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Ágrip 

Í þessari ritgerð er sjónum beint að litlum og sérhæfðum bókaútgáfum og stöðu þeirra 

innan bókaiðnaðarins sem einkennist nú sem aldrei fyrr af vaxandi samkeppni og 

lögmálum markaðarins. Í kjölfar þeirrar þróunnar sem hefur átt sér stað á útgáfusviðinu 

á síðustu áratugum hefur orðið mikill vöxtur á fjölda útgefenda og útgefnu efni. Stafar 

það meðal annars af auknum möguleikum sjálfstæðra útgáfufélaga og einstaklinga á 

sviðinu.  

Á sama tíma hafa umsvif  stórfyrirtækja aukist og deila þau með sér völdum yfir 

stórum hluta markaðarins. Það gerir að verkum að litlar bókaútgáfur eiga erfitt 

uppdráttar og þurfa því að leita ýmsa leiða til að ná fótfestu. Ein af þeim leiðum er að 

marka sér sérstöðu á sviðinu með því að beina áherslum útgáfunnar að sérvöldu efni. Á 

þann hátt öðlast litlar bókaútgáfur sérkunnáttu á ákveðnu sviði sem getur styrkt stöðu 

þeirra til muna. 

Eftirfarandi umfjöllun skiptist í tvo hluta. Í fyrri hlutanum er fjallað um 

uppkomu og vöxt lítilla og sjálfstæðra útgáfufélaga auk þess sem gert verður grein fyrir 

hvað felst í þeim hugtökum. Varpað verður ljósi á þær breytingar sem hafa orðið á 

útgáfusviðinu á síðustu árum og hvaða lögmál eru nú ríkjandi. Einnig verður fjallað um 

sérhæfðar útgáfur og litið til Íslands í því samhengi. 

Í seinni hlutanum er fjallað um bókaútgáfuna Crymogea þar sem höfundur 

ritgerðarinnar var í starfsnámi haustið 2011. Forlagið var stofnað árið 2007 og hefur 

síðan þá sérhæft sig í útgáfu á listaverka, ljósmynda- og hönnunarbókum. Markmiðið er 

að gera grein fyrir starfsemi forlagsins og áherslum. Sú umfjöllun er að stórum hluta 

byggð á viðtali við Kristján B. Jónasson, eiganda og útgáfustjóra Crymogeu, en einnig 

er stuðst við viðtöl við þá Einar Fal Ingólfsson ljósmyndara og Hörð Lárusson grafískan 

hönnuð, sem hafa báðir gefið út bækur hjá forlaginu. 

 

 

 

  



2 

 

Efnisyfirlit 

I.  Litlar og sérhæfðar bókaútgáfur 

Uppkoma og vöxtur ...................................................................................................... 3 

Lítil forlög og smáir forleggjarar .................................................................................. 4 

Fjöldi lítilla útgáfufélaga .............................................................................................. 7 

Sérhæfing og sérstaða ................................................................................................... 9 

Lögmál útgáfusviðsins ................................................................................................ 12 

II. Bókaforlagið Crymogea 

Upphafið 

Stofnun og fyrstu verkefni .................................................................................................... 18 

Samstarf við listasöfn og sjóði ............................................................................................ 20 

Áherslur forlagsins 

Á sjónrænu sviði .................................................................................................................. 23 

Þrjár stoðir .......................................................................................................................... 26 

Nýlegir titlar ........................................................................................................................ 29 

Næstu skref 

Verk í burðarliðnum ............................................................................................................ 31 

Framtíðarsýn ....................................................................................................................... 33 

Niðurlag ...................................................................................................................... 34 

Heimildir ....................................................................................................................... 35 

Viðauki I. .................................................................................................................... 38 

Viðauki II. ................................................................................................................... 53 

Viðauki III. .................................................................................................................. 60 

  



3 

I.  Litlar og sérhæfðar bókaútgáfur 

Uppkoma og vöxtur  

Á 6. áratugnum fór að bera á því að hópar og einstaklingar sem voru óháðir öðrum 

útgáfustofnunum gæfu út og dreifðu af sjálfsdáðum því sem kalla mætti 

neðanjarðarbókmenntir eða sjálfstæð skrif. Lesendur voru í auknum mæli kynntir fyrir 

viðfangsefnum, textum og höfundum sem þeir höfðu áður aldrei heyrt um og voru ekki 

gefnir út af öðrum útgáfufyrirtækjum. Uppkoma og vöxtur þessara litlu útgáfufélaga (e. 

small presses) var bæði áberandi í Bandaríkjunum og Englandi og var einnig sjáanleg í 

öðrum vestrænum ríkjum sem einkenndust af frjálsræði í útgáfu. Á þessum tíma voru 

yfirráð markaðarins í höndum stórra og valdamikilla bókafyrirtækja á borð við Random 

House, Scribner’s og Harper sem voru í yfirburðarstöðu til að hafa áhrif á þróun og vöxt 

útgáfunnar á flestum sviðum.
1
 Einstaklingsútgáfa var þekkt fyrirbæri en þó höfðu fæstir 

rithöfundar vald á þeirri tæknikunnáttu sem þurfti til að skapa, setja í letur, prenta, 

auglýsa og dreifa þeirra eigin verkum eða annarra. Höfundar voru þar af leiðandi háðir 

dómgreind og stuðningi fáeinna útgáfufyrirtækja sem veittu aðgang að verslunarkerfinu, 

sem var nauðsynlegt höfundum til að koma verkum sínum í hillur bókabúða og í hendur 

lesenda. Án samþykkis frá slíkum útgefendum ásamt aðstoð þeirra við dreifingu innan 

bókaiðnaðarins litu verk höfunda sjaldnast dagsins ljós.
2
  

Eftir því sem leið á 6. áratuginn jukust vöxtur og umfang útgefins efnis til muna 

og gríðarleg aukning átti sér stað á fjölda útgefenda í Bandaríkjunum og í Englandi. Það 

var þó ekki fyrr en við upphaf 7. áratugarins sem lítil útgáfufélög, sem áður höfðu verið 

á víð og dreif, sameinuðust og hófu að mynda með sér hreyfingu sem oft er kölluð 

neðanjarðar útgáfan (e. underground press). Tilkoma hreyfingarinnar varð meðal annars 

í kjölfar pólitískrar og félagslegrar ólgu sem ríkti á þeim áratug og var nokkurskonar 

andsvar við ríkjandi menningu. Í Bandaríkjunum var stór hluti þess efnis sem dreift var í 

fjölritum og dreifibréfum, vikulega eða mánaðarlega, eftir ýmis konar bandaríska 

minnihlutahópa, innflytjendur, konur og litaða, og viðfangsefni skrifanna voru þessir 

ólíku menningarkimar. Smám saman tóku þessi skrif að höfða til breiðari lesendahóps 

og var meiri áhersla lögð á gæði framleiðslunnar og varanleika hennar. Margir sem hófu 

                                                           
1
 Michael R. Gabriel., „The Astonishing Growth of Small Publishers,“ Journal of Popular Culture 24/3 

(1990), bls. 61.  
2
 Gabriel, bls. 61.  
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feril sinn í einstaklingsútgáfu eða sjálfstæðum útgáfum stofnuðu stærri viðskiptafélög, 

með því að laga framleiðslu sína og dreifingu að þeim aðferðum sem rótgróin 

útgáfufyrirtæki unnu samkvæmt, samtímist viðhéldu þeir persónulegum áhugamálum og 

hugðarefnum.
3
  

Á árunum 1960–70 voru hundruð lítilla útgáfufélaga sett á fót og þrátt fyrir að 

sum þeirra héldu ekki velli starfa mörg þeirra enn nú til dags og njóta þó nokkurrar 

velgengni.
4
 Afkoma þeirra var gjarnan háð því hversu fær þau voru um að nýta sér 

ákveðinn lesendahóp eða viðfangsefni. Áhugamál sem byggðust á sérfræðilegri 

þekkingu reyndust mikilvægur drifkraftur fyrir fjölmarga útgefendur og þeir framleiddu 

bækur um viðfangsefni sem stærri útgefendur litu á sem ósöluvænar jaðarbókmenntir.
5
 

Efniviðurinn var margvíslegur og fjallaði um allt frá barnauppeldi til bílaviðgerða, 

ljósmyndunar og landbúnaðar. Að margra mati fólst mikilvægi þessara útgáfufélaga, og 

felst enn þann dag í dag, í útgáfu á skapandi skrifum, varðveislu og framsækni í 

skáldskap og ljóðagerð, og útgáfu verka sem stærri útgefendur líta framhjá og yrðu því 

annars ekki gefin út. 

Lítil forlög og smáir forleggjarar 

En hvernig ber að skilgreina lítil forlög af þessum toga, hvað felst í hugtakinu? Sú 

skilgreining liggur raunar ekki skýr fyrir og reynist jafnvel einstaklingum sem starfa 

innan sviðsins erfið, því flókið er að gera nákvæma grein fyrir þeim skilyrðum sem 

slíkar útgáfur þurfa að uppfylla. Lýsingarnar eru nokkuð breytilegar frá einum 

fræðimanni til annars. Ef litið er á skilgreiningu Bill Hendersons má sjá að hann gerir 

greinarmun á því sem hann kallar lítið útgáfufélag (e. small press) og smáum 

forleggjara (e. small publisher). Henderson skilgreinir lítið útgáfufélag á þann hátt að 

það eigi við um útgáfu bóka eða tímarita sem rekin er af einni manneskju eða fáeinum 

einstaklingum. Félagið sérhæfir sig auk þess í útgáfu á bókmenntaefni sem önnur stærri 

útgáfufyrirtæki hafa lítinn áhuga á, af fjárhagslegum eða ritstjórnarlegum ástæðum, og 

er á þann hátt andstæðan við ráðandi viðskiptastofnanir. Slík félög reynast oft á tíðum 

                                                           
3
 Gabriel, bls. 61.  

4
 Bill Henderson, „The Small Book Press: A Cultural Essential. 1984,“ Library Quarterly 54/1 (1984), 

bls. 67  
5
 Gabriel, bls. 62.  
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arðbær en yfirleitt er hagnaður aukaatriði í augum útgefandans þar sem mikilvægi 

útgáfunnar felst í sjálfu prentverkinu og gildi þess.
6
  

Samkvæmt Henderson felst munurinn á litlum útgáfufélögum og smáum 

forleggjurum í því að lítil útgáfufélög eru rekin af færra fólki og gefa út færri titla eða 

tímarit á ári, en forleggjarar sem eru færir um að senda frá sér marga titla árlega og geta 

haft marga einstaklinga í vinnu. Þær útgáfur sem hafa yfir að ráða miklum mannskap og 

háum heildartekjum leggja frekar áherslu á hefðbundna viðskiptastarfsemi sem byggir á 

hagnaði en lítil útgáfufélög og eru útgefendur þeirra því ólíklegri til að prófa eitthvað 

óvenjulegt eða taka áhættur með nýja höfunda og framandi hugmyndir.
7
  

John B. Thompson leggur fram annarskonar og jafnvel einfaldari skilgreiningu. 

