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Útdráttur

 „Dæmdu ekki bókina af kápunni“ segir gamalt máltæki. Þó er það nú svo að 

áhrifamáttur kápunnar er mikill. Hún getur gert útslagið um álit fólks á ritverkinu, þó 

svo að innihaldið hafi ekki verið skoðað. Eins og með svo margt annað ræður hið ytra 

útlit miklu. 

 Saga hinnar íslensku bókakápu eins og við þekkjum hana í dag spannar um 

80 ár. Með tilkomu menntaðra teiknara eða grafískra hönnuða sem farið var að líta á 

hana frá fagurfræðilegu sjónarmiði. Útlit kápa hefur svo fylgt helstu stefnum og straumum 

listasögunnar gegnum árin, líkt og önnur form lista og hönnunar. Popplistin og aðrir angar 

módernismans, á borð við strangflatar myndgerð eru þó mun seinni að skjóta rótum 

hér á landi en í nágrannalöndunum. Með tilkomu módernismans höfnuðu listamenn 

hinu áður hefðbundna myndmáli, sköpuðu nýtt og settu listaverkið sjálft í öndvegi.1 Sú 

hugsun skilar sér á bókakápurnar og gerir umbúðirnar í raun að listrænni framlengingu 

innihaldsins.

 Áður fyrr voru kápuskreytingar skáldsagna unnar bæði af teiknurum og 

myndlistarfólki. Í dag hefur myndlistin þó þurft að lúta í lægra haldi fyrir öðrum og 

nýrri miðlum og hefur kápuhönnunin færst inn í tölvur. Með tilkomu tölvunnar ásamt 

aukinni útgáfu glæpasagna jókst svo notkun ljósmyndarinnar. Með tölvuvæðingunni 

varð kápuhönnunin líka mun aðgengilegri og því fjöldinn allur sem gerir kápur í dag, 

hönnunarlærðir sem ófagærðir.

 Kápur glæpasagna hafa svo skapað sinn eigin stíl. Þær báru í fyrstu teiknaðar 

myndir, sem var svo skipt út fyrir ljósmyndir þegar komið var fram á 8. áratug síðustu 

aldar. Um það leyti voru kápuskreytingar frekar realískar, en bera í dag jafnan   dularfyllri 

og óræðari blæ, þar sem hlutirnir eru frekar gefnir í skyn. Það má að öllum líkindum 

þakka auknum vinsældum en ekki síst aukinni viðurkenningu á glæpasögunni.

1 Vefsíða Listasafns Sigurjóns Ólafssonar. http://www.lso.is/Meistarar/ismar.pdf 24. janúar 2011. 
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Inngangur

 Við Íslendingar erum og höfum löngum verið mikil bókaþjóð. Það sést svart á 

hvítu þegar sölutölur eru skoðaðar. Að jafnaði seljast um 2,5 milljónir bóka á ári hverju 

eða um átta bækur á hvern Íslending. Þrátt fyrir kreppu hefur bókamarkaðurinn blóm-

strað og aldrei hafa komið út fleiri íslensk skáldverk en fyrir síðustu jól.2  

 Bókakápan – andlit bókarinnar – skiptir miklu máli, ekki síst þegar kemur að 

sölu hennar. Kápan þjónar í raun ferns konar hlutverkum; hún er vörn, skraut, endur-

speglun á efni bókarinnar og söluhvetjandi. Hið upprunalega hlutverk bókarkáp-

unnar var að verja bókina fyrir hverskonar hnjaski og óhreinindum, ásamt því að verja 

hana við flutninga og gegn geislum sólar. Kápan huldi bókina svo nauðsynlegt var 

að merkja hana sérstaklega. Er það jafnan gert bæði framan á kápu og á kili, þar sem 

fram koma titill og nafn höfundar. Smátt og smátt var farið var að líta á bókarkápuna 

frá fagurfræðilegu sjónarhorni og fékk hún um leið annað hlutverk. Hún varð meira en 

bara umbúðir utan um verslunarvöru.3  Erlendis var það fyrst í kringum 1915 sem farið 

var að líta á kápuna sem meira en hlíf bókarinnar. Þá fór markaðssetning bókarinnar að 

skipa veigameiri sess, kápan öðlaðist aukið vægi og fengnir voru sérstakir teiknarar til 

starfans.4 Það var svo um 20 árum síðar sem kápan fékk þetta aukna vægi hér á landi, 

með tilkomu menntaðra teiknara eða grafískra hönnuða. 

 Ekki hefur beinlínis mikið verið ritað um efnið. Þó hafa ýmis dagblöð birt dóma 

í jólabókaflóðinu þar sem álitsgjafar eru fengnir til að dæma bókakápur af útliti þeir-

ra. Þannig eru valdar bæði bestu og verstu kápurnar hverju sinni. En hvernig hefur 

þróun hinnar íslensku skáld- og glæpasagnabókakápu verið? Hefur hlutverk hennar að 

einhverju leyti breyst? Haldast kápurnar í hendur við strauma og stefnur listarinnar? 

Hvernig hefur hlutur ljósmyndarinnar á bókarkápunni, og þá sérstaklega 

glæpasögunni þróast? Hefur skoðun fólks á glæpasögum almennt áhrif á útlit kápa? 

Þessum spurningum ásamt fleirum verður leitast við að svara hér á eftir. Kápur verða 

skoðaðar í listsögulegu samhengi og íslenskum brautryðjendum í hönnun kápa verða

gerð góð skil. Ljósmyndaðir og skannaðar myndir af kápum verða sýndar sem dæmi 

auk þess sem rætt verður við fagfólk í bransanum, bæði hönnuði og útgáfufólk. 

2 Garðar Örn Úlfarsson. Nýtt met í skáldsagnaútgáfu. Fréttablaðið, 6. Nóvember 2010.
3 Williamson, Hugh. Methods of book design: The practice of an industrial craft. Oxford university 
press, New York/Toronto, 1966. Bls. 20.
4 Lee, Marshall. Bookmaking: Editing/design/production. W.W. Norton & Company, New York/Lon-
don. 2004. Bls. 28.
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Íslensk kápuhönnun

Brautryðjendur

 Það var fyrst á fjórða áratug síðustu aldar sem bókarkápan fór að taka á sig 

þá mynd sem við þekkjum í dag hér á landi, þ.e. að vera laus utanum ritverkið og 

bera bæði mynd og titil bókarinnar. Á sama tíma voru fyrstu íslensku teiknararnir eða 

grafísku hönnuðirnir að koma heim úr námi erlendis frá. Ágústa Pétursdóttir Snæland, 

og bróðir hennar Hannes Pétursson komu bæði heim úr námi í grafískri hönnun eða 

auglýsingateiknun frá Danmörku rétt fyrir seinna stríð. Ágústa er jafnan sögð fyrsti 

menntaði íslenski auglýsingateiknarinn. Þau systkin stofnuðu vinnustofu í Aðalstræti, 

Reykjavík, og þar varð til fjöldinn allur af kápum. Á þessum tíma voru stóru bókaút-

gáfurnar tvær, þ.e. Helgafell og Mál og menning. Þeirra kápur gerðu aðallega Atli Már 

Árnason og Ásgeir Júlíusson, en þeir ráku saman auglýsingastofu um skeið.

Fimmti og sjötti áratugurinn

 Bókaútgáfur á þessum tíma fóru ekki varhluta af pólitískum stefnum. Mál og 

menning þótti t.a.m. vinstri sinnuð útgáfa og tengjast vinstrisinnuðum rithöfundum.   Al-

menna bókafélagið, sem stofnað var árið 1955 í þeim tilgangi að vera nokkurt mótvægi 

við bókaútgáfu Máls og menningar. Helgafellsútgáfan var svo hvað  hlutlausust og 

þótti eiga stað á milli hinna tveggja. Ásgeir Júlíusson gerði nær allar kápur Helgafells 

á þessum árum, eða allt frá stofnun þess árið 1942 fram á 7. áratuginn. Á sjötta 

áratugnum er þó Hörður Ágústsson kominn við hlið hans og gerir einnig kápur fyrir 

Helgafell. Auk þeirra voru þónokkrir myndlistarmenn sem skreyttu kápur Helgafells. 

