa länkar.

Varför skapas virtuella bokhistoriska utställningar?
På internet erbjuds nya tekniska och pedagogiska möjligheter att presentera bokhistorisk
information. Både stora och små bibliotek skapar virtuella utställningar och bokhistoriska
museer som är tillgängliga världen över. Denna typ av utställningar baseras på bokens dubbla
funktion som både utställt historiskt objekt och informationskälla. Det är här visning, läsning
och utforskning av boken kan mötas i en och samma digitala objekt.

Varför skapas virtuella bokhistoriska utställningar?
1) För att sälja. I fråga om bildernas och texternas kvalitet kan vissa antikvariats virtuella
utställningar hävda sig väl i jämförelse med bibliotekens utställningar.
2) För nöjets skull. De flesta böcker visas för att de är vackra, ofta unika eller karaktäristiska
historiska objekt som dessutom sprider glans över biblioteket.
3) Till undervisning. Fysiska utställningar består av större eller mindre objekt och liten text.
Virtuella utställningar består av tekniska skäl oftast av små bilder och relativt mycket text.
Därmed förskjuts inte bara förhållandet mellan text och bild. Textutrymmet har utökats rejält
på bekostnad av bildmaterialet och håller ofta hög bibliografisk och historisk nivå. Den
virtuella utställningen blir till sin karaktär mer av en kunskapsförmedlande utställning.
4) För att främja vetenskapen. Det är ytterst sällan den virtuella utställningen erbjuder forskare
möjlighet studera den digitala kopian på samma sätt som originalet. Virtuella utställningar bör
bortse från en konstmuseal utställningskonception och i stället utgå från en koncept som
tilltalar både betraktare och forskare. Båda kommer att uppskatta de spännande
visningsmöjligheter det virtuella objektet erbjuder. Ett utflyktsmål kan samtidigt vara en
forskares studerkammare.
5) I bevarandesyfte. Digitaliserar biblioteken original för att ersätta med digitala kopior,
skapas samtidigt tekniska förutsättningar för virtuella utställningar.
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Vilka intryck förmedlar existerande virtuella bokhistoriska utställningar? Utnyttjas internets
möjligheter till fullo? Skapas något nytt jämfört med en fysisk utställning?
Under de närmast följande minuterna vill jag titta på ett antal både lyckade och misslyckade
virtuella bokhistoriska utställningar. 1

Det digitala bibliotek
Länkas en bibliotekskatalog till en fulltextdatabas som dessutom innehåller bilder eller annat
sekundärmaterial, skapas ett virtuellt rum där objekten och information om dessa inbjuder till
både förströdd läsning och intensiv forskning.
Die Deutsche Bibliothek har börjat bygga upp sitt ”Digitale Bibliothek”, en kombination av
online katalog, fulltextdatabas och virtuell utställning som skulle kunna bli en framtida modell
även för andra bibliotek. 2

Bilddatabaser
Databaser som inkluderar bilder, bibliografiska uppgifter och kommentarer är i och för sig
inte utställningar till namnet. Antingen är materialet för omfattande eller den virtuella
strukturen skiljer sig. Men det finns många exempel på viss utställningskänsla som grundas på
både den visuella framställningen och begränsningen i ämne, objektkategori eller tidsperiod.
Från ICONCLASS hemsida 3 länkas till ett flertal relaterade bilddatabaser varav somliga är i
klass med digitaliserade fysiska utställningarna. Det som fattas till utställningar är ofta endast
inramningen, tidsbegränsningen och andra ytliga eller strukturella aspekter.
Universitetsbiblioteket i Graz presenterar en instruktiva texter och bilder till ämnena bokband,
boktryckshistoria, vattenmärken etc. Tyvärr är den officiella hemsidan inte särskilt
användarvänlig.4

Digitaliserade fysiska utställningar
Enkla virtuella utställningar består av digitaliserade fysiska utställningar. Utdrag ur
utställningskataloger samt ett antal bilder i små format i en någorlunda logisk hierarkisk
struktur är allt som krävs.