Hann miðar litlar útgáfur við alla þá aðila eða félög sem eru eigendur ISBN númera. 

ISBN er alþjóðlegt númerakerfi sem gefur til kynna í tölum land, útgefanda og titil 

þannig að unnt er að panta bók eftir kerfinu hvar sem er í heiminum.
8
 Samkvæmt 

skilgreiningu Thompson getur verið um margvíslegar útgáfur að ræða, allt frá 

stórfyrirtækjum til lítilla útgáfna sem sérhæfa sig í ólíkum greinum, eða einstaklingar 

sem gefa út verk sín á eigin vegum.
9
   

Áríðandi er að einstaklingsútgáfum og litlum útgáfufélögum sé ekki ruglað 

saman við svokallaða hégómaútgáfu (e. vanity press) sem eru almennt litnar hornauga 

innan iðnaðarins, hvort sem er af litlum eða stórum útgáfufyrirtækjum. Rekstur slíkra 

útgáfna byggist almennt á því að gefa út hvaða efni sem er svo framarlega sem 

höfundurinn leggi fram nægjanlegt fjármagn.
10

 Höfundurinn þarf því að greiða fyrir 

útgáfu á verki sínu en hégómaútgáfur gera almennt kröfu um ákveðna greiðslupphæð 

eða lágmarks innkaup af eintökum. Það endar oftar en ekki á því að útgáfan hagnast á 

kostnað höfundarins.
11

 Hégómaútgáfur eru ekki vandlátar á það efni sem þær gefa út og 

er af þeim sökum ekki veitt sama viðurkenning og virðing og öðrum útgáfum sem hafa 

sölusjónarmið í heiðri (e. commercial presses). Andstætt slíkum útgáfum og litlum 

                                                           
6
 Henderson, bls. 62.  

7
 Henderson, bls. 62.  

8
 Félag íslenskra bókaútgefenda: ISBN nr. Sótt þann 12. janúar 2012 af slóðinni: 

http://bokatidindi.is/index.php/isbn-nr 
9
 John B. Thompson. 2010. Merchants of Culture: The Publishing Business in the Twenty-First Century. 

bls 154.  
10

 Henderson, bls. 62.  
11

 Henderson, bls. 62.  
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útgáfufélögum, sem hagnast á því að selja bækur til almennings, hagnast hégómaútgáfur 

á þeirri þjónustu sem þær veita höfundinum.  

Einstaklingsútgáfa er ólík hégómaútgáfu að því leyti að hún er sjálfstæð og óháð 

þriðja aðila hvort sem um er að ræða útgefanda eða útgáfufyrirtæki. Henni má lýsa á 

þann hátt að höfundurinn sjálfur kostar útgáfuna og er ábyrgur fyrir öllu útgáfuferlinu, 

þar á meðal sköpun, hönnun, framleiðslu og dreifingu. Hann sér um að skrifa, ritstýra og 

oft á tíðum prenta og dreifa verkinu, sem gefur honum færi á að ná til almennings með 

því að leggja fram eigið fé og vinnuafl. Einstaklingur sem gefur út verk sitt sjálfur hefur 

þannig kost á að njóta gróðans ef það reynist farsælt.
12

  

 

Gabriel aðgreinir á svipaðan hátt og Henderson á milli lítilla útgáfufélaga og smárra 

forleggjara. Smáir forleggjarar eru verslunar- og viðskiptafyrirtæki sem gefa almennt út 

fimm til tólf eða fleiri bækur árlega og hafa mun hærri heildartekjur en lítil útgáfufélög. 

Gabriel segir þau ennfremur „ekki leggja áherslu á takmarkað upplag af skáldskap og 

ljóðlist og ekki taka sölu fram yfir sult.“
13

 Úr þessari lýsingu má greina nokkuð neikvætt 

viðhorf í garð stærri forleggjara sem líta á framleiðslu bóka sem einskæra söluvöru þar 

sem önnur gildi, listræn eða siðferðisleg, eru látin fara lönd og leið. Andstætt því er litið 

á tilgang og hlutverk lítilla félaga á mun göfugri hátt og þau höfð í meiri metum. „Í 

Ameríku er saga lítilla útgáfufélaga löng og lofsverð og þau eiga nú sem fyrr mikið hrós 

skilið fyrir skuldbindingu sína gagnvart vandaðri útgáfu og fyrir að vinna staðfastlega 

með óþekktum skáldum og rithöfundum, og fyrir að víkka svið bókmenntanna, svo þær 

nái augum nýrra lesendahópa.“
14

 

Í viðhorfi Gabriels má merkja að grundvallarmunur lítilla útgáfufélaga og smárra 

forleggjara felist ekki aðeins í umfangi starfsemi þeirra, heldur einnig í fjárhagslegum 

heilindum og listrænum metnaði. Lítil útgáfufélög hafa yfirleitt lítið fjárhagslegt 

svigrúm og finna því aðrar leiðir til að komast af. Þær skapa sér meðal annars rými 

innan markaðarins með því að fylla upp í mikilvægar eyður og fjalla um efni sem aðrir 

útgefendur hafa vanrækt. Einnig eru þær líklegri til að taka áhættu með nýja höfunda og 

                                                           
12

 Henderson, bls. 62.  
13

 Gabriel, bls. 62.  
14

 „There is a long, distinguished tradition of literary, or small presses, in American letters, and their work 

deserves much praise for continued commitment to excellence, for steadfastly working with many 

unheralded poets and novelists, and for bringing literature to the attention of wider audience.“ Gabriel, 

bls. 62.  
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eyða meiri tíma í að hlúa að ferli óþekktra skálda. Litlar útgáfur eru oft drifnar áfram af 

miklum metnaði og ástríðu og leitast við að skapa sér virðingarverðan orðstír innan 

útgáfuheimsins. Margar hverjar sækjast staðfastlega eftir því að vinna virt 

bókmenntaverðlaun og bæta á þann hátt upp fyrir það sem þær skortir á 

fjármagnssviðinu.   

Fjöldi lítilla útgáfufélaga 

Smæð lítilla útgáfufélaga gerir það augljóslega að verkum að þau eru ekki jafn sýnileg 

og stærri fyrirtæki og því er erfitt að fylgjast með umgangi þeirra á útgáfusviðinu. Í 

sumum þeirra fer ekki fram reglubundin útgáfa, á meðan önnur liggja um skeið í dvala 

þegar fjármunir eru af skornum skammti. Sum hver leggja alla fjármuni sína í eitt 

verkefni og verða svo að doka við þangað til hagnaðurinn af fjárfestingunni skilar sér á 

meðan önnur byggja tilvist sína á nafninu einu.
15

 Þessi ósýnileiki gerir að verkum að 

lítið er til af áreiðanlegum og fræðilegum heimildum um stöðu þeirra innan sviðsins og 

því er erfitt að glöggva sig á fjölda þeirra á hverjum tíma. Þó er ljóst að vöxtur þeirra 

hefur aukist til muna sé litið til Bandaríkjanna en Gabriel bendir á að árið 1985 voru 

12.000 litlir útgefendur starfandi í Bandaríkjunum en aðeins 1.000 árið 1958. Samhliða 

því varð einnig mikil aukning í fjölda útgefinna titla árlega hjá litlum útgefendum, eða 

aukning frá 13.500 titlum í 50.000 titla, og er þar í 80% tilvika átt við útgefendur og 

forlög sem gáfu út færri en fimm bækur árlega.
16

  

  

Sé litið til Íslands má svipaða sögu segja um ósýnileika lítilla forlaga á útgáfusviðinu og 

erfitt er að henda reiður á hversu mörg eru starfandi dag. Þó má gera sér einhverja grein 

fyrir heildarfjölda starfandi forlaga á Íslandi með hliðsjón af upplýsingum frá Félagi 

íslenskra bókaútgefenda en á heimasíðu félagsins má finna upptalningu yfir þau forlög 

sem eiga að því aðild:  

 

Bjartur – Veröld – BF útgáfa/Bókafélagið – Bókaforlagið Bifröst – Bókaútgáfan 

Björk  – Bókaútgáfan Codex – Bókaútgáfan Krydd í tilveruna  – Bókaútgáfan 

Opna – Bókaútgáfan Æskan  – Crymogea – Dimma – Edda útgáfa – Forlagið - JPV 

útgáfa – Mál og menning – Vaka-Helgafell – Iðunn – Háskólaútgáfan – Hið 

                                                           
15

 Henderson, bls. 63.  
16

 Gabriel, bls. 62–63.  
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íslenska bókmenntafélag – Hljóðbók.is – Hljóðvinnslan – Hólar – Hörpuútgáfan  – 

Iðnú – Jentas  – Námsgagnastofnun – Nýhil – Ormstunga – Óðinsauga – Salka – 

Sena – Setberg – Skálholtsútgáfan – Skólavefurinn – Skrudda – Skynjun – 

Steinegg – Sögufélag – Sögur útgáfa – Tindur – Ugla – Unga ástin mín  – 

Undirheimar  – Útkall – Vestfirska forlagið.
17

 

 

Þrátt fyrir að upptalningin varpi ljósi á gróskuna í íslenskri bókaútgáfu er listinn líklega 

ekki tæmandi og varpar ekki endilega skýru ljósi á stöðu lítilla forlaga á Íslandi í dag. 

Ólíklegt er að allir útgefendur á Íslandi séu skráðir félagsmenn auk þess sem ekki er 

hægt að fullyrða að öll forlögin á listanum séu virk og starfandi. Sé einföld leit gerð á 

vefnum má finna fjöldan allan af félögum sem kenna sig við útgáfustarfsemi sem ekki 

er að finna á listanum. Meðal þeirra eru: Leshús útgáfa, Kjölur útgáfa, Eyja útgáfufélag, 

Tuddi útgáfa, Goggur útgáfa og Kind útgáfa en öll eru þessi félög tiltölulega óþekkt á 

Íslandi. Þau forlög sem eru hvað mest áberandi á Íslandi í dag eru til dæmis Forlagið, 

Salka og Bjartur en þau hafa auk þess önnur útgáfufélög á sínum snærum. Undirfélög 

Forlagsins eru Vaka – Helgafell, JPV forlag og Mál og menning, undirfélag Sölku er 

Hörpuútgáfan og Bjartur og Veröld eru systurforlög. Í sameiningu ráða þessi fyrirtæki 

yfir stórum hluta útgáfusviðsins og eru fyrirferðarmest á íslenskum bókamarkaði.   

Sú staðreynd að lítið fari fyrir litlum útgáfum á bókamarkaðinum, bæði hér 

heima og erlendis, þýðir ekki endilega að verk þeirra séu ómerk, heldur má rekja til þess 

að þeim skortir athygli frá fjölmiðlum.
18

 Fjölmiðlar einbeita sér aðallega að því að fjalla 

um vinsælar og söluháar bækur eftir þekkta höfunda sem eru í flestum tilvikum gefnar 

út hjá stærri útgáfufyrirækjum. Má þar meðal annars nefna bækur Arnaldar 

Indriðasonar, sem eru söluhæstu bækur á Íslandi frá upphafi, en hann er gefin út hjá 

Vöku – Helgafell. Bækur Yrsu Sigurðardóttur hafa einnig verið áberandi á 

metsölulistum síðustu ára en þær koma út  í nafni Veraldar. Bækur af þessu tagi, sem 

höfða til breiðs hóps lesenda og seljast í miklu magni, eru oft á tíðum áberandi í 

fjölmiðlum og umræðunni um bókmenntir. Þar sem litlar útgáfur hafa ekki kost á að 

taka þátt í þeirri samkeppni falla þær í skuggann af stærri forlögunum og eru háðar 

öðrum leiðum til þess að ná fótfestu á markaðinum.  