Ragnar Jónsson í Smára og stofnandi bókaútgáfunnar bar hag íslenskrar myndlistar 

fyrir brjósti og studdi markvisst við unga myndlistarmenn, t.d. með því að fela þeim 

verkefni við bókaskreytingar.5 Þegar Almenna bókafélagið var svo stofnað var Atli Már 

þar í fararbroddi við gerð kápa. Atli gerði einnig mikinn fjölda kápa fyrir bókaútgáfuna 

Skuggsjá. Auk þeirra gerði einnig Stefán Jónsson mikinn fjölda bókakápa. Segja má að 

þau Ágústa, Hannes, Atli Már, Ásgeir og Stefán, ásamt Tryggva Magnússyni hafi verið 

hvað atkvæðamest á þessum tíma, allt fram til loka 6. áratugarins.6 Á þeim tíma eru 

5 Bragi Ásgeirsson. Gjöf Ragnars í Smára. Morgunblaðið, 14. júlí 1991. Bls. C 8. 
6 Viðtal við Guðmund Odd Magnússon, 29. nóvember 2010.
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expressjónisminn og abstrakt expressjónisminn ráðandi í listum og hönnun. Þannig eru 

kápumyndir bóka unnar sem misfrjálsleg útsetning eftirgerðar hins sýnilega, svoköl-

luð óhlutbundin list. Myndirnar eru því oft byggðar á áþreifanlegum fyrirbærum, sem 

verða að samræmdu samspili lína, lita og forma í meðförum listamanns.7 

 Á kápu bókarinnar „Vítt sé ég land og fagurt“(sjá mynd 1) eru pensilstrokur 

Ásgeirs Júlíussonar áberandi. Skipsverjar eru einungis bláar og rauðar doppur. Litirnir 

í landslaginu eru sömuleiðis draumkenndir og tilfinningaríkir. „Sóleyjarsaga“ (sjá 

mynd 2) ber kápu mikilla andstæðna hvað varðar litaval. Blátt letrið stekkur út úr 

bleikum bakgrunninum. Myndskreyting Ásgeirs er líklegast gerð með tréristu og afar 

expressjónísk vegna línugerðarinnar. Kápa bókarinnar „Sögur að norðan“ (sjá mynd 

3) ber mynd Hannesar Péturssonar. Formin eru ýkt og línur fjalla og sjávar afar lýrískar. 

Skil litaflata eru skörp og engu ofaukið. „Kreppan og hernámsárin“ (sjá mynd 4) ber 

afar svipmikla kápu skærra lita, málaða af Atla Má. Litir fólks, láðar og lagar eru ýktir 

og formin brotin nokkuð upp og gerð óhlutbundnari. Tilfinningaríkt samspil innihalds 

og útlits, sem og ýktir litir eru því aðalsmerki kápa gerðra á tímum expressjónismans.8 

Úr tilfinningalist yfir í þá óhlutbundnu

 Milli 1955 og 1960 ryður ný stefna sér til rúms í grafískri hönnun hér á landi, 

strangflatar myndgerðin, með þá Hörð Ágústsson og Dieter Roth í fararbroddi.9 Hörður 

hafði þá verið í námi í París og flutti þaðan með sér vinnubrögð sem voru nánast 

óþekkt hér á landi. Hörður vann fyrir bókaforlögin Mál og Menningu, Helgafell og 

Bókaútgáfu Menningarsjóðs um nokkurra ára skeið, eða frá 1956 – 1964. Hann var í 

senn myndlistarmaður, arkitekt, grafískur hönnuður, kennari, gagnrýnandi og fræði-

maður og að öðrum ólöstuðum einn sá fremsti í röðum hönnuða sem Ísland hefur alið.10  

Strangflatar myndgerðin einkenndist öðru fremur af naumhyggju, abstrakt formum, 

hreinum línum og litum. Menn settu spurningamerki við þá viðteknu hugmynd að listin 

ætti að lýsa hlutveruleikanum á myndfletinum, tengslin voru meðvitað rofin. Formin 

7 Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir. Íslenska alfræðiorðabókin. Örn og Örlygur, Reykjavík. 
2000. Bls. 4.
8 Behr, Shulamith. Movements in modern art: expressionism. Tate publishing, London, Bretlandi. 1999. 
Önnur útgáfa, 2006. Bls. 7.
9 Viðtal við Guðmund Odd Magnússon. 29. nóvember 2010.
10 Pétur H. Ármannsson. Hörður Ágústsson – Endurreisnarmaður íslenskra sjónmennta. Listasafn Rey-
kjavíkur, Reykjavík, 2005. Bls. 50
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eru hlutlaus, geómetrísk og lárétt.11  Kápa bókarinnar „Tilgángur í lífinu“ (sjá mynd 5) 

er dæmi um kápu þar sem engu er ofaukið. Það eina sem bætist við nafn höfundar, titil 

og útgáfu á svörtum bakgrunninum er ein lárétt lína. Mínímalískara verður það ekki. 

Annað dæmi er kápa bókarinnar „Andlit í spegli dropans“. (Sjá mynd 6) Litafletirnir 

eru tveir og andstæðir. Athygli vekur að skilin mynda lóðrétta línu, en þannig var það 

sjaldnast í strangflata rmyndgerðinni, þar sem það þótti frekar snertiflötur við manninn 

en hin lárétta lína. Þannig getur maður séð fyrir sér andlit útúr flötunum og letrinu á 

mjög óhlutbundinn máta. Kápa bókarinnar „Strandið“ (sjá mynd 7) sýnir örlítið meiri 

leik með formin. Myndefnið hefur verið einfaldað efnislega í grindur og verður þannig 

að ósnertanlegu fyrirbæri. Myndin gefur því áhorfandanum ekki kost á að túlka eða 

framlengja þá óræðu merkingu sem í henni býr.12  Meiri tilfinning fyrir umhverfinu er 

þó að finna í kápu bókarinnar „Á skönsunum“. (Sjá mynd 8) Sú kápa er í raun á mörkum 

strangflatar myndgerðarinnar og popplistarinnar, enda gerð 1968, þegar popplistin er 

að skjóta rótum hér á landi. Formin eru þó enn að mestu hrein og bein, en ekki jafn 

abstrakt. Það fer ekkert á milli mála að þarna eru hús, kútterar og landslag. 

Önnur kynslóð teiknara

 Félag íslenskra teiknara var stofnað 1953. Það var þá fremur fámennur hópur 

sem hafði auglýsingateiknun að lifibrauði. Uppúr 1960 verða svo kynslóðaskipti þar 

sem ný kynslóð grafískra hönnuða kemur til leiks. Má þar nefna Gísla B. Björns-

son sem lærði í Stuttgart og Kristínu Þorkelsdóttur sem lærði hér heima og vann við 

góðan orðstír.13 Gísli var ráðinn til starfa við kennslu í nýstofnaðri deild Myndlista- 

og handíðaskólans í auglýsingateiknun árið 1961. Þaðan útskrifast fjöldinn allur af 

teiknurum. Stofnun skólans breytir miklu í hinu íslenska hönnunarlandslagi, allt í einu 

fara teiknarar að skipta tugum.14 Grafísk hönnun fer á þessum tíma að blómstra í hinu 

íslenska hönnunarlandslagi og margir hæfileikaríkir hönnuðir skjóta upp kollinum.   

Útskrifaðir hönnuðir á þessum tíma koma flestir ef ekki allir að gerð bókakápa, þó í 

mismiklum mæli. 