Antikvariatens talrika virtuella presentationer av grafiskt material, bokband, konstnärsböcker
o.a., är vanligtvis tekniskt väl utförda, kan laddas ner snabbt och innehåller ofta högkvalitativa
bilder och texter. De tas dock ofta bort snabbt. Men vissa utställningar har förmodligen
besökts så ofta att de tycks finnas kvar även sedan böckerna har sålts.

Många tidiga virtuella utställningar bygger på en fysisk utställning. Förvånansvärt många
håller hög teknisk nivå, fast upplägget känns mycket traditionellt och föga innovativt.
Ibland har det varit svårt lägga över en fysisk utställning på internet. Texterna till Aldinus-
utställningen på Harold B. Lee biblioteket vid Brigham Young University representerar enbart
ett utdrag ur katalogen. 5 Bilderna av titel- och textsidor eller illustrationer håller god kvalité
men skall endast betraktas, inte läsas. Bilder av bokband har kanske bifogats i avsikt att
förstärka känslan av visning av fysiska objekt, men sambandet frmgår varken av texten eller
av det visuella upplägget.

Utnyttjas det virtuella rummet på ett genomtänkt sätt resulterar det i en utställning som man
läser sig ner i, inte blir uppsugen av.



5

Umeå universitetsbibliotekets utställning ”Tankens bilder” från 1998 lyser visserligen med
frånvaron av introduktion till utställningen eller förklaring av dess mål och uppbyggnad. 6

Men den är mycket instruktivt och utpräglat kunskapsförmedlande. Två bildsviter är
utställningens kärna och behandlar tekniker för bildframställning samt en omfattande
bildkatalog till specifika teman eller en särskild bok. Långt ifrån alla bilder har försetts med
kommentarer. Bilder och texter laddas ner mycket snabbt, kvalitén är utomordentligt bra. Det
finns inte alltid en textkommentar och bilderna kan inte studeras närmare.

Enkla virtuella utställningar
Fler och fler virtuella utställningar skapas som inte har någon fysisk motsvarighet. De står ofta
i samband med digitaliseringsprojekt eller det digitala biblioteket och bygger då på
kombinerade fulltext- och bilddatabaser. Andra är endast uppvisningar av respektive
biblioteks skatter.

I denna grupp finns flera av världens ledande forsknings- och nationalbibliotek. Det är här det
finns de värdefulla samlingarna och större resurser för digitaliseringsprojekt och utställningar.
The British Library’s ”The Lion and the Dragon” till exempel kombinerar fullt läsliga
digitaliserade textsidor och illustrationer ur originalverk med en kommentartext till en ”page
by page narrative” Det känns som en bra utställning. 7

En genomtänkt och konsekvent genomfört traditionell iscensättning av en virtuell utställning
fungerar dock bra: Beinecke Rare Books Library’s exemplariska utställning ”The Illustrating
Traveller: Adventure and Illustration in North America and the Caribbean 1760-1895”8 inger
samma känsla som när man slår i en illustrerad bok i storformat, eftersom text och bild laddas
ner lika snabbt och betraktarvänligt.

Ofta handlar det dock mest om virtuella coffee-table-böcker, exempelvis Bibliothèque
Nationale de France’s ”Expositions virtuelles” 9 ; de europeiska nationalbibliotekens
gemensamma satsning på ”Treasures from Europé’s National Libraries” 10 ;  ”A Hundred
Highlights from the Koninklijke Bibliotheek”. 11

Digitalisering och virtuella utställningar startar i olika utgångslägen, men på nätet kan
resultaten bli till förväxling lika. Därför är det extra viktigt med samordningvid både
produktion och visning.
På Koninklijke Bibliotheeks i Den Haag hemsida hittas bilddatabasen över de två stora
kartverken „Atlas van der Hagen and Atlas Beudeker” bland de digitala samlingarna.
Digitaliserade bokband däremot finns i ”Collections” i den alfabetiska översikten över
bibliotekets samlingar. Samma brist på samordning råder också på många andra hemsidor.