                                                           
17

 Félag íslenskra bókaútgefenda: Félagatal.  Sótt þann  9. janúar 2012 af slóðinni: 

http://bokautgafa.is/index.php/felagatal 
18

 Thompson, bls. 162.  
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  Sérhæfing og sérstaða  

Flestir útgefendur sérhæfa sig í ákveðnum tegundum bóka og á það sérstaklega við um 

útgefendur hjá litlum forlögum. Útgefendur afmarka sér tiltekið svæði innan 

útgáfusviðsins sem fellur að þeirra persónulegu heimspeki, áhugamálum, reynslu eða 

ástríðu og beina orku sinni að þeim vettvangi. Þessi aðferð gerir þeim kleift að þróa með 

sér sérþekkingu á ákveðnu sviði sem ýtir undir meiri dýpt í umfjöllun, dýpt sem væri 

ógjörningur að ná fram væri kröftum forlagsins beint að mörgum sviðum.
19

 Algengt er 

að litlar útgáfur gefi út skrár sem útlista og lýsa þeim verkum sem eru á 

endurprentunarlista þeirra auk nýrra og væntanlegra titla. Útgáfa og dreifing á slíkum 

skrám er einkar góð aðferð við að koma áherslum og áhugamálum hvers útgefanda á 

framfæri auk þess sem það auðveldar honum að koma auga á eyður sem gætu verið til 

staðar á listanum.
20

 Fjölbreytileikinn er mikill í þessum efnum og forlög sérhæfa sig í 

útgáfu á hinum ýmsu hugðarefnum, allt frá umhverfisvernd eða landbúnaði, til 

heimspeki og trúarbragða. Markmiðið er oftast ekki að ná til hæstu hæða innan 

bókmenntaheimsins og lesendur gera ekki kröfu  um það.
21

 Sérhæfðar útgáfur þjónusta 

ákveðið svið er hafa gildi meðal hópa í samfélaginu og leggja þeir mikið upp úr 

útgáfunum.  

Útgefendur þróa verkefni sín einnig á grundvelli þess hversu mikla samkeppni er 

að finna frá einu viðfangsefni til annars og með því að nýta sér þann efnivið sem ekki 

hefur verið tekinn fyrir af öðrum útgáfufyrirtækjum með aukinni sérhæfingu. 

Útgefandinn mætir þá jafnvel óuppfylltri þörf lesenda fyrir ákveðið efni sem er annað 

hvort ekki til eða er af skornum skammti. Mörgum litlum útgáfum hefur reynst til 

mikilla hagsbóta að hagnýta sér slíkar eyður innan markaðarins. Þar af leiðandi eru þær 

oft byggðar á styrkleika einnar bókar sem gefin er út um ákveðið viðfangsefni sem 

höfundurinn eða útgefandinn hefur sérþekkingu á.
22

 En þrátt fyrir að útgefandi hafi 

gefið út bók um tiltekið efni merkir það ekki endilega að hann hafi áhuga á fleiri bókum 

í sama anda heldur getur það einmitt þýtt hið gagnstæða. Bók sem lögð er fram til 

útgefanda um efni sem hann hefur nú þegar fjallað um, burtséð frá því hversu vel bókin 

er gerð, á í hættu á að vera hafnað á grundvelli þess að markaðurinn sé mettaður, hún sé 

                                                           
19

 Donald R. Armstrong. 1990. Book Publishing: A Working Guide for Authors, Editors and Small 

Publishers. bls. 6.  
20

 Armstrong, bls. 6.  
21

 Armstrong, bls. 24.  
22

 Gabriel, bls. 63.  
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nú óþörf eða henni ofaukið vegna þess að hún færi þá aðeins í samkeppni við fyrri 

verk.
23

 Höfundar geta því aldrei gengið að því sem gefnu að bók þeirra verði samþykkt 

á þeim forsendum einum að efnið sé áþekkt öðrum bókum sem forlagið hefur gefið út.  

Það er almennt álit fræðimanna og sérfræðinga innan útgáfusviðsins að 

sérhæfing sé ein besta leiðin fyrir lítil útgáfufélög til að ná árangri. Á síðustu áratugum 

hefur sprottið upp mikill fjöldi smárra og sjálfstæðra útgáfna sem leggja áherslu á bækur 

sem miðaðar eru við lítinn og sérhæfðan lesendahóp og takmarkað svið innan 

markaðarins. Margar þeirra leggja áherslu á ljóðlist og skáldskap en mest aukning hefur 

þó orðið í upplýsingaútgáfu (e. informational publishing). Í Bandaríkjunum árið 1981 

töldust skáldsagnaverk aðeins til 10% útgefinna verka en 90% þeirra voru bækur 

almenns eðlis (e. non fiction). Bækur sem fjölluðu um sérþekkingu, pólitískan eða 

félagslegan málstað, auk barnaefnis, voru þeir efnisflokkar sem hvað mest uxu.
24

  

 

Á Íslandi starfa nokkrar útgáfur sem sérhæfa sig á ákveðnu sviði. Meðal þeirra eru 

forlagið Unga ástin mín sem gefur út þroskandi barnabækur, Sögufélag sem gefur út 

efni er varðar sagnfræði og forlögin Crymogea og Opna sem leggja áherslu á útgáfu 

listaverkabóka. Einnig starfrækja stærri útgáfufyrirtæki undirfélög sem bundin eru við 

ákveðna efnisflokka. Forlagið Bjartur, sem er systurforlag Veraldar, sérhæfir sig til að 

mynda í þýddum og frumsömdum skáldsögum og ljóðabókum á meðan Hörpuútgáfan, 

sem er undirforlag Sölku, gefur aðallega út rit tengd sjálfsrækt og andlegum málefnum. 

Erfitt reynist að finna heimildir sem varpað geta ljósi á umfang þeirra forlaga sem eru 

sjálfstæð og ný innan útgáfusviðsins. Á vef landsbókasafnsins má skoða tölulegt yfirlit 

yfir útgefið efni á Íslandi síðustu áratugi bæði eftir efnisflokkun og útgefendum. Þar 

finnst þó ekki tölulegt yfirlit fyrir forlögin Crymogea, Opnu eða Unga ástin mín.
25

 

Stafar það líklega af því að þessi forlög hafa ekki verið starfandi til fjölda ára og því 

ekki gefið út mikið efni.    

Þó er hægt að glöggva sig á umfangi einstakra bókaforlaga á íslenskum markaði 

séu tölurnar skoðaðar í heild. Má þar sjá að þau félög sem eru starfrækt undir 

formerkjum Forlagsins eru stærstu útgefendur á Íslandi sem gefa út bækur eða tímarit. 

                                                           
23

 Armstrong, bls. 7.  
24

 Gabriel, bls. 64–5.  
25

 Landsbóksafn: Töluyfirlit um útgáfu á Íslandi árið 2010. Útgefendur. Sótt þann 15. janúar 2012 af 

slóðinni: http://utgafuskra.is/publishers.jsp 
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Mál og menning gaf út flestar bækur og rit eða 108 á árinu 2010, og á eftir fylgja Vaka 

– Helgafell með 54, JPV forlag með 26 og Forlagið með 13. Af þessu má dæma að 

umsvif Forlagsins eru mikil á íslenskum markaði. Þau forlög sem einnig eru áberandi á 

listanum eru til dæmis Bjartur með 18 eintök af útgefnu efni, Salka sem sendi frá sér 10 

og undirfélagið Hörpuútgáfan sem gaf út 5 titla. Athyglisvert er að nokkur sérhæfð 

forlög eru ofarlega á listanum, þar á meðal Ásútgáfan sem sérhæfir sig í þýddum 

ástarsögum með 34 titla, Skálholtsútgáfan sem gefur út trúarlegt efni gaf út 15 og 

Háskólaútgáfan sem er fræðileg og akademísk útgáfa sendi frá sér 21 titil.
26

 Því má sjá 

að tiltekin forlög sem miða við sérhæfðan markað eiga ekki undir högg að sækja á 

íslenska útgáfusviðinu.  

Einnig er athyglisvert að skoða þá efnisflokka sem hafa verið fyrirferðarmestir á 

íslensku útgáfusviði síðastliðinna ára. Í almennu yfirliti fyrir árið 2010 er flokkur 

skáldsagna stærstur með 484 útgefna titla og efni, þar á eftir er flokkurinn listir með 297 

titla og flokkurinn ljóð með 81. Þeir flokkar sem næstir eru á lista snúast flestir um 

sérfræðilega þekkingu og upplýsingar, líkt og félagsfræði og velferðarmál, hagfræði og 

umhverfisvernd, íslensku, ævisögur og ættfræði, en fjöldi útgefins efnis úr þessum 

efnisflokkum var á hverju sviði fyrir sig um 60 eintök.
27

  

Séu tölurnar bornar saman við tölur frá árinu 2000 má sjá svipaða dreifingu í 

fjölda útgefins efnis út frá efnisflokkum, þar sem flokkarnir skáldsögur og listir eru þar 

efstir, þó flokkar fræðiefnis og upplýsinga hafi einnig verið áberandi. Sjá má að aukning 

hefur orðið á sviði skáldsagna og ljóða á árunum 2000 – 2010 þar sem gefnir voru út 

328 titlar í flokknum skáldögur og 66 í flokknum ljóð árið 2000. Útgáfa er varðar 

sérfræðilega þekkingu- og upplýsingar er aftur á móti nokkuð minni en áður sé miðað 

við tölur frá 2000 þar sem gefnir voru út 132 titlar í flokknum félagsfræði og 

velferðarmál, 170 í flokknum hagfræði og umhverfisvernd og 67 titlar í flokknum 

ævisögur og ættfræði 67.
28

  

Uppbygging íslenska útgáfusviðsins er því nokkuð ólík því bandaríska ef marka 

má tölfræði Gabriels þar sem skáldsagnaefni er sá flokkur sem er fyrirferðarmestur á 

                                                           
26

 Landsbókasafn: Töluyfirlit um útgáfu á Íslandi árið 2010. Útgefendur. Sótt þann 15. janúar 2012 af 

slóðinni: http://utgafuskra.is/publishers.jsp?searchIn=0&arFrom=2010&arTo=2010 
27

 Landsbóksafn: Tölulegt yfirlit um útgáfu á Íslandi árið 2010. Sótt þann 15. janúar 2012 af slóðinni: 

http://utgafuskra.is/statistics.jsp?arFrom=2010&arTo=2010 
28

 Landsbóksafn: Tölulegt yfirlit um útgáfu á Íslandi árið 2000. Sótt þann 15. janúar 2012 af slóðinni: 

http://utgafuskra.is/statistics.jsp?arFrom=2000&arTo=2000 
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Íslandi og fer einnig vaxandi út frá tölum síðustu ára. Einnig hefur dregið úr sérfræði- 

og upplýsingaútgáfu í þeim einstöku flokkum sem hér er miðað við en hún markar þó 

enn stóran hluta af því heildarefni sem gefið er út. Þó ber að taka tillit til þess að hér er 

ekki stuðst við tölur frá sama áratug sem getur jafnvel útskýrt ólíka þróun í fjölda 

útgefins efnis út frá efnisflokkum á Íslandi og Bandaríkjunum, en varpar þó ákveðnu 

ljósi á stöðu íslenska útgáfusviðsins í dag.     