11 Gunnar B. Kvaran. Íslensk abstraktlist – endurskoðun. Kjarvalsstaðir, Reykjavík. 1995. bls. 3
12 Gunnar B. Kvaran, 1995: bls. 6.og 9.
13 Viðtal við Guðmund Odd Magnússon. 29. nóvember 2010.
14 Nokkrir félagar FÍT. F.Í.T. Félag íslenskra auglýsingateiknara 1953 – 1978. F.Í.T. Reykjavík, 1981. 
Bls. 45-51
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Tæknin

 Á þessum árum notuðust hönnuðir gjarnan við prentuð stafróf, sem klippt 

voru og límd eftir þörfum. Einnig notuðu hönnuðir leturbækur til að draga upp orð og 

setningar eða handteiknuðu jafnvel frá grunni. Letraset (sjá mynd 9) kom til skjalanna 

um 1960, arkir með bókstöfum sem auðvelt var að nudda yfir á pappír. Einnig var 

svokallaður Repromaster notaður til að yfirfæra teikningar, stækka og minnka. (Sjá 

mynd 10) Undir lok 7. áratugarins var farið að nota Optiset-vélar með útfjólubláu ljósi, 

letri á filmum og tvöföldum límborða. Síðan var tekið afrit á ljósnæman rúllupappír. 

Þessi tækni var notuð allt fram að tölvuvæðingunni og nýttu sumir hana jafnvel 

lengur.15  

Innkoma auglýsingastofa

 Á 7. áratugnum fer auglýsingastofum að fjölga og færist bókakápuhönnunin 

að miklu leyti þangað inn. Þannig voru kápuhönnuðir ekki alltaf nefndir á innsíðu 

bókar, heldur stofan sem þeir störfuðu fyrir.16 Áfram héldu svo myndlistarmenn að 

gera kápur bóka, ekki síður en menntaðir hönnuðir. Undir lok 7. áratugarins er horfið 

frá naumhyggju módernismans og popplistin skýtur upp litríkum kollinum. Popplistin 

kom fram sem andsvar við abstrakt expressjónisma. Huglægar tilfinningar og skoðanir 

listamanna og hönnuða voru þar víðsfjarri.17 Í popplistinni birtist myndmál auglýsinga 

og alþýðumenningar nútímans, listamenn notuðu því það sem vinsælt var hverju sinni. 

Popplistin einkenndist nokkuð af myndmáli sem þótti líkjast teiknimyndasögum, 

hreinskornum línum og litum. Myndefnið var tekið úr því samhengi sem það vanalega 

var í og enduskapað í óvenjulegu umhverfi.18 Richard Hamilton, sem jafnan er kallaður 

faðir popplistarinnar í Bretlandi sagði popplistina í stórum dráttum fjöldamiðaða og 

fjöldaframleidda, hverfula, ungæðislega, glæsta og kynþokkafulla peningamaskínu 

sem auðvelt væri að gleyma.19 Þessi listastefna endurspeglaðist ekki hvað síst í þeim 

bókmenntum sem kenna mætti við popp, afþreyingarbókmenntirnar. Það voru helst  

rómantískar örlagasögur, (sjá mynd 11 og 12) og glæpasögur, (sjá myndir 36 og 37) en 

einnig komu skáldsögur við sögu. (sjá myndir 13 og 14) Kápurnar bera eins og áður

 
15 Höfundur óþekktur. „Tveir heimar: Kristín Þorkelsdóttir“. Gallerý 13, 2006. Bls. 41.
16 Viðtal við Sigurborgu Stefánsdóttur. 17.janúar 2011.
17 F.Þ.  Það sem þú sérð: Andy Warhol og popplistin. Helgarpósturinn. 5. maí 1988. Bls. 22
18 Vefsíða Myndmenntar. http://myndmennt.icegamer.net/?page_id=233 efni síðast sótt 20. janúar.
19 Ball, Larry. Myndlist í þrjátíu þúsund ár. Ísl. þýðing Anna Heiða Ólafsdóttir o.fl. Opna, Reykjavík. 
2008. Bls. 977
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sagði keim myndasagna og alþýðumenningar og rista yfirleitt ekki dýpra en svo að allar 

tilfinningar eru á yfirborðinu. Algjör óþarfi er að rýna í litríkar myndskreytingarnar í leit 

að huglægari túlkun en þeirri sem blasir við. Þessvegna varð hún sennilega eins vinsæl 

meðal almennings eins og raun bara vitni, hún var aðgengilegt listform.20 Þarna voru 

líka söguhetjurnar komnar framan á kápuna, ólíkt strangflatar myndgerðinni þar sem 

grunnformin, hreinir fletir og línur réðu ríkjum. Lesandinn hafði eitthvað til að sam-

sama sig við.

Póstmódernisminn

 Í kjölfar popplistarinnar kom svo póstmódernisminn þar sem öllu ægir saman. 

Með honum hafa komið fram þær hugmyndir að sígild mörk fræða og lista hafi verið 

rofin, og að skilin milli alvörulistar og afþreyingar séu að þurrkast út. Margir póst-

módernískir listamenn og hönnuðir voru orðnir þreyttir á hagnýtishyggju módernis-

mans og tóku nýjum hugmyndum fagnandi. Póstmódernisminn leyfði það að sleppa 

algjörlega fram af sér beislinu, með áherslu á samsuðu og eftirapanir. Munur hámenn-

ingar og lágmenningar hafði verið þurrkaður út og engin skömm af því að verpa í 

hreiður annarra. Listamenn skapa ekki heldur endurvinna: afrita afrit.21 Þessi samsuða 

kom vel fram á kápum bóka uppúr lokum 7. áratugarins og í raun eimir af henni enn 

þann dag í dag. 

 Kápur bóka Helga Ingólfssonar, „Andsælis á auðnuhjólinu“ og „Lúin bein“ 

(sjá myndir 15 og 16) eru gott dæmi um það þegar gömul verk eru soðin saman í 

nýtt. Fyrrnefnda kápan ber geómetrískt strangflatarverk Piet Mondrian ásamt ab-

strakt expressjónísku verki Jackson Pollock. Kápa bókarinnar passar í raun einstak-

lega vel við ýktan farsann sem hún hefur að geyma. Gagnrýnandi komst m.a.s. svo 

að orði um persónusköpun bókarinnar og húmor, að hann sé eins og „afsteypa af 

afsteypu“.22  Myndefni síðarnefndu bókarinnar er einnig fengið úr ólíkum áttum. Þar 

má sjá ljósmynd af labradorhundi ásamt teikningu af Þorláki Helga. Eins og með fyrri 

bókina  passar kápan nokkuð vel við, tekur sjálfa sig engan veginn of hátíðlega, hvorki 

í litavali né myndskreytingu. Kápuhönnunin ásamt titli bókarinnar ljúga því engu um 

innihaldið. 

20 Stangos, Nikos. Concepts of modern art: From fauvism to postmodernism. Thames and Hudson, 
London, Englandi. 3. útgáfa. 1997. Bls. 226
21 Kristján Kristjánsson. Hvað er póstmódernismi í listum? Morgunblaðið, lesbók, 4. október 1997. 
Bls. 8.
22 Ingi Bogi Bogason. Langavitleysa. Morgunblaðið, 18. desember 1996. Bls. 32.
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 Stílfærð eftirmynd málverksins „Koss“ eftir Gustav Klimt (sjá mynd 17) prýðir 

bók Guðmundar Björgvinssonar „Ástin sigrar – þessi gamli djöfull“. (Sjá mynd 18) 

Rómantískt og litfagurt verk Klimt er fært í dekkri, expressjónískari búning og virðist 

sem parið sé u.þ.b. að verða eldi að bráð. Hér er áfram leikið með samspil myndar 

og titils, líkt og á kápu bókar Hallgríms Helgasonar, „Hr. Alheimur“. (sjá mynd 19) 

Bókarkápan er látin líta út eins og kvikmyndaauglýsing, þar sem Marlon Brando er í 

aðalhlutverki sem Hr. Alheimur. Innihaldi bókarinnar er svo lýst sem „ekta spennutrylli 

í anda Hollywood-stórmyndanna”23 þar sem valdar stórstjörnur skipa aðalhlutverkin. 