Avskräckande effekt har utställningar som kräver nedladdning av särskilda program. Ett ofta
återkommande problem är användningen av plug-ins som är antingen svårt att hitta och
installera eller som aldrig fungerar som det var tänkt. Plug-ins får aldrig vara ambitiösare än
den utställningsdetalj de skall hjälpa till att visa. Eller, för att använda en annan bild: Skall
man först gå och handla ett par nya glasögon för att se utställningen så tappar man lätt
intresset för den och surfar snabbt vidare!
Jag fick aldrig Österreichische Nationalbibliothek’s multimediaprojektet med både text och
fotografier, videosekvenser, 3D och ljudfiler, att fungera på min dator. 12  Kanske man
avskräcks inte av flera svenska forskningsbiblioteks krav på installation av särskilda plug-ins
för att se deras virtuella utställningar. Men resultaten kan bli skrattretande. Det handlar tyvärr
alltför ofta om datateknisk ”l’Art pour l’Art”. 13
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Intressant nog fungerar detta utmärkt på naturvetenskapliga museer. 14

Avancerade virtuella utställningar
Visuellt och intellektuellt attraktiva objekt presenteras i ett antal avancerade virtuella
utställningar samtidigt visuellt attraktivt för betraktaren och tekniskt ändamålsenlig för
forskare i ämnet. Jag vill bara kort kommentera två digitaliserade handskrifter, ”Aberdeen
Bestiary” och ”The Electronic Beowulf”, samt två tryckta böcker, den så kallade ”42radiga
Gutenberg-bibeln” och ”Hypnerotomachia Poliphili”.

Redan på en lägre nivå kan tekniken ge virtuella presentationer av texter en ny dimension.
MIT Press’ digitala ”Hypnerotomachia Poliphili” 15 utnyttjar enkel digital teknik för att bl.a.
peka på iaktagelsen att vissa träsnitt kan betraktas som olika rutor i filmsekvenser: Poliphilus
ses t.ex. vandra genom skogen och i en annan sekvens dansar en vinjettfigur. Analysen
kompletteras med en fullständig digital kopia av verket. Vissa historiska aspekter av den
tryckta boken som är oskiljaktigt knutna till det fysiska objektet samt andra som gäller
individuella kopior, såsom bokband eller dekor, går inte att studeras på skärmen på denna
sida. Utställningen gäller så att säga den ideala texten.

”Aberdeen Bestiary” 16 känns lika mycket virtuell utställning som digitaliserad avhandling.
Utställningen innehåller omfattande instruktiva kommentarer, illustrationer,
detaljreproduktioner av exlibris, anmärkningar och enskilda initialer, transkriptioner och
översättningar. Ett nät av hänvisningar binder ihop texter, kommentarer och bilder. Alla sidor
laddas ner mycket snabbt. Den tekniska kvalitén är mycket hög. Visserligen skulle det vara
bra om man kunde bestämma mer själv vad man ville titta närmare på, men på det hela taget
känns det som man nu inte längre behöver åka till Aberdeen och jobba med originalet ett bra
tag efter besök på denna hemsida, samtidigt som man besökt en specialutställning av högsta
klass.

Detta gäller i högsta grad för japanska Keio universitetets satsning på den digitaliserade
”42radiga Gutenberg-bibeln” i ett antal europeiska bibliotek. 17 Man bygger upp en databas
som tillåter jämförande övergripande samt detaljundersökningar. Vid sidan av nöjet att
äntligen kunna bläddra i en Gutenberg-bibel tillåts man studera text och bild som man hade
originalet framför sig på bordet. Bilderna har lagrats i FlashPix-format och tillåter förstoring
av valfria delar av texten. Det virtuella faksimil kompletteras av kommentarer och en utförlig
bibliografi.
Projektet har förverkligats efter stora investeringar och med hjälp från företag utanför
universitetet. Kostnaderna fär digitalisering och upprätthållande av sidan är enorma och kan
påverka vissa aspekter av den virtuella utställningen: För närvarande är de mest avancerade
funktionerna tillgängliga endast på Keio och Cambridge universitetens campus.