Lögmál útgáfusviðsins   

Á síðustu 40–50 árum hefur orðið mikil þróun á sviði útgáfu sem hefur breytt bæði 

skipulagi og hreyfiöflum hennar á afgerandi hátt. Framfarir á sviði tækni og hugbúnaðar 

og þá sérstaklega tilkoma stafrænnar tækni hafa umbylt iðnaðinum með því að draga 

verulega úr kostnaði ásamt því að flýta fyrir útgáfuferlinu. Útgefendur og höfundar eiga 

nú mun auðveldara með að gefa út bækur hvort sem þeir tilheyra ákveðnu 

útgáfufyrirtæki eða eru í einstaklingsútgáfu. Til marks um það bendir Gabriel á að það 

hefur orðið tíföld fjölgun á útgefendum og fjórföld hækkun á útgefnum bókum í 

Bandaríkjunum frá árinu 1960.
29

 En þrátt fyrir þá miklu fjölgun sem orðið hefur eru þó 

enn í dag aðeins fáein stórfyrirtæki sem deila með sér völdum yfir miklum hluta 

markaðarins.
30

 Þessi klofningur er bæði skýr í Englandi og í Bandaríkjunum og er 

einnig sjáanlegur á Íslandi.  

Útgáfusviðinu má lýsa sem flóknu valdaskipulagi sem einkennist af vaxandi 

samkeppni milli stórra og öflugra fyrirtækja og eiga litlar útgáfur þar af leiðandi oft 

erfitt uppdráttar. Athyglisvert er að skoða hvaða ástæður liggja þar að baki og hvaða 

lögmál gilda varðandi útgáfu í dag. Að mati Thompsons er hægt að ákvarða styrk og 

stöðu útgáfufyrirtækja á markaðinum út frá fimm grundvallarþáttum sem felast í magni 

þeirra auðlinda (e. resources) sem þau hafa yfir að ráða á hverjum tíma. Vald hvers 

útgáfufyrirtækis fyrir sig er alltaf háð þessum auðlindum en magn þeirra er mjög 

breytilegt frá einu til annars.
31

 Þessir fimm þættir eru:  

 

Efnahagslegt auðmagn (e. economic capital) – er uppsafnað fjármagn, hlutabréf 

og annað fé sem útgefandi hefur aðgang að, með beinum eða óbeinum hætti.   

                                                           
29

 Gabriel, bls. 67.  
30

 Thompson,  bls. 5.  
31

 Thomspon,  bls. 5.  
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Mannauður (e. human capital) – samanstendur af því starfsfólki sem starfar hjá 

fyrirtækinu og sameinuðum hæfileikum þeirra, vitneskju og sérhæfingu.  

Félagslegt auðmagn (e. social capital) – varðar tengslanet og sambönd sem 

einstaklingur eða félag hefur byggt upp yfir ákveðinn tíma.  

Vitsmunalegt auðmagn (e. intellectual capital) –  felst í eignum eða réttindum, t.d. 

samningum við höfunda, sem útgefandi annað hvort á eða stjórnar og nýtir innan 

útgáfunnar.    

Táknrænt auðmagn (e. symbolic capital) – telst til uppsafnaðrar virðingar og stöðu 

sem er tileinkuð ákveðnu forlagi.
32

   

 

Öll eru þessi atriði mikilvæg varðandi afkomu og velgengni útgáfufyrirtækja af ólíkum 

ástæðum. Augljóst er að útgefendur þurfa á fjármagni að halda á hinum ýmsu stigum í 

útgáfuferlinu bæði til að fjármagna framleiðslu bóka og einnig til þess að byggja og 

stækka fyrirtækið. Höfundum eru greidd höfundarlaun, fjármagn er lagt í framleiðslu, 

greiða þarf fyrir ritstjórn, hönnun og prentun, auk þess sem auglýsingar og 

markaðssetning reynist oft kostnaðarsöm.
33

 Fyrirtæki sem hafa yfir miklu efnahagslegu 

auðmagni að ráða hafa forskot umfram önnur að því leyti að þau geta leyft sér að taka 

fleiri áhættur og fjárfest í fleiri verkefnum í von um að sum þeirra muni gefa af sér 

hagnað.  

Mannauður er einnig mikilvægur og það reynist oft gríðarlegur kostur fyrir 

útgáfufyrirtæki að hafa vel þjálfaðan og drífandi mannskap á sínum snærum. Ritstjóri 

sem hefur gott auga fyrir nýjum og spennandi verkefnum og getur unnið á áhrifaríkan 

hátt með höfundum er verðmæt auðlind fyrir útgefendur.
34

 Ritstjórar starfa þó sjaldnast 

einir heldur þurfa þeir á góðum tengiliðum að halda. Vel byggð tengslanet og sterk 

viðskiptasambönd innan sviðsins eru lífsnauðsynleg og eyða fyrirtæki talsverðum tíma í 

að þróa sambönd við birgja og smásala.
35

 Vitsmunalegt auðmagn er einnig mikilvægt en 

það sem einkennir útgáfustarfsemi hvað mest er að fyrirtæki búa yfir réttindum til að 

hagnýta hugverk, með því að gefa þau út eða gera aðgengileg í formi sem gefur af sér 

                                                           
32

 Thompson, bls. 5. 
33

 Thompson, bls. 5 
34

 Thomspson, bls. 7.  
35

 Thomspon, bls. 7.  
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hagnað. Í þessu felast meðal annars samningar við höfunda og erlenda útgefendur sem 

reynast oft á tíðum mikil verðmæti fyrir útgefendur.
36

  

Sé litið til þessara þátta er augljóst að stór fyrirtæki hafa forskot yfir þau smáu 

þar sem þau hafa oft aðgang að miklum fjármunum og miklum mannskap til að sinna 

hinum ýmsu hliðum útgáfunnar. Thompsons tekur þó fram að ekki skuli líta framhjá 

vægi táknræns auðmagns sem hann telur hafa gríðarmikla þýðingu fyrir útgáfufyrirtæki 

af öllum stærðum og gerðum.
37

  Táknrænt auðmagn felst í þeirri virðingu og 

viðurkenningu sem tiltekinn einstaklingur eða félag hefur öðlast og getur styrkt 

starfsemina á margvíslegan hátt. Það getur til dæmis auðveldað útgefanda að komast 

yfir nýtt efni þar sem forlög með jákvæða og virðingarverða ímynd hafa aðdráttarafl á 

höfunda sem vilja gjarnan vera gefnir út undir þeim formerkjum. Táknrænt auðmagn 

styrkir útgefanda einnig í samskiptum við áhrifamikla tengiliði, líkt og bóksala og 

gagnrýnendur, en ummæli þeirra geta ráðið úrslitum varðandi velgengni einstakrar 

bókar. Útgefandi sem getur sér góðs orðsporðs varðandi gæði og áreiðanleika virkar 

einnig traustvekjandi á smásölusala, umboðsmenn og jafnvel lesendur.
38

  

Að mati Thompsons eru útgáfufyrirtæki sem hafa bæði yfir miklu efnahagslegu 

og táknrænu auðmagni að ráða oftast í sterkri stöðu á sviðinu.
39

 Því gera margir 

útgefendur þá kröfu að bók sem valin er til útgáfu sé fær um að afla fyrirtækinu 

auðmagni á báðum sviðum. Virði bókar felst því bæði í sölumöguleikum hennar og 

möguleikunum til að vinna til virtra verðlauna eða fá góðar umsagnir eða dóma. Hversu 

mikið vægi er sett á hvort skilyrðið fyrir sig er þó nokkuð breytilegt frá einum útgefanda 

til annars. Algengt er að stór útgáfufyrirtæki leggi áherslu á að gefa út bækur sem eru 

fyrst og fremst hugsaðar sem söluvara og miðaðar við breiðan lesendahóp. Aðrar eru 

hugsaðar sem bókmenntalegar í eðli sínu og byggingu og er sölutölur þá ekki jafn 

mikilvægar heldur er sett meira vægi á að vinna til verðlauna og safna upp táknrænu 

auðmagni, sem er gilt markmið í sjálfu sér.
40

 Efnhagslegt og táknrænt auðmagn helst 

því ekki endilega í hendur og sala bókar segir oftast lítið um gæði hennar og 

bókmenntalegt gildi. 

 

                                                           
36

 Thomspon, bls. 7–8.  
37

 Thompson, bls. 8.  
38

 Thompson, bls. 8.  
39

 Thompson, bls. 10.  
40

 Thompson, bls. 10.  
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Í því ljósi er athyglisvert að skoða hvort efnahagslegt og táknrænt auðmagn fari saman á 

íslenskum bókamarkaði með því bera saman metsölulista og tilnefningar til Íslensku 

bókmenntaverðlaunanna. Á heimasíðu Félags íslenskra bókaútgefenda má nálgast 

bóksölulista síðastliðinna ára en þeir eru byggðir á sölutölum úr eftirfarandi verslunum: 

Bókabúðin Iða, Bóksala Stúdenta, verslanir Haga, verslanir Kaupáss, verslanir 

Samkaupa, N1, Office 1, Penninn – Eymundsson og Bókabúð Máls og menningar.
41

  

 

Uppsafnaður metsölulisti tímabilið 1. janúar - 31. desember 2011
42

 

 

1 Brakið  Yrsa Sigurðardóttir  Veröld  

2 Einvígið  Arnaldur Indriðason Vaka- Helgafell 

3 Gamlinginn sem skreið út um 

gluggann 

Jonas Jonasson JPV útgáfa 

4 Heilsuréttir Hagkaups Sólveig Eiríksdóttir Hagkaup 

5 Stóra Disney köku- og 

brauðbókin 

Walt Disney Edda 

6 Útkall ofviðri í Ljósufjöllum Óttar Sveinsson Útkall ehf. 

7 Hollráð Hugos  Hugo Þórisson Salka 

8 Málverkið  Ólafur Jóhann Ólafsson Vaka-Helgafell 

9 Hjarta mannsins Jón Kalman Stefánsson Bjartur 

10 Ég man þig Yrsa Sigurðardóttir Veröld 

 

Sjá má að á árinu 2011 var spennusagan Brakið eftir Yrsu Sigurðardóttur mest selda 

bókin á Íslandi og þar á eftir er bók af svipuðum toga,  Einvígið, eftir Arnald Indriðason. 