 Segja má að póstmódernisminn sé enn við lýði enn þann dag í dag. Reyndar hafa 

sumir listfræðingar og aðrir tengdir faginu talað um að módernisminn sé í einhverjum 

mæli enn við lýði. Það er þó í raun fremur erfitt að segja til um, jafn snúið og það er að 

ætla að henda reiður á inntak og uppsprettu póstmódernismans í einni setningu. Til þess 

er hann of stór, of nálægt og á of mikilli hreyfingu. Það verður mun auðveldara að sjá 

hlutina í samhengi þegar lengra er um liðið.24 Tími póstmódernisma er nútíminn, sama 

hvaða nafni fólk gefur umhverfi sínu og tíðaranda, sköpun sinni og sjálfu sér.25  

Þróun síðustu ára

 Nú á síðasta áratug eru kápuhönnuðir orðnir ótal margir. Það skýrist sennilega 

að miklu leyti af því að kápuhönnun er orðin mun aðgengilegri en hún var. Það var á 

fárra færi að gera kápur snemma á 20. öldinni, en með tilkomu tölvunnar gat í raun hver 

sem var spreytt sig.26 Auk þess hefur grafískum hönnuðum einfaldlega fjölgað mjög á 

síðustu áratugum. Hlutur myndlistarfólks í kápugerð hefur þó heldur rýrnað, þar sem 

meira er orðið um ljósmyndir á kápum og tölvuteiknaðar myndir. Það eru aðallega tvö 

nöfn sem virðast helst standa uppúr nú á síðustu misserum og eru hvað atkvæðam-

est. Það eru þau Alexandra Buhl og áðurnefndur Ragnar Helgi. Alexandra Buhl er 

aðalhönnuður bókaútgáfunnar Forlagsins, en sú útgáfa gefur út bækur undir merkjum 

JPV, Máls og menningar, Vöku-Helgafells og Iðunnar.27 Alexandra gerði t.a.m. um 70 

kápur á síðastliðnu ári.28 Ragnar starfar sjálfstætt en hefur hannað fjöldan kápa allt frá 

23 Vefsíða Forlagsins. http://www.forlagid.is/?p=5810 26. janúar 2011.
24 Njörður Sigurjónsson. „Hvað er módernismi?“. Vísindavefurinn 27.4.2006. http://visindavefur.
is/?id=5844. 24. janúar 2011.
25 Birna Bjarnadóttir. „Hvað er póstmódernismi? “. Vísindavefurinn 3.10.2000. http://visindavefur.
is/?id=964. 24. janúar 2011.
26 Viðtal við Ragnar Helga Ólafsson, 13. janúar 2011.
27 Vefsíða bókaútgáfunnar Forlagsins. www.forlagid.is 26. janúar 2011.
28 Viðtal við Alexöndru Buhl, 2. nóvember 2010.
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árinu 1993. Kápur hans hafa jafnan þótt afar vel heppnaðar og valdar af álitsgjöfum 

dagblaða í hópi þeirra bestu.29 Nöfn annarra verða þó ekki tíunduð hér þar sem svo ótal 

margir koma að hönnun kápa í dag, bæði lærðir og ófaglærðir.

 Stíllinn virðist líka vera að breytast nokkuð. Eftir hrun fór að bera nokkuð á 

því að landsmenn sæktu í gamlan menningararf, t.d. varð prjón, hekl og annað hand-

verk gríðarlega vinsælt. Bækurnar virðast vera að fylgja þeirri þróun og gætir nokkurar 

fortíðarþrá eða rómantíkur í mörgum kápa þeirra bóka er komu út fyrir síðustu jól. Má 

þar nefna kápu bókarinnar „Sýrópsmáni“(sjá mynd 19) þar sem gamalt stjörnukort 

er í bakgrunni. Megin myndskreyting kápu bókarinnar „Mér er skemmt“ (sjá mynd 

20) er gömul ritvél. „Stórkostlegt líf herra Rósar og fleiri sögur af ótrúlega venjulegu 

fólki“ (sjá mynd 21) blandar saman gamalli brúntóna ljósmynd og rós á gamansaman 

hátt. Bókin „Svar við bréfi Helgu.“ (sjá mynd 22) ber einnig að því er virðist gamla 

grófkorna ljósmynd, svo útkoman er bæði dularfull og falleg. Þessi fortíðarþrá birtist 

einmitt hvað best í þeirri kápu. Kápan minnir óneitanlega á kápumynd bókarinnar 

„Svuntustrengur“ (sjá mynd 23) sem kom út fyrir jólin 2009, en sú kápa er mun raun-

særri og myndin ekki nándar nærri eins draumkennd og sú fyrrnefnda. 

Myndskreyting

 Eins og áður sagði hefur verulega dregið úr hlut myndlistar á kápum skáld-

sagna. Þó er ekki svo langt síðan að ljósmyndir fóru að vera áberandi á bókakápum. 

Það var afar fátítt að ljósmyndir prýddu kápur, allt fram á seinni hluta 20. aldarinnar. 

Það þekktist að sjálfsögðu í handbókum á borð við landkynningarbækur og þess háttar 

en hin fígúratíva ljósmynd á kápum skáldsagna fór ekki að vera algeng fyrr en uppúr 

síðustu aldamótum.30 Ein kenningin sem liggur þar að baki er sú að ljósmyndin hafi 

ekki samræmst abstrakt hugsunarhætti skáldsögunnar, hún hafi verið of „konkret“. Að 

hún hafi ekki getað náð yfir skáldaðan heim bókarinnar. Með tölvuvæðingunni kom 

svo fram ný kynslóð hönnuða með aðra sýn á ljósmyndunina. Þeir litu svo á að ljós-

myndin gæti vel verið ljóðræn og samræmst andrúmslofti skáldsögunnar.31 Hinsvegar 

er svo auðvitað líka hægt að ganga út í öfgar með ljósmyndinni og þannig framkalla 

önnur hughrif, jafnvel ekki þau sem útgefandi hafði óskað eftir. Dæmi um þetta er kápa 

bókarinnar „Allt fínt, en þú?“, bók Jónínu Leósdóttur sem Forlagið gaf út fyrir síðustu 

29 Höfundur óþekktur. Bestu og verstu bókakápurnar. Fréttablaðið, 5.desember 2009.
30 Vefsíða Félags íslenskra bókaútgefenda. http://www.bokautgafa.is/ 20. janúar 2011.
31 Viðtal við Ragnar Helga Ólafsson. 13. janúar 2011.
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jól. (Sjá mynd 24) Fyrirmynd kápunnar var fengin af sambærilegum breskum ritver-

kum þar sem höfundur bókarinnar hafði búið í Bretlandi og starfað þar um árabil. Þessi 

tilraun þótti svo ekki takast betur en svo að bókin seldist nánast ekkert, og taldi Sif 

Jóhannsdóttir, aðstoðarútgáfustjóri Forlagsins að ástæðuna mætti nær eingöngu rekja 

til kápunnar. Kápan þótti þegar upp var staðið fráhrindandi og alls ekki til þess fallin að 

draga að sér jákvæða athygli.32 Af þessu má draga þá ályktun að þegar skáldsögur eiga 

í hlut sé yfirleitt betra að sveipa ljósmyndirnar nokkurri dulúð, að þær túlki tilfinningu 

eða hugmynd án þess að vera of blátt áfram. 

Íslenska glæpasagan

Fyrstu íslensku reyfararnir

 Samkvæmt vef Hins íslenska glæpafélags hafa komið út ríflega 100 íslenskar 

glæpasögur. Þær voru ekki margar hin fyrstu ár en nú á síðari árum virðist hafa orðið  

nokkur sprenging og sífellt fleiri höfundar og titlar skjóta upp kollinum. Smásagan 

„Íslenzkur Sherlock Holmes“ kom út í bókinni „Vornætur á Elgsheiðum“ árið 1910 og 

er jafnan talin elsta íslenska glæpasagan. Næsta saga var „Húsið við Norðurá. Íslensk 

leynilögreglusaga“ skrifuð af Guðbrandi Jónssyni, undir nafninu Einar skálaglamm. 