Samma problem har drabbat British Librarys ”The Electronic Beowulf”, digitaliseringen av en
av Storbritanniens nationella litterära skatter. 18 Den digitaliserade Beowulf-handskriften har
kompletterats med en 1700-talstranskription samt faksimilutgåvan från 1815. Handskriften
har digitaliserats och fotograferats i vanligt ljus, släpljus och bakgrundsljus, så man kan se
under originalets yta och studera överstrykningar och man kan göra jämförande studier.
Kommentarer täcker historiska, filologiska och konsthistoriska aspekter.
Projektet förverkligar det elektroniska faksimilet. Detta ställer höga krav på t.ex. upplösning
och filstorlek för att åstadkomma verkligt hanterbara digitala studieobjekt. Samtidigt krävs
stora investitioner i både mänsklig kompetens och finansiella resurser och anpassning av
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bibliotekens organisation. Biblioteken har ofta höga ambitioner, men resurserna är sällan
tillräckliga. Det som såg ut att bli ett av de mest pedagogiska och vetenskapliga projekten på
internet har nu när projektfasen avslutats reducerats till en elektronisk broschyr och
hjälpfunktion för två CD-ROM- skivor.

Detta är en paradox: Internet är ett bra sätt att visa upp och göra tillgänglig
bibliotekssamlingar för hela världen utan att original slits. Men påkostade virtuella projekt är
mindre attraktivt lägga på nätet där de inte ger återbäring. Internet är både de tekniska
möjligheternas och begränsningarnas plats. De som skapar virtuella bokhistoriska
utställningar måste vara medvetna om detta faktum.

Virtuella bokhistoriska museer
Ett särskilt fall av virtuell bokhistorisk utställning är skapandet – eller mest frånvaro – av
virtuella bokhistoriska museer. Det är nog bristande teknik eller fantasi som förhindrar att
bibliotek eller bokhistoriska institutioner bygger upp fungerande virtuella bokhistoriska
museer.
Framställning av papper eller hur en offsetmaskin fungerar är i princip inte svårare att
åstadkomma än vad många natur- eller teknikhistoriska museer visar på nätet. Vad dessa
lyckats med är att ta till vara enkla tekniska lösningar för exempelvis framställning av rörelser
eller tredimensionella rum och objekt.
Efter att ha sett många smarta lösningar där undrar jag varför exempelvis inte Gutenberg-
Museum i Mainz lyckas installera en virtuell boktryckarpress på sin hemsida. 19 Andra
bokhistoriska hemsidor envisas med att vara väldigt oattraktiva. Felspektrum spänner från
undermåliga videosekvenser och onödigt tekniskt dilettanteri till avsaknad av information.

3
Digitalisering på bibliotek
Det finns ännu få exempel på bibliotek som satsar på en digitalisering som uppfyller såväl
långtgående konservatoriska, tekniska och estetiska krav. Man skulle också kunna säga så: det
finns få virtuella utställningar som använder sig av en utställningsmetodik och tekniska
lösningar som helt passar det digitala mediet och som tilltalar både betraktaren och forskaren.
Dessutom lyckas biblioteken nog i brist på tekniska, personella och finansiella resurser ännu
inte riktigt med digitalisering och virtuella utställningar som minskar behovet att studera
originalen.