Þriðja bókin á metsölulistanum er Gamlinginn sem skreið út um gluggann, eftir Jonas 

Jonasson, en athygli vekur að þrjár söluhæstu bækurnar eru úr flokki skáldsagna. Með 

hliðsjón af umfjöllun Thompsons má því segja að skáldsögur sé sá flokkur sem skapi 

hvað mest efnahagslegt auðmagn fyrir útgáfufyrirtæki, í þessum tilvikum fyrir forlögin 

Veröld, Vöku – Helgafell og JPV útgáfu. Einnig athyglisvert að um helmingur þeirra 

                                                           
41

 Félag íslenskra bókaútgefenda: Metsölulisti sótt þann 19. janúar 2012 af slóðinni: 

http://bokautgafa.is/index.php/boksoelulistinn). 
42

 Félag íslenskra bókaútgefenda: Metsölulisti.  
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bóka sem komast á listann eru gefnar út annað hvort af JPV útgáfu og Vöku – Helgafell, 

sem eru undirfélög Forlagsins, en einnig af  Bjarti – Veröld. Af þeim tíu bókum sem 

birtast hér eru aðeins fjórar þeirra gefnar út af öðrum forlögum eða fyrirtækjum, þ.e. 

Hagkaup, Eddu, Útkalli og Sölku, og eru þær allar í flokki bóka almenns eðlis. Draga 

má þá ályktun að forlög sem eru ekki hluti af stærstu útgáfufyrirtækjunum á Íslandi, 

Bjarti – Veröld og Forlaginu, eigi þó nokkra möguleika á markaðinum séu þau ekki í 

beinni samkeppni við áðurnefndar útgáfur á sviði skáldsagna. Þar af leiðandi má halda 

því fram að helsta leiðin fyrir minni forlög til að skapa sér efnahagslegt auðmagn sé að 

beina kröftum sínum að sérhæfðri útgáfu.  

 

Einnig er athyglisvert að skoða metsölulista ársins 2011 út frá tilnefningum til Íslensku 

bókmenntaverðlaunanna sama ár en þær eru eftirfarandi:
 43

   

 

Tilnefningar til Íslensku bókmenntaverðlaunanna árið 2011 fyrir bækur í flokki 

fagurbókmennta  

Guðrún Eva Mínervudóttir: Allt með kossi vekur. Útgefandi: JPV. 

Hallgrímur Helgason: Konan við 1000°. Útgefandi: JPV. 

Jón Kalman Stefánsson: Hjarta mannsins. Útgefandi: Bjartur.  

Oddný Eir Ævarsdóttir: Jarðnæði. Útgefandi: Bjartur.  

Steinunn Sigurðardóttir: Jójó. Útgefandi: Bjartur. 

 

Tilnefningar til Íslensku bókmenntaverðlaunanna árið 2011 í flokki fræðibóka og 

rita almenns efnis  

Ármann Jakobsson og Þórður Ingi Guðjónsson: Morkinskinna I og II bindi. 

Útgefandi: Hið íslenzka fornritafélag.  

Inga Elsa Bergþórsdóttir og Gísli Egill Hrafnsson: Góður matur, gott líf – í takt 

við árstíðirnar. Útgefandi: Vaka-Helgafell.  

Jón Yngvi Jóhannsson: Landnám – ævisaga Gunnars Gunnarssonar. Útgefandi: 

Mál og menning.  

                                                           
43

 Sögueyjan Ísland: Tilnefningar til Íslensku bókmenntaverðlaunanna. Sótt þann 9. janúar 2012 af 

slóðinni: http://www.sagenhaftes-island.is/frettir/nr/3258    
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Páll Björnsson: Jón forseti allur? Táknmyndir þjóðhetju frá andláti til samtíðar. 

Útgefandi: Sögufélag.  

Sigríður Víðis Jónsdóttir: Ríkisfang: Ekkert – Flóttinn frá Írak á Akranes. 

Útgefandi: Mál og menning.  

 

Hér má sjá að engar af þeim bókum sem voru tilnefndar komast á lista yfir 10 mest 

seldu bækurnar, hvorki í flokki fagurbókmennta né í flokki fræðibóka og rita almenns 

eðlis. Bækurnar eru viðurkenndar og öðlast bókmenntalegt gildi en það helst þó ekki í 

hendur við sölu þeirra ef marka má metsölulistann. Því mætti segja að virði þeirra bóka 

felist frekar í því að skapa táknrænt auðmagn fyrir útgefendur heldur en efnahagslegt. 

Athyglisvert er að allar bækurnar sem tilnefndar eru í flokki fagurbókmennta eru gefnar 

út af Bjarti og JPV en þau forlög voru áberandi á metsölulistanum. Auk þess eru tvær 

bækur sem tilnefndar eru í flokki fræðibóka og rita almenns eðlis gefnar út af Máli og 

menningu og ein þeirra af Vöku – Helgafell, en bæði forlögin eru undirfélög Forlagsins. 

Því má því sjá að stærri útgáfufyrirtæki sem gefa út vinsælar og söluvænar bækur leggja 

líka áherslu á að gefa út vönduð og metnaðarfull verk og afla forlaginu á þann hátt 

táknræns auðmagns til jafns við efnahagslegt. Einnig ber að nefna að einu bækurnar sem 

koma ekki út í nafni Bjarts – Veraldar eða Forlagsins og undirfélaga, eru þær bækur sem 

tilnefndar eru í flokki fræðibóka og rita almenns eðlis, en það eru bækurnar Jón forseti 

allur? Táknmyndir þjóðhetju frá andláti til samtíðar eftir Pál Björnsson í útgáfu 

Sögufélags og Morkinskinna I og II bindi eftir Ármann Jakobsson og Þórð Inga 

Guðjónsson í útgáfu Hins íslenzka fornritafélags, en þau forlög sérhæfa sig bæði í úgáfu 

á efni sem tengist sagnfræði og sögu Íslands. Af því má dæma að árangursríkasta leiðin 

fyrir litlar og sérhæfðar útgáfur til að afla táknræns auðmagns felist í sérhæfingu á 

ákveðnu sviði.  
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II. Bókaforlagið Crymogea 

Upphafið  

Stofnun og fyrstu verkefni 

Bókaforlagið Crymogea var stofnað árið 2007 og er því ungt forlag á íslenskum 

bókamarkaði. Eigendur eru þeir Kristján B. Jónasson, sem einnig er útgáfustjóri, og 

Snæbjörn Arngrímsson en báðir hafa þeir mikla reynslu af útgáfustörfum. Kristján vann 

áður sem þróunarstjóri hjá Eddu útgáfu en auk þess hefur hann starfað sem ritstjóri hjá 

Máli og menningu og ritstýrði einnig bókmenntaútgáfu Forlagsins. Um árabil hefur 

Kristján starfað fyrir Félag íslenskra bókaútgefenda og sinnir nú stöðu formanns 

félagsins. Snæbjörn var lengi vel kenndur við bókaútgáfuna Bjart sem hann stofnaði 

árið 1990 en við sameiningu forlaganna Bjarts og Veraldar árið 2008 seldi hann hlut 

sinn. Snæbjörn einbeitir sér nú að því að reka forlagið Hr. Ferdinand í Danmörku. 

Þegar þeir Kristján og Snæbjörn settu Crymogeu á fót var hugsunin ekki 

endilega sú að stofna bókaforlag heldur fyrirtæki sem átti að byggjast á því að vera með 

bókaframleiðslu. Kristján vildi snúa sér að því sem kallast samprentsútgáfa sem felst í 

því að forlagið býr til bækur fyrir aðrar útgáfur. Hafði hann þá unnið að slíkum 

verkefnum í nokkurn tíma hjá Eddu útgáfu áður en hann hætti þar störfum árið 2006. Að 

hans sögn eru samprentsútgáfur aðferð sem fests hefur í sessi og þá sérstaklega í 

tengslum við dýrari prentverk á borð við ljósmyndabækur og myndskreyttar útgáfur.
44

 

Forlögin vinna þá í samstarfi að því að gefa út bók sem kemur oftar en ekki út á 

mörgum tungumálum og á fleiri en einum stað á sama tíma. Þegar mörg forlög koma 

saman að verkefni dregur það úr kostnaði þar sem mögulegt er að gefa út stærra upplag 

og kostnaður á hvert eintak er þar af leiðandi talsvert minni.  

Fyrstu verkefni forlagsins voru í þessum anda þar sem gefnar voru út 

svokallaðar „must see“ bækur sem eru hefðbundnar ferðabækur með ljósmyndum af 

íslensku landslagi og eru ætlaðar ferðamönnum hér á landi. Kristján hafði nokkra 

reynslu af útgáfu slíkra bóka en hann tók meðal annars þátt í að gefa út ljósmyndabækur 

Sigurgeirs Sigurjónssonar þegar hann starfaði hjá Forlaginu. Reyndust bækur hans mjög 

                                                           
44

 Kristján B. Jónasson, Viðauki I, bls. 38.  
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vinsælar en ein þeirra, bókin Lost in Iceland, sem kom út árið 2004 fékk gríðarlega 

góðar viðtökur og sló öll sölumet á íslenska ferðabókamarkaðnum.
45

  

Í desember árið 2008 tók Crymogea að sér einkar metnaðarfullt verkefni og gaf 

út stórverkið Flora Islandica sem inniheldur safn teikninga Eggerts Péturssonar af 270 

háplöntum íslenskrar flóru. Bókin var gerð í tilefni yfirlitssýningar hans á 

Kjarvalsstöðum árið 2007 sem er ein fjölsóttasta listsýning sem íslenskt listasafn hefur 

haldið en að sögn Kristjáns fékk hann hugmyndina að bókinni þegar hann sá þessa 

sýningu.
46

 Mikil vinna var lögð í útlit og hönnun Flórunnar en verkið var í höndum 

hönnunarteymis Snæfríðar Þorsteins og Hildigunnar Gunnarsdóttur sem Crymogea 

hefur síðan þá verið í þó nokkru samstarfi með.  

Óhætt er að segja að afraksturinn hafi verið glæsilegur en verkið er talið í hópi 

stærstu og veglegustu bóka sem komið hafa út á Íslandi. Til marks um það má nefna að 

Snæfríð og Hildigunnur hlutu verðlaun FÍT [Félag íslenskra teiknara] fyrir Flóruna árið 

2009 í flokknum Grafísk hönnun fyrir prentmiðla. Auk þess hlaut bókin fyrstu verðlaun 

sem best hannaða bók heims í hönnunarkeppni Intercontinental Advertising Cup árið 

2009 en þar er dæmt á milli þeirra verka í hönnun og auglýsingagerð sem þótt hafa 

skarað fram úr að dómi fagfélaga í sínu landi og sinni heimsálfu. Flora Islandica er eina 

íslenska verkið sem komist hefur í keppnina og jafnframt eina íslenska verkið sem 

unnið hefur þar til verðlauna.
47

  

Taka skal fram að talsvert upphlaup varð þegar bókin Flora Islandica var 

skemmd í listgjörningi á sýningunni Koddu sem haldin var í Nýlistasafninu vorið 2011. 