Hún birtist sem neðanmálssaga í Alþýðublaðinu frá lokum febrúar til byrjunar október 

árið 1926 og var gefin út á bók sama ár. (Sjá mynd 25) Sú saga er því fyrsta íslenska 

glæpasagan í fullri lengd. Steindór Sigurðsson skrifaði næstu 2 glæpasögurnar undir 

dulnefninu Valentínus árið 1932, en það voru „Sonur hefndarinnar“ og „Dularfullar 

flugvjelin“.33 Þær bækur bera fyrstu heilskreyttu glæpasögukápurnar. (Sjá myndir 27 

og 28) Kápumyndir bókanna eru báðar teiknaðar. Þær skera sig þó nokkuð úr þar sem 

myndskreytingar á þessum tíma voru yfirleitt meira í stíl expressjónisma eða abstrakt 

expressjónisma. Hér er hinsvegar leitast við að draga upp raunsærri myndir. Það passar 

ágætlega við formið sem glæpasagan er. Bókin „Alt í lagi í Reykjavík“ kom út 1939. 

(Sjá mynd 29) Söguna skrifaði Ólafur Friðriksson stjórnmálamaður undir dulnefninu 

Ólafur við Faxafen. Sagan var lengi vel ein frægasta glæpasaga Íslendinga og sú fyrsta 

til að fá gagnrýni í dagblöðum og tímaritum. Kápa bókarinnar er mjög látlaus og míní-

malísk. Hún ber ekki neinar myndskreytingar sem svipa til áþekkra bóka, svo hér er 

32 Viðtal við Sif Jóhannsdóttur, 17. desember 2010.
33 Heimasíða Hins íslenska glæpafélags. http://www2.fa.is/krimi/index.html 19. janúar 2011.
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ekki augljóst að um glæpasögu sé að ræða. Kápan er ekki trú innihaldinu, og endur-

speglar það ekki né bætir neinni merkingu við. Það hefur kannski ekki þótt passandi 

að stjórnmálamaður gæfi út slíkt verk, jafnvel undir dulnefni. Næstu ár og áratugir 

voru fremur tíðindalitlir í þessum flokki bókmennta. Reyndar voru gefnar út þýddar 

glæpasögur en lítið var um glæpasögur íslenskra höfunda. 

 Árin 1948-1950 gefur Steingrímur M. Sigfússon þó út 3 bækur undir dulnefninu 

Valur Vestan. Útgefandi talar um bækurnar sem „léttar skáldsögur til tómstundalesturs“34  

og „...skemmtisögur eða svonefnda reyfara“.35 (Sjá myndir 30-32) Titlar bókanna eru 

skrifaðir með hástöfum og aftan á kápum seinni tveggja bóka eru umsagnir um fyrri 

bækur Steingríms. Fyrsta bókin ber mynd sem einungis er prentuð í svörtu, en næstu 

tvær prýða litmyndir. Myndirnar eru fremur einfaldar teikningar í rauðu og gráu en 

formgerðin er öfgakennd og litanotkunin einnig, svolítið í anda expressjónsima. Þær 

virðast hafa verið gerðar af áhugamanni fremur en færum teiknara, enda má ætla að 

útgáfan hafi ekki talið þörf á að leggja of mikla vinnu í skemmtisögur eða skáldsögur 

ætlaðar til tómstundalesturs. Umfjöllun um bækur af þessu tagi hefur í gegnum tíðina 

litast af því viðhorfi að þessi tiltekna grein bókmennta heyri til lágmenningar. Það hefur 

því ekki þótt passandi að skreyta kápur glæpasagna með stórbrotinni list. 

Sprenging undir lok 20. aldar

 Næstu tæpa þrjá áratugi á eftir kemur ekki út eitt einasta íslenska ritverk sem 

talist getur glæpasaga. Undir lok 8. áratugarins fer þó að draga til tíðinda og íslenskar

glæpasögur skjóta upp kollinum árlega eftir það, þó einungis 1-2 titlar í hvert sinn. Árið 

1997 markar svo tímamót og glæpasögum fjölgar svo um munar eftir það. Fyrsta bók 

Arnaldar Indriðasonar kemur út það ár, sem og fyrsta bók höfundar sem gekk undir  dul-

nefninu Stella Blómkvist. Árni Þórarinsson slæst í hópinn ári síðar. Ævar Örn Jóseps-

son fær sína fyrstu glæpasögu útgefna 2002 og Yrsa Sigurðardóttir þremur árum síðar. 

Segja má að þau Arnaldur, Árni, Ævar og Yrsa séu að öðrum ólöstuðum hvað þekktust 

í heimi glæpasagnanna hér á landi um þessar mundir.36  

34 Valur Vestan. Týndi hellirinn. Hjartaásútgáfan, Akureyri. 1948. Bls. 2.
35 Valur Vestan. Flóttinn frá París. Hjartaásútgáfan, Akureyri. 1949. Bakhlið kápu.
36 Heimasíða Hins íslenska glæpafélags. http://www2.fa.is/krimi/index.html 19. janúar 2011. 
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Tilbúið raunsæi

 Viktor Arnar Ingólfsson gefur út sína fyrstu bók, „Dauðasök“ 1978. (Sjá mynd 

33) Stíl kápu þeirrar bókar má rekja til hreinna lína og lita popplistarinnar. Á kápun-

ni birtist þó borgarmynd, sem var ekki algengt í verkum popplistarinnar.37 Kápan er 

ekki svo ósvipuð kápum bóka Steindórs og Steingríms, en teikningin er þó í meiri 

smáatriðum. Hér er raunsæið ríkjandi. Þetta er líka fyrsta glæpasögukápan þar sem 

titilletrið sker sig jafn afgerandi úr myndskreytingu. Gunnar Gunnarsson og Jón Birgir 

Pétursson gefa út sína bókina hvor 1979 og 1980. Gagnrýnandi Helgarpóstsins segir í 

dómi sínum um bók Jóns Birgis, „Einn á móti milljón“ að ef menn nenni á annað borð 

að eyða tíma sínum í að lesa reyfara sé hægt að hafa af sögunni ágætis skemmtun.38 

(Sjá mynd 34) Kemur hér sterkt fram það viðhorf að glæpasögur þyki ekki vandaðar 

bókmenntir. Viktor gefur út sína aðra bók, „Heitur snjór“ árið 1982 og prýðir ljósmynd 

kápu þeirrar bókar. (Sjá mynd 35) Sú bók er því fyrsta íslenska glæpasagan þar sem 

ljósmynd prýðir kápuna. Ljósmyndin segir okkur ekkert um efni bókarinnar. Það örlar 

þó á einhverri dulúð, þar sem myndefnið horfir útúr mynd og vekur forvitni lesandans. 

Annars konar raunveruleiki birtist okkur gegnum myndavélina en með berum augum. 

Í stað rýmisins sem þrungið er mannlegri vitund kemur rými sem einkennist af hinu 

ómeðvitaða.39 Myndin er raunsæ á sama tíma og hún er handan rýmis, uppstillt og fyrir-

fram ákveðin. Það vekur athygli að það virðast í raun vera glæpasögurnar sem ryðja 

brautina í notkun ljósmynda á bókakápur, annarra en handbóka. Ljósmyndir heyra 

nánast til undantekninga á íslenskum skáldsögum allt fram á 10. áratuginn. Til dæmis 

er bók Birgittu H. Halldórsdóttur frá árinu 1993, „Örlagadansinn“ sú eina af 42 

útgefnum íslenskum skáldverkum það árið sem ber ljósmynd sem aðalmyndskreytingu.40 

(Sjá mynd 36) 

Myndskreytingar og notkun ljósmyndarinnar

 Fyrsta bók Birgittu H. Halldórsdóttur, „Inga. Opinská lífsreynslusaga ungrar 

stúlku“ kemur út  árið 1983 og halda bækur hennar áfram að koma út árlega allt til árs-

ins 2002. Áhrifa popplistar gætir á kápum fyrstu bóka hennar, með einföldum, litsterkum 