Flera av de grundläggande aspekter angående digitaliseringen som finns i Kungl. bibliotekets
rapport ”Plattform för bilddatabaser” är av lika stor betydelse inför skapandet av en virtuell
utställning. Att låta en öppen, rationell urvalsprocess styra över valet av visningsmaterial, är i
och för sig inget nytt i utställningssammanhang. Men lika viktigt är, att all digitalisering bör
grundas på faksimilprincipen. Bortser man från den, så accepterar man i framtiden merarbete
som för med sig merkostnader och ökad förslitning av original.
Målet bör vara att utställningar hämtar sitt material ur bilddatabaser och att varje utställning i
sin tur resulterar i nya tillskott till dessa databaser.
Digitalisering på biblioteken resulterar alltid åtminstone i visning av ett antal representativa
böcker. På så sätt antar de småningom skeppnad av utställningar, i min mening en oundviklig
utveckling. 20

Digitalisering och virtuell utställningsverksamhet är bara två sidor av samma mynt.
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Några allmänna rekommendationer
Vad skulle jag villja ge för rekommendationer till bibliotek som vill bygga upp bokhistoriska
utställningar?

Att lägga en bra grund är svårast att realisera men håller i längden:
1) Skapa en effektiv organisation. Samordna kompetens. Reda ut ansvarsfördelning. Tala
samma språk.
2) Investera i digitalisering av utställningsobjekt i faksimilkvalitet. Se till att originalet
undantas från framtida utlån och användning.
3) Spara utställningen även efter att den stängts officiellt.

Det övriga är betydligt enklare att realisera:
4) Skapa en referensgrupp som ser helheten i din virtuella utställning.
5) Bestäm rimlig och lämplig ambitionsnivå. Gör du för mycket, kan det inte infrias. Gör du
för lite, tittar ingen på det.
6) Krångla inte till det. Välj den för varje ändamål enklaste och mest meningsfulla tekniska
lösningen.
7) Texter får inte vara svåra att manövrera. Bilder skall kunna studeras i detalj.
8) Var noggrann med hierarkier, struktur, länkar.
9) Resultatet skall ställas fram på lättillgänglig plats.

                                                          
1 Några bokhistoriska länksammlingar: Piet Wessels en aning ouppdaterade sida har inte fungerat bra på sistone
(http://www.xs4ll.nl/~pwessel). Cor Knops Book Information Website är up-to-date
(http://www.xs4all.nl/~knops/index3.html). Library and Archival Exhibitions on the Web, Smithsonian
Institution Libraries (http://www.sil.si.edu/SILPublications/Online-Exhibitions/online-exhibitions-title.htm).
2 http://www.ddb.de/online/index.htm.
3 http://iconclass.let.ruu.nl/texts/institut.htm#current.
4 http://www-ub.kfunigraz.ac.at/Sosa/.
5 http://library.byu.edu/~aldine/.
6 http://www.umu.se/umu/bildmuseet/tankensbilder/index.html.
7 http://portico.bl.uk/index.html.
8 http://www.library.yale.edu/beinecke/illus.htm.
9 http://www.bnf.fr/web-bnf/expos/index.htm.
10 http://renki.helsinki.fi/gabriel/treasures/entree.html.
11 http://www.konbib.nl/kb/100hoogte/hh-en.html.
12 http://www.onb.ac.at/deutsch.htm.
13 http://tryggve.ub.gu.se/ostindie/ostindie/ostindie.htm. Norges digitala bibliotek
(http://camilla.nb.no/ndlc/html/presentasjoner.html). Stockholms universitetsbiblioteks bildspel över det
Bergianska biblioteket (http://www.sub.su.se/raritet/bergbib.htm). Uppsala universitetsbiblioteks 3D-visning av
Silverbibeln och Carta Marina (http://www.ub.uu.se/carol/sevard.htm#c3d).
14 San Franciscos naturhistoriska museet Exploratorum (http://www.exploratorium.edu/) och The Natural History
Museum i London (http://www.nhm.ac.uk/VRendeavour/index.htm) är bara två slumpvist utvalda institutioner.
15 http://mitpress.mit.edu/e-books/HP/index.htm.
16 http://www.clues.abdn.ac.uk:8080/besttest/firstpag.html.
17 http://www.humi.keio.ac.jp/treasures/incunabula/G42/index.html. Dessutom finns länkar till BL
(http://prodigi.bl.uk/gutenbg/default.asp) och Göttingen (http://www.gutenbergdigital.de/).
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