Fór Crymogea fram á að bókin yrði umsvifalaust fjarlægð af sýningunni þar sem engin 

leyfi höfðu verið gefin fyrir því að bókin yrði nýtt á þann hátt sem gert var. Upphófust 

miklar umræður varðandi stöðu höfunda og sýningarstjóra Koddu gagnvart 

höfundarlögum. Í kjölfarið varð sýningarstjóri við beiðni Crymogeu sem leit svo á að 

Nýlistasafnið hefði viðurkennt að sæmdarréttur hafi verið brotinn.
48

  

Árin 2007 og 2008 gaf Crymogea út fleiri titla og sá meðal annars um útgáfu á 

bókunum Myndir ársins sem innihalda ljósmyndir frá árlegri ljósmyndasýningu 

                                                           
45

Mbl.is./gagnasafn. „Keypti 150 þúsundustu bók Sigurgeirs.“ Sótt þann 9. maí 2011 af slóðinni: 

http://mbl.is/mm/gagnsafn/grein.html.?grein_id=745417&searchid=ff989-7155-953a7 
46

 Crymogea.is: Fréttir. Sótt þann 15. maí 2011 af slóðinni: http://www.crymogea.is/Frett/11242/ 
47

 Crymogea.is: Fréttir.  
48

 Crymogea: Flora Islandica – Umdeilt verk. Sótt þann. 12. janúar 2012 af slóðinni: 

http://www.crymogea.is/Frett/13972/ 
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Blaðaljósmyndarafélags Íslands. Forlagið sá einnig um útgáfu á bæklingum sem fylgdu 

sýningunni en það hefur færst þó nokkuð í vöxt erlendis að forlög sem sérhæfa sig í 

listaverkaútgáfu taki að sér slík verkefni. Á síðastliðnum árum hefur árangurinn af slíkri 

útgáfu komið skýrt í ljós þar sem hin hefðbundna sýningarskrá hefur verið gerð 

lesendavænni. Sýningarstjórar eru mun meðvitaðri um markaðinn og kanna þann 

möguleika að gefa út sýningarskrár á mörgum tungumálum sem hægt er að dreifa um 

allan heim.
49

 Aðkoma sérhæfðs forlags að slíkri útgáfu reynist mikilvæg þar sem 

útgefandinn er oft á tíðum sérfróður um hvernig laga skuli sýningarskrár að lögmálum 

markaðarins.  

 

Það var í mars 2009 sem forlagið settist að í núverandi húsakynnum sínum á Barónstíg 

27 þar sem opnuð var skrifstofa, verslun og sýningarsalur. Þrátt fyrir að forlagið hafi 

gefið út þó nokkra  titla fyrir þann tíma lítur Kristján svo á að það hafi verið hið 

raunverulega upphaf forlagsins sem fram að því hafði ekki verið í föstu húsnæði.
50

 Þess 

ber að geta að rými húsnæðisins er til þess fallið að gera útgáfuverkum Crymogeu hátt 

undir höfði og nýtist á þrjá vegu. Sýningarsalurinn þjónar því hlutverki að halda 

sýningar tengdar nýjum útgáfuverkum en við útgáfu Flórunnar voru veggir salsins 

þaktir með jurtateikningum úr bókinni. Einnig er þar starfrækt verslun þar sem gestir og 

gangandi geta skoðað og verslað bækur og þar er auk þess vinnuaðsetur starfsmanna. 

Frá stofnun forlagsins hefur Crymogea bætt við sig tveimur starfsmönnum, en auk 

Kristjáns B. Jónassonar starfa þar nú að jafnaði þær Helga Dögg Björgvinsdóttir 

viðskiptafræðingur og Margrét Áskelsdóttir, listfræðingur og kynningarstjóri forlagsins.   

 

Samstarf við listasöfn og sjóði 

Crymogea hóf snemma að gefa út bækur í samstarfi við listasöfn, sjóði og stofnanir en 

meðal fyrstu slíkra verkefna var ritröð um íslenska samtímalist sem styrkt er af 

Listasjóð Dungal. Fyrsta bókin í röðinni var yfirlitsverkabók um myndlistarkonuna 

Guðrúnu Einarsdóttur sem kom út árið 2008. Henni fylgdi síðan bók um 

myndlistarmanninn Kristinn E. Hrafnsson árið 2009 og sú þriðja í röðinni fjallaði um 

                                                           
49

 Suzanne Bogman, „Museum Publishing: International Challenges Guide us to New Perspectives“, Art 

Book 13/2 (2006) , bls. 51–52.  
50

 Kristján B. Jónasson, Viðauki I, bls. 38.  
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listamanninn Guðjón Ketilsson og kom út árið 2010. Samstarfið við sjóðinn byggist á 

því að sjóðurinn velur listamennina í bækurnar og styrkir útgáfuna en Crymogea sér um 

framleiðsluna, auglýsingu og dreifingu.  

Að sögn Kristjáns er mikilvægt fyrir forlagið að komast í samstarf við söfn og 

sýningaraðila þar sem það tengist fjármögnunarhlið útgáfunnar.
51

 Framleiðsla 

listaverka- og ljósmyndabóka er mjög kostnaðarsöm en forvinnan að bókunum og 

myndvinnslan kostar oftar en ekki meira en sjálf prentunin. Það getur reynst áhættusamt 

að gefa út dýr og viðamikil verk og bækurnar gera oft ekki mikið meira en að standa 

undir sér. Útgáfan getur þó borið árangur ef rétt er að henni staðið en áður en hafist er 

handa er nauðsynlegt að fjármagna grunnkostnað útgáfunnar og þar spila styrkir 

veigamikið hlutverk.
52

 

Hár framleiðslukostnaður myndskreyttra bóka gerir það að verkum að forlög 

sem sérhæfa sig í listaverkaútgáfu eiga undir högg að sækja á samkeppnismarkaði. Auk 

þess miðast sérhæfð útgáfa oft við takmarkaðan lesendahóp og því eru bækurnar ekki 

jafn markaðsvænar og aðrar hefðbundnar bækur.
53

 Styrkir og fjárframlög skipta því oft 

á tíðum sköpum varðandi útgáfu verka en þrátt fyrir það getur aðkoma safna og stofnana 

einnig haft í för með sér neikvæðar afleiðingar. Úrslitavald slíkra aðila varðandi hvaða 

verk eru valin til útgáfu endurspeglar ekki alltaf þörf lesenda fyrir tiltekið efni né 

áherslur forlagsins. Algengt er að stofnanir geri kröfu um að efni bókarinnar sé sett fram 

á fræðilegan hátt og hafi stofnanalegt gildi sem höfðar ekki til hins almenna 

lesendahóps. Útgefandi þarf því ávallt að taka tillit til þessara þátta við útgáfu verka og 

er það í hans höndum að mynda jafnvægi á milli lögmála markaðarins og listræns 

metnaðar.
54

 

 

Frá stofnun hefur forlaginu verið veittir styrkir frá Bókmenntasjóði til að fjármagna 

útgáfu á þremur bókum, Birgir Andrésson – Í íslenskum litum árið 2010 og bækurnar 

Íslensk ljósmyndun og Íslenskir fuglar árið 2011.
55

 Crymogea hefur auk þess unnið með 

ýmsum söfnum og stofnunum að útgáfu fjölbreyttra verka er varða listir, hönnun- og 
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 Kristján B. Jónasson, Viðauki I, bls. 41.  
52

 Mbl.is/gagnasafn. Ljósmyndalist á bók. Sótt þann 9. maí 2011 af slóðinni: 

http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=1322478&searchid=117df-490c-95318   
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 Roger Thorp, „Publishing on Art: A Crisis?“, Art Book 13/1 (2006), bls. 27–28.  
54

 Thorp, bls. 28.  
55

 Úthlutanir Bókmenntasjóðs. Sótt þann. 15. janúar 2012 af slóðinni: 

http://www.bok.is/islenska/styrkumsoknir/uthlutanir/ 
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ljósmyndun. Má þar nefna Gallery Crymo sem vann í samstarfi við forlagið að útgáfu 

bókarinnar Treystið okkur! Við erum myndlistarmenn (2011) en bókin fjallar um verk og 

sýningar þeirra myndlistarmanna sem voru meðlimir í galleríinu. Hugmyndin að 

samstarfinu varð til í ljósi þess að nafn forlagsins og gallerísins er keimlíkt og því var 

þeim stöðugt ruglað saman og þau talin vera sama fyrirtækið. Í stað þess að deila um 

nafngiftina tóku þessi tvö fyrirtæki höndum saman og gáfu út bók. Einnig gaf forlagið 

út í samstarfi við Náttúrufræðistofnun Íslands bókina Íslenskir fuglar (2012) eftir 

Benedikt Gröndal en skýringar og eftirmála bókarinnar skrifar Kristinn Haukur 

Skarphéðinsson sem er starfandi dýravistfræðingur hjá stofnuninni.  

Að sögn Kristján hefur samstarf við söfn og sjóði gengið misvel, þar sem bæði 

reynist erfitt að fá fólk inn í verkefnin, auk þess sem þær forsendur sem lagðar eru til 

grundvallar eru ekki alltaf raunhæfar að hans mati.
56

 Sem dæmi um ánægjulegt samstarf 

nefnir Kristján útgáfu á bókinni Sögustaðir – Í fótspor W. G. Collingwoods (2010) sem 

Crymogea gerði með Þjóðminjasafni Íslands og fjallar um ljósmyndaverk eftir Einar Fal 

Ingólfsson. Í því tilviki lagði safnið einfaldlega fjármögnun í verkefnið en hlutverk 

forlagsins í samstarfinu var að framleiða ákveðið mörg eintök sem safnið fékk síðan í 

hendur og gat selt. Að sögn Kristjáns tekur forlagið þó einnig þátt í kostnaðinum og 

hefur þá leyfi til að endurprenta bókina auk þess sem forlagið greiðir höfundinum 

höfundarlaun sem safnið gerir ekki.
57

 Samstarfið gat af sér fallegt og vandað verk og var 

Sögustaðir tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna það ár.  

Í viðtali við Einar Fal Ingólfsson, ljósmyndara og höfund bókarinnar Sögustaðir, 

tekur hann undir orð Kristjáns um ánægjulegt samstarf að útgáfu bókarinnar, bæði við 

safnið og forlagið. Hann lýsir upphafi og ferli samstarfsins á þann hátt að 

Þjóðminjasafnið hafi frétt að hann væri að vinna ljósmyndaverkefni, byggt á teikningum 

W.G. Collingswoods á íslensku landslagi, og boðið honum að halda sýningu, sem síðar 

varð að opnunarsýningu Listahátíðar 2010. Þegar safnið bauð honum í kjölfarið að gefin 

yrði út bók með verkum hans var hann að eigin sögn himinlifandi, enda hafði hann allan 

tímann miðað að því að verkið yrði gefið út í bókarformi. Sjálfum fannst honum þó ekki 

úr vegi að vera í sambandi við forlag sem myndi dreifa bókinni víðar og gæti unnið 

hana með safninu.
58
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Hann stakk strax upp á forlaginu Crymogea sem var farið að marka sér þá 

sérstöðu að vinna með ljósmyndir. Honum fannst spennandi að komið væri forlag sem 

væri að sýna þessari hlið alúð og datt þar af leiðandi í hug að Kristján kynni að hafa 

áhuga á Sögustöðum. Eftir að hafa kynnt hugmyndir sínar fyrir honum og starfsfólki 

Þjóðminjasafnins sömdu þau um að gefa bókina út í sameiningu. Að sögn Einars Fals 

kom hann lítið sem ekkert að þeim samningaviðræðum heldur lét hann forlagið og 

safnið sjá alfarið um að semja sín á milli. Kostirnir við samstarfið fólust í því að það 

gerði honum, sem höfundi og listamanni, kleift að halda sínu striki og vinna að verkinu 

óáreittur. Að hans mati njóta forlög einnig góðs af slíku samstarfi, sérstaklega þegar um 

lítil forlög er að ræða, þar sem ekki er verra fyrir þau að stórt og öflugt safn bjóði þeim 

bæði verkefni og taki einnig þátt í hluta af kostnaðnum.
59

 

 

 

Áherslur forlagsins 

Á sjónrænu sviði 

Frá upphafi var hugmyndin sú að Crymogea myndi einskorða útgáfu sína við hið 

sjónræna svið og sérhæfa sig í útgáfu á bókum um ljósmyndir, list og hönnun. 