37 Livingstone, Marco. Pop art: a continuing history. Harry N. Abrahams inc. New York, Bandaríkju-
num. 1990. bls. 13.
38 Gunnlaugur Ástgeirsson. Svarti sauðurinn týndur. Helgarpósturinn, 2. janúar 1981. bls. 21.
39 Benjamin, Walter. Listaverkið á tímum fjöldaframleiðslu sinnar: Þrjár ritgerðir. Íslensk þýðing: Árni 
Óskarsson og Hjálmar Sveinsson. Bjartur, Reykjavíkurakademían, Reykjavík. 2000. bls. 49.
40 Vilborg Harðardóttir. Íslensk bókatíðindi 1993. Félag íslenskra bókaútgefenda, Reykjavík. 1993. Bls. 
26-36.
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teikningum. Engar huglægar tilfinningar eða skoðanir birtast í myndunum, þær eru   

algjörlega blátt áfram.41 (Sjá myndir 37 og 38) Árið 1988 birtist svo fyrsta ljósmyndin á 

kápu bókar hennar, „Dagar hefndarinnar“ (Sjá mynd 39) og halda ljósmyndir áfram að 

prýða kápur hennar allar götur eftir það. Athygli vekur að nafn hönnuðar er hvergi sjáan-

legt lengst af, bókaútgáfan Skjaldborg ásamt hinum ýmsu prentsmiðjum eru yfirleitt 

skráðar fyrir öllum frágangi. Birgitta er nánast einráð í heimi glæpasagnanna allt 

til ársins 1997. Ljósmyndir prýða nær allar glæpasögur um það leyti og allt fram til 

dagsins í dag. Það er þó misjafnt eftir höfundum hvers eðlis ljósmyndin er. Yfirleitt er 

eitthvað glæpsamlegt, hættulegt eða dularfullt gefið í skyn á kápunum, ef andlit sést á 

bók er það nær aldrei allt andlitið, heldur er lesandanum falið að nota ímyndunaraflið. 

(Sjá myndir 40-42) Bækur Birgittu eru þó undantekning. Þar er meira um það að fólk 

sjáist, andlit eru áberandi og lítið skilið eftir fyrir ímyndunaraflið. (Sjá mynd 43) Áhrifa 

af kápum erlendra glæpasagna og rómantíska örlagasagna gætir nokkuð í kápum 

Birgittu, sem dæmi má nefna kápur bóka þýddra bóka Victoria Holt. (Sjá mynd 44) 

Þessar teikningar voru vinsælar á kápum erlendra rómantsíkra örlagasagna um miðbik 

síðustu aldar, bæði hérlendis sem og erlendis. Teikningunni hefur verið skipt út fyrir 

ljósmynd og eru kápurnar þannig póstmódernískar. Þekkt minni hefur verið tekið og 

úrvinnslu myndar breytt. 

 Uppúr 2003 fer tölvuvinnslan að verða enn meira áberandi, og tölvuteikningin 

kemur sterkar fram en áður. Það ár kemur t.d. út glæpasagan „Í upphafi var morðið“ 

(Sjá mynd 45) Ljósmyndirnar halda sér þó næstu árin, en farið er að vinna þær meira í

mörgum tilfellum. Raunsæið má segja að minnki í þeim. Farið er að vinna með ýmsa 

áferð og meiri dulúð, sem fjallað verður nánar um hér á eftir.

 Það hefur þótt ákveðinn gæðastimpill glæpasagna hversu vel lesandi lifir sig inn 

í efnið. Það er mögulega ein aðalástæða þess að ljósmyndin er notuð svo mikið á kápur 

þeirra. Auðvelt er að samsama sig við ljósmynd, hún er í raun það form myndar sem 

flestir geta lesið auðveldlega. Myndirnar eru frekar hráar fyrstu árin, og bera ekki merki 

mikillar undirbúningsvinnu eða eftirvinnslu. Má leiða líkur að því að svo hafi verið 

vegna kunnáttuleysis en mögulega einnig út frá markaðslegu sjónarmiði. Fyrir tíma 

tölva, og á upphafsárum þeirra var kunnátta til vinnslu ljósmynda að öllum líkindum 

ekki mikil. Einnig má þó leiða líkur að því, að ljósmyndirnar hafi átt að hitta í mark hjá 

væntanlegum kaupanda. Strax um miðbik 20. aldarinnar er talað um glæpasöguna 

41 FÞ. 5. maí 1988: Bls. 22 
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sem létta skáldsögu til tómstundalesturs, er því holað niður í menningu lágstéttar. Það 

gefur því augaleið að kápan eigi ekki að taka sjálfa sig of alvarlega, til að ná til þess 

markhóps sem henni er í raun ætlaður. Það er þó ekki svo að einungis fólk sem 

tilheyri lágstéttinni kaupi og lesi glæpasögur einvörðungu. Það er hinsvegar svo að 

hástéttin á hægara um vik að „fá lánað“ úr menningu lágstéttar en öfugt. Myndefni og 

myndskreytingar glæpasagna virðist líka fyrst og fremst hafa verið sóttar í popplistina 

og póstmódernismann. Póstmódernisminn hefur að mati ýmissa gagnrýnenda þótt 

lágmenning þar sem list hámenningar er næstum aldrei fengin að láni eða aðlöguð. 

Auglýsingafólk komst líka að því að vænlegra væri að beina sjónum sínum að ákveðnum 

markhóp fremur en að reyna að ná til mesta mögulega fjölda og þannig varð markaðs-

setningin og beiting hennar jafn mikilvæg vörunni.42  

 Því má líka velta fyrir sér hvort tilkoma sjónvarpsins hafi haft eitthvað með  

vaxandi vinsældir ljósmyndarinnar að gera. Farið er að nota ljósmyndi meira um það 

leyti sem Ríkissjónvarpið hefur sendingar alla daga vikunnar, allt árið um kring43 og 

Stöð 2 hefur útsendingar,44 seint á 9. áratugnum. Sjónvarpið varð allt í einu ráðandi 

afl félagslegrar tilvistar. Ljósmyndin varð því ákjósanlegt tákn hins útflatta skilnings á 

tilverunni.45  

Blóðugt myrkur 

 Árið 2005 fer sá stíll að líta dagsins ljós sem við þekkjum svo vel af 

glæpasagnakápum dagsins í dag. Hann lýsir sér í raun þannig að ljósmynd er unnin 

í mörgum lögum með allskyns mismunandi áferðum, oftar en ekki drungalegum, du-

larfullum litum og blóði jafnvel slett á efsta lagið. (Sjá myndir 46-49) Meðvitað hefur 

verið reynt að forðast dökka liti í kápum skáldsagna en því var þó lengi vel öfugt farið 

þegar kom að glæpasögum. Til dæmis er það yfirleitt svo hjá Forlaginu að þegar nok-

krar tillögur að kápu koma inná borð álitsgjafa, eru það þær dökkleitu sem eru fyrst 

afskrifaðar. Dökkleitar kápur hafa þótt hafa fráhrindandi áhrif á kaupendur.46 Fyrir jólin 

2007 var drunginn yfir glæpasögunum sérstaklega áberandi, en þá báru 13 af 20 útgefnum 

42 Gans, Herbert J. Popular culture and high culture: An analysis and evaluation of taste. Basic Books, 
Inc. Bandaríkjunum. 1974. Bls. 92-93, 125-127 og 157.
43 Vefsíða Ríkisútvarpsins. http://www.ruv.is/um-ruv/saga-ruv 25. janúar 2011
44 Vefsíða Stöðvar 2. http://www.stod2.is/Thjonusta/Stodvar/  25. janúar 2011
45 Bell, Cory. Modern art – a crash course. The Ivy press limited, East Sussex, Bretlandi. bls. 100 
46 Viðtal við Sif Jóhannsdóttur. 17. desember 2010. 