Aðspurður um hvað felst í slagorði forlagsins „Fegurðin býr í bókum“ segir Kristján það 

bæði vera tilvísun til þess efnis sem forlagið gefur út sem og áherslu „á fegurðargildi 

bóka, bókahönnun, bókagerð og gildi bókagerðar ... að það skiptir máli að bækur eru 

fallegir, vandlega unnir gripir.“
60

 Það má með sanni segja að slagorð Crymogeu lýsi 

starfsemi forlagsins vel þar sem lagður er gífurlegur metnaður í að gefa út vandaðar og 

eigulegar bækur. Áherslur forlagsins endurspeglast einnig í útgáfustefnunni sem finna 

má á heimasíðu forlagsins:  

 Við lifum í sjónrænum heimi. Við höfum myndir fyrir augum alla daga. En það er 

ekki sama hvernig hið sjónræna er sýnt. Við hjá Crymogeu trúum því að bækur séu 

leið til að skilja, njóta og upplifa það sem myndlist, ljósmyndun og hönnun hafa 

upp á að bjóða. Hinn ríkulega og stórbrotna heim myndanna. Í bókum sameinast 

heimildagildi, varanleiki og fegurð og þar lærum við að meta hvað er góð 

ljósmynd, hvað er áhrifarík list, úthugsuð bygging eða falleg hönnun. Við byggjum 

á samstarfi við frábæra ljósmyndara, framúrskarandi listamenn og snilldarhönnuði, 
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fólk sem er í fremstu röð á sínu sviði. Aðeins þannig tryggjum við að almenningur 

fái í hendur bækur þar sem fegurðin býr. Leiðarljós okkar er einfalt: Aldrei að slá 

af kröfum. Alltaf að stefna að því besta. Þannig þjónum við best viðskiptavinum 

okkar um allan heim.
61

  
 

 

Kristján telur útgáfu á vönduðum ljósmynda- og listaverkabókum nauðsynlegt framlag 

til íslenskrar menningar og skipta bækurnar sjónrænar listir miklu máli. Þær eru 

vitnisburður um feril, sögu og sýn og auk þess um ákveðin þroskaskeið og verkefni.
62

 

Útgáfan er ekki síst mikilvæg fyrir listamennina sjálfa og feril þeirra hérlendis sem og 

erlendis:  

 

Það er mjög mikilvægt fyrir þessa listamenn vegna þess að bækur eru í raun og 

veru helsti miðill listamanna til að fólk sjái hvað þeir hafa gert. Það er mjög 

mikilvægt fyrir þá að hafa bók um sig, það er algjör stökkpallur og það sem 

sýningarstjórar fá og geta blaðað í. Þetta er helsta aðferðin til að miðla list svona 

almennt. Það er sorglegt hve lítið er gert til þess að styrkja þennan þátt í kynningu 

íslenskrar myndlistar. Það er vitað mál að svona útgáfa er grundvöllurinn að því að 

koma hlutunum á framfæri, það vita það allflestir.
63

 

 

 

Hlutverk bókaútgáfunnar er fyrst og fremst að koma verkum listamanna á framfæri á 

alþjóðlegri grund og mikilvægi hennar felst þar af leiðandi að stórum hluta í útbreiðslu 

og dreifingu. Vægi hennar felst þó einnig í að skapa vönduð bókverk sem eru til 

yndisauka fyrir lesendur og gera einnig verkum listamannsins góð skil.  

Einar Falur lýsir svipaðri skoðun og Kristján varðandi mikilvægi sérhæfðrar útgáfu á 

sviði lista, ljósmyndunar- og hönnunar og þeirri þýðingu sem það hefur fyrir listamenn 

að fá bækur sínar gefnar út:  

 

Já, það skiptir gríðarlega miklu máli. En ég hugsa að kannski sé það að einhverju 

leyti mismunandi, það fer eftir við hvaða miðil menn eru að vinna. En almennt fyrir 

þá sem eru að vinna með sjónlistir, þar sem verið er að vinna með myndverk og 

sýningar, þá er það sem eftir stendur einhverskonar útgáfa. Og það er svona 

draumastaðan og það sem alla dreymir um að gera.
64
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Hann nefnir jafnframt að sumir taki þetta viðhorf skrefinu lengra og líti svo á að verkið 

sé sjálft bókverkið. Í hans augum skiptist verkið þó í tvennt, annars vegar myndverkið 

og hinsvegar bókverkið. Sýningar og bækur séu einfaldlega ólíkir miðlar sem skapi ólík 

hughrif en að hans mati er bókin þó sterkari og áhrifaríkari miðill til að koma hugsun 

listamannsins á framfæri. „Það er vegna þess að í bók þar stýrir þú hvernig fólk upplifir. 

Hver og einn er með verkinu og fer í gegnum ákveðið ferli sem er sagan eins og 

listamaðurinn hugsar verkið. Það er það sem öllum finnst áhrifaríkt.“
65

 Sé bókin auk 

þess fallegur og vel gerður gripur má hún teljast listaverk og hefur þar af leiðandi 

listrænt gildi í sjálfu sér.  

 

Hörður Lárusson, hönnuður og höfundur bókarinnar Þjóðfáni Íslands. Notkun, virðing 

og umgengni, sem kom út hjá Crymogeu árið 2011, telur að mikilvægi bókaútgáfu í 

augum listamanna fari eftir því á hvaða sviði listamaðurinn starfar. Hann bendir á að 

birting og umfjöllun á erlendum vefsíðum geti reynst mun mikilvægari miðill fyrir 

listamenn sem starfa við hönnun, líkt og grafíska hönnun eða vöruhönnun. Sjálfur hafi 

hann verið birtur í þó nokkrum bókum erlendis sem hann telur að hafi ekki framfleytt 

hans ferli neitt sérstaklega. Helsti kostur þess að birtast í bók felst í því að hægt er að 

bæta því á ferilsskrá til þess að sýna hvað viðkomandi hefur gert.
66

  

Hörður telur þó ekki að slík útgáfa sé endilega neikvæð eða ónauðsynleg sem 

slík heldur markast mikilvægi hennar af því hvers lags bók er verið að gefa út.
67

 Sem 

dæmi nefnir hann að listakonan Rúri gaf á dögunum út stóra yfirlitsbók með öllum þeim 

verkum sem hún hefur gert fram að deginum í dag.
68

 Að sögn Harðar skipta slíkar 

bækur miklu máli því þar ertu með efni í höndunum sem ekki er hægt að gera nægilega 

góð skil á netinu.
69

 Bækur skipta því máli en aðeins ef rétt er staðið að framleiðslu 

þeirra og metnaður er lagður í útlit og hönnun. Góð hönnun er mikill kostur varðandi 

allar tegundir bóka og getur ýtt undir sölu.  
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Þó telur Hörður að þær bækur sem Crymogea gefur út eigi ekkert skylt við 

hefðbundnar skáldsögur eða spennusögur sem eru ríkjandi á markaðinum burtséð frá því 

hversu vel þær eru hannaðar: „Bækurnar sem Crymogea gefur út eru gripir sem þú vilt 

eiga og þú vilt setja á stofuborðið eða á góðan stað í hillunni. Það er ekki hægt að líkja 

þeim verkum sem Crymogea gefur út við nýjustu bókina eftir Arnald Indriðason til 

dæmis. Þetta er algjörlega tvennt ólíkt. Það eina sem það á sameiginlegt er að þetta er á 

pappír og þú getur flett þessu.“
70

 Sem dæmi um vel unnið verk nefnir Hörður bókina 

Íslenskir fuglar eftir Benedikt Gröndal sem forlagið gaf út á haustdögum 2011. Sú bók 

er til vitnis um þann gríðarlega metnað sem forlagið leggur í gæði og hönnun á verkum 

sínum og endurspeglar hún þær áherslur hvað best.   

 Íslenskir fuglar kom út í samvinnu við Náttúrufræðistofnun Íslands en bókin 

samanstendur af áður óséðum teikningum Benedikts Gröndals á íslenskum fuglum. Árið 

1900 lauk hann við að teikna og lýsa öllum þeim fuglum sem hann vissi til að sést hefðu 

á Íslandi. Handritið að þessu stórverki hafði aldrei áður verið gefið út og aðeins fáar 

myndir birst en það hafði verið í varðveislu Náttúrufræðistofnunar um áratuga skeið.
71

 

Verkið kom loks út fyrir almenningssjónir þegar Crymogea gaf út almennu útgáfa 

bókarinnar þann 6. október 2011 en áætlað er að sérstök hátíðarútgáfa komi út árið 2012 

í takmörkuðu upplagi. Þær Snæfríð Þorsteins og Hildigunnur Gunnarsdóttir sáu til þess 

að hönnun og útlit bókarinnar væri til fyrirmyndar og Kristinn Haukur Skarphéðinsson 

skrifaði fræðilegar skýringar er varða ólíkar tegundir fugla. Íslenskir fuglar er vandað 

og eigulegt verk að öllu leyti sem á ekki aðeins erindi til listunnenda heldur einnig til 

fræðimanna- og fuglaáhugamanna.   