29

Mynd 51

Mynd 50

Mynd 52



30

titlum áberandi dökka kápu.47 Tilfinning fólks fyrir litum er til dæmis einn af útgangs-

punktum markaðsfræðinnar og því þarf að huga að litavali þegar kemur að sölu á  

hverskyns vöru, og það á einnig við um bókakápur. Rannsóknir sýna að fólk tengir  

svartan lit oftar en ekki við neikvæðar tilfinningar á borð við dauða, þunglyndi, 

depurð, sorg, alvarleika og árásargirni.48 Hann þykir því sjaldan heppilegur á kápur skáld-

sagna en það hefur verið tilhneigingin þegar kemur að glæpasögum að nýta sér þann 

tilfinningaskala sem svartur býður upp á.49 Fyrir síðustu jól virtist hinsvegar þróunin 

vera í gagnstæða átt og dökkir litir á nokkru undanhaldi.50 Skoðun Bryndísar Loftsdóttur, 

vörustjóra íslenskra bóka hjá Eymundsson er sú að eftir hrun hafi fólk frekar haft 

þörf fyrir ljósari og bjartari liti.51 Ljósir litir eru t.a.m. áberandi í þremur kápum sem 

Ragnar Helgi Ólafsson hannaði fyrir tvenn síðustu jól. (Sjá myndir 50-52) Ein þeirra 

bóka er glæpasaga Yrsu Sigurðardóttur, „Ég man þig“. Með því að hafa kápuna í 

ljósum litum segist hann markvisst reyna að skapa henni sérstöðu. Kápan er mjög 

einföld, og marglaga unnið þemað meðvitað forðast. Ragnar segir það góða áskorun 

að reyna að gera kápu sem nær að koma þeim skilaboðum á framfæri að bókin sé 

glæpasaga, án þess að nota til hönnunarinnar táknin sem einkennt hafa slíkar bók-

menntir hingað til. Má þar m.a. nefna áðurnefndar marglaga myndir, blóðslettur og 

tættar leturgerðir.52  Kápan er einföld, stílhrein og skýr og hefur þótt vekja óhug ekki 

síst fyrir beinskeytni myndarinnar. Lesendur hafa þannig talað um að kápan ein og sér 

veki óhug eftir að lestur bókar er hafinn. Að þeir finni augun stingast í bak sitt þar sem 

hún lúrir á náttborði.53 Svo mikill er áhrifamáttur kápunnar.  

Erlend áhrif

 Kápuhönnun íslenskra glæpasagna helst nokkuð í hendur við erlenda útgáfu, 

hvað varðar stíl og myndefni. Kápurnar eru póstmódernískar þar sem hinu og þessu 

ægir oftar en ekki saman í bakgrunni. Erlendu kápurnar keppast við að æpa á athygli 

manns úr hillum búða með stóru og áberandi letri. Höfundarnafnið er þá oftast nær 

47 Benedikt Kristjánsson. Bókatíðindi 2007. Félag íslenskra bókaútgefenda, Reykjavík. 2007. 
Bls. 82 – 117. 
48 Dibb, Sally; Simkin, Lyndon; Pride, William M.; Ferrell, O.C. Marketing: Concepts and strategies. 
Houghton Mifflin, Boston, Bandaríkjunum. 2006. Bls. 132. 
49 Viðtal við Ragnar Helga Ólafsson. 13. janúar 2011.
50 Benedikt Kristjánsson. Bókatíðindi 2010. Félag íslenskra bókaútgefenda, Reykjavík. 2010. 
Bls. 60 – 96. 
51 Viðtal við Bryndísi Loftsdóttur, 3. nóvember 2010. 
52 Viðtal við Ragnar Helga Ólafsson. 13. janúar 2011.
53 Ragnheiður Tryggvadóttir. „Ógnir og andvaka“. Fréttablaðið, 13. janúar 2011.
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haft stærra en titillinn. Enda er ekki síst verið að selja höfundinn þegar kemur að flokki 

glæpasagna, eða afþreyingarbókmennta. Dæmi um það eru bækur höfundanna Arnalds 

Indriðasonar og Árna Þórarinssonar. Hjá Forlaginu segir Sif Jóhannsdóttir útgáfustjóri 

það meðvitaða ákvörðun að frekar beri á nafni höfundar en titli bókar. Það á við í þeim 

tilfellum þegar nafn höfundar selur ekki síður en verkið sem hann skrifar. Arnaldur 

og Árni eru báðir tveir þekktir og reyndir í bókabransanum og fólk veit að hverju það 

gengur við kaup á bókum þeirra. Það þarf jafnvel ekki að segja fólki frá innihaldi 

verksins. Þetta eru erlend áhrif og koma að miklu leyti frá höfundum á borð við James 

Patterson, Henning Mankell og Ian Rankin. (Sjá mynd 53) Þó hafa þau aðeins verið 

dempuð niður fyrir íslenskan markað. Einnig er jafnan reynt að hafa bækur hvers 

höfundar í svipuðum stíl. Þannig sér viðskiptavinurinn kunnuglegt myndefni, eitthvað 

sem hann hefur áður reynt og líkað, og er þá líklegri til að kaupa nýtt verk sama 

höfundar. 

 Forlagið leitaði undanfarin ár markvisst í smiðjur erlendra hönnuða þýddra bóka 

og keypti gjarnan kápu ritverksins með að utan og staðfærði. Það þótti nokkuð öruggur 

kostur þar sem þær kápur höfðu þá verið prófaðar erlendis og reynst vel. Eftir efnahags-

hrunið hefur þó þeim kápum fækkað verulega sem Forlagið kaupir að utan. Það er þó 

í raun einungis jákvætt, þar sem íslensk kápuhönnun fær þá enn stærra hlutverk innan 

skáld- og glæpasagna.54  

Niðurstöður

 Á síðustu árum hefur kápan orðið að gríðarmiklu markaðstæki bókaútgáfa og á 

hana litið sem einn mikilvægasta söluþátt bókarinnar. Þannig getur markaðssetningin 

mögulega farið að skipað veigameiri sess en það að endurvarpa innihaldinu á kápunni. 

Bókaútgáfa hér á landi er með því mesta sem þekkist miðað við höfðatölu  og slagurinn 

því mikill um hverja selda bók.55 

 Við höfum á undanförnum áratugum séð bókarkápuna þróast og taka stórum 

breytingum í bókalandslaginu. Hún hefur ekki lengur bara það hlutverk að hlífa bókinni 

heldur er hún farin að þjóna stóru hlutverki í markaðssetningu og sölu hennar. Í raun 

54 Viðtal við Sif Jóhannsdóttur. 17. desember 2010.
55 Bókmenntavefur Borgarbókasafns Reykjavíkur http://www.bokmenntir.is/desktopdefault.aspx/
tabid-4271/7228_read-23051/ 26. janúar 2011. 
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þarf hin innbundna bók ekki lengur á pappírskápunni að halda. Hægt er að blanda 

plastefnum í innbundnu kápuna sem ver bókina jafn vel fyrir utanaðkomandi áhrifum 

og ytri kápan gerir. Það sést í raun best á bókum í kiljuformi, sem hafa enga eiginlega 

kápu utan um bókina. Hvers vegna eru kápurnar þá notaðar ennþá? Ein aðalástæðan 

er sennilega hefðin, fólk er vant því að bókinni fylgi kápa og gamlir siðir deyja seint. 

 Gerð kápa helst líka greinilega í hendur við strauma og stefnur í list og hönnun 

hvers tímabils fyrir sig. Það tók þó tilteknar listastefnur jafnan nokkurn tíma að berast 

til landsins og skjóta hér rótum fyrr á tímum. Þessi athugun er þó ekki tæmandi, en 

sýnir nokkurn þverskurð í kápum skáld- og glæpasagna síðustu áratugina. Í dag horfir 

hinsvegar öðruvísi við, með vaxandi tækni og fjölgandi leiðum samskipta er hönnun 

hér á landi orðinn hluti af hinum alþjóðlega suðupotti. Talað er um að tískan fari í hringi 

og á það við um bókakápur eins og önnur list- og hönnunarform. Þannig hefur kastljósinu á 

undanförnum misserum verið beint aftur að gömlum gildum og handverki eins og áður 

hefur komið fram. Skoðun mín er sú að á næstu árum munum við sjá aukna áherslu á 

slíkt í hönnun bókakápa.

 Tilfinning mín eftir að hafa svamlað í bókakápuflóði síðustu áratuga er sú að 

jafnan séu efnistök kápuskreytinga glæpasagna með öðru sniði en skáldsagna. Þær taka 

sig ekki eins alvarlega eða hátíðlega. Glæpasögur hafa ekki borið málverk listamanna 

á kápum sínum og hefur strangflatar myndgerðin ekki heldur skotið þar upp kollinum. 

Glæpasögurnar virðast því í gegnum tíðina hafa þurft á raunsæjum myndstuðningi að 

halda öðrum bókmenntum fremur. Þetta hefur reyndar breyst nokkuð nú í seinni tíð 

og tel ég það líklegast vegna aukinna vinsælda en ekki síst aukinnar viðurkenningar 

glæpasögunnar. Glæpasögur eru orðnar með söluhæstu titlunum fyrir hver jól og 

íslenskir höfundar hafa verið að gera það gott á erlendri grund. Það verður spennandi 

að fylgjast með þróuninni á næstu árum og áratugum þar sem bókarkápan er afar fín 

heimild um tíðaranda og strauma og stefnur listarinnar. Þær endurspegla tíðarandann 

á sama tíma og þær skreyta bókina og reyna að lokka til sín viðskiptavini. Þær eru 

órjúfanlegur hluti ritverksins. Þannig munu þær að öllum líkindum halda velli í 

útgáfuferlinu um ókomin ár.
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Viðtal höfundar við Sigurborgu Stefánsdóttur, grafískan hönnuð og myndskreyti, 17. 

janúar 2011.
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Myndaskrá

Allar myndir eru ljósmyndaðar eða skannaðar af höfundi, nema annað sé tekið fram.

 

Mynd 1:„Vítt sé ég land og fagurt“ Höfundur kápumyndar: Ásgeir Júlíusson. 2011

Mynd 2: „Sóleyjarsaga“ Höfundur kápumyndar: Ásgeir Júlíusson. 2011

Mynd 3: „Sögur að norðan“ Höfundur kápumyndar: Hannes Pétursson. 2011

Mynd 4: „Kreppan og Hernámsárin“ Höfundur kápumyndar: Atli Már Árnason. 2011

Mynd 5: „Tilgángur í lífinu“ Höfundur kápumyndar óþekktur. 2011

Mynd 6: „Andlit í spegli dropans“ Höfundur kápumyndar óþekktur. 2011

Mynd 7: „Strandið“ Höfundur kápumyndar óþekktur. 2011

Mynd 8: „Á skönsunum“ Höfundur kápumyndar: Atli Már Árnason. 2011

Mynd 9: Höfundur óþekktur. „Letraset U.S.A Instant Lettering, Compacta Light 

120pt“ Ljósmynd fengin af vefsíðu The design observer group: http://observatory.

designobserver.com/entry.html?entry=6967  2011

Mynd 10: Mynd Southern engraving: „AGFA Repromaster 1300“. 2011. Ljósmynd 

fengin af vefsíðu photo.net : a community of photographers: http://photo.net/filters-

bags-tripods-accessories-forum/00G6O1 2011. 

Mynd 11: „Ég drekk ekki í dag“ Höfundur kápumyndar óþekktur. 2011

Mynd 12: „Allir eru ógiftir í verinu“ Höfundur kápumyndar: Hilmar Helgason. 2011

Mynd 13: „Gunnar og Kjartan“ Höfundur kápumyndar óþekktur. 2011

Mynd 14: „Afbrot og ástir“ Höfundur kápumyndar: Bernharð Steingrímsson / Delfi. 

2011

Mynd 15: „Lúin bein“ Höfundur kápumyndar: Margrét Laxness. 2011

Mynd 16: „Andsælis á auðnuhjólinu“ Höfundur kápumyndar: Margrét Laxness. 2011

Mynd 17: „Ástin sigrar - þessi gamli djöfull“ Höfundur kápumyndar: Guðmundur 

Björgvinsson. 2011

Mynd 18: Gustav Klimt. „Kossinn“. Málverk. 1907-1908. Listasafn Belvedere 

hallarinnar, Vínarborg.

Mynd 19: „Hr. Alheimur“ Höfundur kápumyndar: Ragnar Helgi Ólafsson. 2011

Mynd 20: „Sýrópsmáni“ Höfundur kápumyndar: Ragnar Helgi Ólafsson. 2011

Mynd 21: „Mér er skemmt“ Höfundur kápumyndar: Alexandra Buhl. 2011

Mynd 22: „Stórkostlegt líf herra Rósar og fleiri sögur af ótrúlega venjulegu fólki“ 

Höfundur kápumyndar: Ómar Örn Hauksson. 2011
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Mynd 23: „Svar við bréfi Helgu“ Höfundur kápumyndar: Hildur Zoega. 2011.

Mynd 24: „Svuntustrengur“ Höfundur kápumyndar: Brynjólfur Ólafson. 2011

Mynd 25: „Allt fínt en þú?“ Höfundur kápumyndar: Emilía Ragnarsdóttir. 2011

Mynd 26: „Húsið við Norðurá. Íslensk leynilögreglusaga“  Höfundur kápumyndar 

óþekktur. 2011

Mynd 27: „Sonur hefndarinnar“ Höfundur kápumyndar óþekktur. 2011

Mynd 28: „Dularfulla flugvjelin“ Höfundur kápumyndar óþekktur. 2011

Mynd 29: „Alt í lagi í Reykjavík“ Höfundur kápumyndar óþekktur. 2011

Mynd 30: „Týndi hellirinn“ Höfundur kápumyndar óþekktur. 2011

Mynd 31: „Flóttinn frá París“ Höfundur kápumyndar óþekktur. 2011

Mynd 32: „Rafmagnsmorðið“ Höfundur kápumyndar óþekktur. 2011

Mynd 33: „Dauðasök“ Höfundur kápumyndar: Jónas Guðmundsson. 2011

Mynd 34: „Heitur snjór“ Höfundar kápumyndar: Karl Óskarson og Fanney 

Valgarðsdóttir.

Mynd 35: „Einn á móti milljón“ Höfundur kápumyndar óþekktur. 2011

Mynd 36: „Dagar hefndarinnar“ Höfundur kápumyndar óþekktur. 2011

Mynd 37: „Háski á Hveravöllum“ Höfundur kápumyndar óþekktur. 2011

Mynd 38: „Í greipum elds og ótta“ Höfundur kápumyndar óþekktur. 2011

Mynd 39: „Dagur hefndarinnar“ Höfundur kápumyndar óþekktur. 2011

Mynd 40: „Röddin“ Höfundur kápumyndar: Ragnar Helgi Ólafsson. 2011

Mynd 41: „Fölsk nóta“ Höfundur kápumyndar: Ragnar Helgi Ólafsson. 2011

Mynd 42: „Skítadjobb“ Höfundur kápumyndar: Aðalsteinn S. Sigfússon. 2011

Mynd 43: „Klækir kamelljónsins“ Höfundur kápumyndar óþekktur. 2011

Mynd 44: „Þriðja brúðurin“ Höfundur kápumyndar óþekktur. 2011

Mynd 45: „Í upphafi var morðið“ Höfundur kápumyndar: Ámundi Sigurðsson. 2011

Mynd 46: „Morðið í Rockville“ Höfundur kápumyndar: Næst. 2011 

Mynd 47: „Hvar er systir mín“ Höfundur kápumyndar: GBO / Salka. 2011

Mynd 48: „Nektarmyndin“ Höfundur kápumynda: Þrándur í götu. 2011 

Mynd 49: „Önnur líf“ Höfundur kápumyndar: Aðalsteinn Sigfússon. 2011

Mynd 50: „Ég man þig“ Höfundur kápumyndar: Ragnar Helgi Ólafsson. 2011

Mynd 51: „Snjóblinda“ Höfundur kápumyndar: Ragnar Helgi Ólafsson. 2011

Mynd 52: „Horfðu á mig“ Höfundur kápumyndar: Ragnar Helgi Ólafsson. 2011

Mynd 53: „Erlendar glæpasögur í Eymundsson“ 2011