 

Þrjár stoðir 

Starfsemi Crymogeu byggist á því að þróa sig áfram á þremur línum: með áherslu á að 

gera bækur í samstarfi við önnur forlög bæði erlendis og hérlendis, að starfrækja 

listaverkabókaútgáfu sem er í alþjóðlegri dreifingu og að vinna hefðbundnar bækur sem 

eru að mestu ætlaðar fyrir heimamarkað. Sem dæmi um bækur sem eru einungis ætlaðar 

fyrir íslenskan markað má nefna áðurnefndu bókina Flora Islandica og bókina Birgir 

                                                           
70

 Hörður Lárusson, Viðauki III, bls. 63.  
71

 Crymogea.is: Bækurnar. Íslenskir fuglar. Sótt þann 16. janúar 2012 af slóðinni: 

http://www.crymogea.is/Baekurnar/NyjustuUtgafur/IslenskirFuglar/ 



27 

Andrésson – Í íslenskum litum (2010) sem fjallar um líf og störf listamannsins heitins og 

var skrifuð af Þresti Helgasyni.
72

 Að sögn Kristjáns var bókin um Birgi ekki ætluð fyrir 

erlendan markað í þeim skilningi en er þó hluti af stærra verkefni þar sem unnið er að 

því að gefa út allsherjarskrá allra verka listamannsins í samstarfi við Gallery i8. Íslenska 

bókin verður því hluti af framtíðarbók sem þýdd verður á ensku auk þess sem skrifað 

verður í hana af alþjóðlegum sérfræðing í póstmódernískri lit.
73

  

Það sama var gert með bókina Veiðimenn norðursins eða Last Days of the Arctic 

sem kom út árið 2010 og inniheldur myndir eftir ljósmyndarann Ragnar Axelsson. Þá 

fékk forlagið viðurkenndan sérfræðing á sviði norðurslóða til að skrifa innganginn og 

textann að bókinni sem reyndist mjög vel.
74

 Verkið var unnið í samprenti með breska 

forlaginu Polarworld þar sem gerð var ensk útgáfa samhliða þeirri íslensku og var 

verkið því fyrst og fremst hugsað með alþjóðlega dreifingu í huga.
75

 Önnur bók sem 

unnin var í samprenti með erlendu forlagi er ljósmyndabók Páls Stefánssonar Áfram 

Afríka sem kom út árið 2010. Bókin er ferðabók þar sem dregin er upp heillandi mynd 

íþróttanna í Afríku þar sem daglegt líf og aðstæður fólks endurspeglast í knattspyrnu. 

Crymogea vann þá bók í samstarfi við forlag í Höfðaborg í Suður-Afríku sem tók að sér 

að selja bókina þar. Að sögn Kristjáns hefur samstarfið við erlendu forlögin almennt 

gengið vel en í þessum tilvikum er um lítil forlög að ræða sem hafa svipaðar áherslur og 

Crymogea og því vill hann gjarnan halda samstarfinu áfram.
76

   

 

Crymogea leggur þó nokkra áherslu á að velja verk til útgáfu sem eiga erindi á erlendan 

vettvang. Ef tiltekin bók selst vel aukast möguleikarnir á að efla tekjurnar ef henni er 

komið í dreifingu á stærra markaðssvæði en bara á Íslandi og því skiptir sköpum fyrir 

forlagið að vera með bók í höndunum sem er söluvænleg á alþjóðlegum markaði:  „Við 

höfum reynt að lobbía fyrir því að fá söfnin og sýningaraðila í samstarf við okkur þar 

sem þau leggja fjármagn í þetta hvort eð er. Þá segjum við þeim að láta fjármagnið til 

okkar í þessa bók og við tökum þetta aðeins lengra ... við förum með bókina í alþjóðlega 
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dreifingu.“
77

 Kristján segir þessa hugmyndafræði sem Crymogea starfar eftir ekki vera 

nýja af nálinni heldur sé hún áþekk því sem ljósmynda- og listaverkaforlög í Evrópu 

starfa eftir. Starfsemin sé þar af leiðandi hefðbundið og eðlilegt form á slíkri útgáfu: 

„svona er þetta gert úti í hinum stóra heimi, svona eru listaverkabækur gefnar út.“
78

  

Sú bók forlagsins sem hefur notið hvað mestrar velgengni, heima og erlendis, er 

án efa fyrrnefnd bók ljósmyndarans Ragnars Axelssonar Veiðimenn norðursins. 

Skömmu fyrir útgáfu bókarinnar hélt Ragnar sýningu á verkum sínum í tilefni 

Listahátíðar Reykjavíkur þar sem hann sýndi meðal annars þær ljósmyndir sem birtast í 

bókinni.
79

 Sýningin fékk frábæra dóma en einn virtasti listgagnrýnandi Breta fór 

einstaklega fögrum orðum um Ragnar og ljósmyndir hans í umfjöllun sinni á vefsíðunni 

Artnet. Veiðimönnum norðursins var tekið með kostum og kynjum en hér er um að ræða 

ljósmyndabók sem lýsir áhrifum loftslagsbreytinga á hlýnun jarðar og áhrif þeirra á 

lífsafkomu inúíta á norðurheimsskautinu. Skömmu eftir útgáfuna seldist bókin upp hjá 

forlaginu og öðrum bókabúðum en til að mæta vaxandi eftirspurn eftir bókinni var hún 

endurpentuð í takmörkuðu upplagi og kom út í annað sinn í október 2011. Bókin hefur 

einnig selst vel fyrir utan landssteinana, til dæmis í gegnum Amazon, enda fjallar hún 

um viðfangsefni sem hefur aðdráttarafl á lesendur um heim allan. Að sögn Kristjáns er 

verkefnið mjög stórt en forlagið vann nýverið heimildarmynd sem framleidd var af Saga 

Film um Ragnar og feril hans. Myndin sem heitir Last Days of the Arctic: Capturing the 

Faces of the North var frumsýnd á BBC4 þann 15.
80

 maí 2011. Kvikmyndin verður næst 

sýnd á heimildamyndahátíð í Sheffield í júní auk þess sem búið er að selja myndina víða 

um heim. Verður hún m.a. sýnd hjá norrænum, þýskum og frönskum sjónvarpsstöðvum 

auk þess sem samið hafi verið um að sýna hana í sjónvarpi Bandaríkjunum.
81

 Þess ber 

að geta heimildarmyndin var einnig sýnd á Íslandi á Rúv þann 25. desember 2011.
82

 

 

Annað dæmi um erlent útgáfuform sem Crymogea hefur starfað samkvæmt er sú aðferð 

að samtvinna útgáfu verks við listsýningu eða annan viðburð en þetta form hefur færst 
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þó nokkuð í aukana erlendis á síðustu árum og hefur gefist vel. Nú til dags einskorða 

bókaforlög sig ekki einungis við útgáfu á sýningarbæklingum sem fylgja listsýningum 

heldur koma mun fleiri listaverkabækur út samhliða þeim en áður.
83

 Líkt og Kristján 

bendir á seljast slíkar bækur almennt illa og því skiptir gríðarlegu máli að verkin séu 

bæði fjármögnuð og að útgáfa þeirra sé tengd einhverjum viðburði eða strategíu safns 

eða einstaklings.
84

 Þetta form eykur ennfremur útgáfumetnað safnanna og er talið vera 

lykilþátturinn að framtíðarútgáfustefnu forlaga sem einbeita sér að listaverkabókum og 

ljósmyndaverkum.
85

 Crymogea hefur á síðustu misserum lagt þó nokkra áherslu á 

útgáfu verka samfara sýningu eða öðrum viðburði. Má þar nefna fyrrnefndu 

ljósmyndabækurnar Myndir Ársins sem komu út í tilefni árlegrar ljósmyndasýningar 

Blaðaljósmyndarafélags Íslands árin 2007 og 2008, og bókina Sögustaðir, sem kom út í 

tilefni Listahátíðar 2010. Haldin var formleg athöfn á Bessastöðum þann 6. október 

2011 til að fagna útgáfu bókarinnar Íslenskir fuglar þar sem forsetanum sjálfum var 

afhent fyrsta eintakið. Viðburðum sem tengjast nýjum útgáfutitlum er ætlað að vekja 

athygli og áhuga almennings á tilteknu verki og eru slíkir viðburðir nú orðnir fastir liðir 

hjá forlaginu.   

 

Nýlegir titlar  

Sé litið til fjölda þeirra verka sem forlagið hefur gefið út á tímabilinu 2010–2011 má sjá 

að umfang fyrirtækisins hefur aukist til muna frá stofnun þess árið 2009 þegar það sendi 

aðeins frá sér fáeina titla. Síðan þá hefur Crymogea gefið út fjölda margbreytilegra bóka 

um myndlist, listgjörninga, hönnun, ljósmyndun og ferðasögur. Flest þau verk sem hafa 

nýlega verið gefin út eru bæði á íslensku og ensku sem ber þess merki að forlagið 

einbeitir sér stíft að því að herja á erlendan markað með því að gefa út bækur sem selja 

má um heim allan. Hér gefur að líta yfirlit yfir helstu titla sem forlagið hefur gefið út á 

síðustu misserum:  

The End: Venezia 2009 kom út árið 2010 og inniheldur málverk listamannsins 

Ragnars Kjartanssonar frá listgjörningi hans á Feneyjartvíæringnum árið 2009. 
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Listgjörningurinn Endalokin vakti mikla athygli en þar málaði hann í rúma sex mánuði 

fyrirsætu sína Pál Hauk Björnsson á sundskýlu einni fata.  

Bílar í ám eftir Ólaf Elíasson kom út árið 2011 í samvinnu við Listasafn Íslands 

og er formáli bókarinnar ritaður af safnstjóranum Halldóri Birni Runólfssyni. Verkið 

inniheldur 35 ljósmyndir sem Ólafur safnaði saman er fanga dirfsku íslenskra fjallafara 

og jeppamanna.  

Júní kom út árið 2011 og er eftir myndlistarkonuna Hörpu Árnadóttur. Verkið er 

einstakt samspil ljóða- og vatnslitamynda og kom út í tilefni sýningar Hörpu, Mýrarljós, 

sem haldin var í Listasafni ASÍ á Listahátíð 2011.   

Þjóðfáni Íslands. Virðing, notkun og umgengni er eftir hönnuðinn Hörð 

Lárusson og kom út árið 2011. Bókin kom út í tveimur útgáfum, almennri útgáfu og 

sérstakri hátíðarútgáfu, þar sem hvert eintak var handbundið í leður. Í bókinni er sett 

fram myndræn framsetning á lögum og reglum um meðferð íslenska þjóðfánans. Þetta 

er önnur bókin sem Hörður gefur út um íslenska fánann en árið 2008 gaf hann á eigin 

vegum út bókina Fáninn. Tillögur almennings að hönnun íslenska fánans árið 1914 sem 

fór síðar í dreifingu hjá forlaginu Crymogea.  

Treystið okkur! Við erum myndlistarmenn er samstarfsverkefni Crymogeu og 

Gallery Crymo sem kom út árið 2011. Í bókinni er kynntur til sögunnar stór hópur 

þeirra myndlistarmanna sem tók virkan þátt í verkefnum Gallery Crymo og er þar leitast 

við að skrásetja ákveðið tímabil og stemmningu sem skapaðist með tilkomu þess.  

Ný náttúra er ljósmyndabók sem var gefin út í samstarfi við þýsku bókaútgáfuna 

Kehrer Verlag sem er ein virtasta útgáfa ljósmynda- og listaverkabóka í Þýskalandi. 

Bókin sem kom út árið 2011 birtir verk 50 íslenskra ljósmyndara og gefur yfirlit yfir 

landslagsmyndir á Íslandi í rúmlega eina og hálfa öld. Bandaríski sýningarstjórinn 

Celina Lunsford safnaði myndunum í bókina saman og í tilefni útgáfunnar hélt hún 

fyrirlestur á Íslandi þann 16. nóvember 2011 á vegum forlagsins. Fyrirlesturinn kallaðist 

„Er íslenskt landslag asnalegt?“ og fjallaði um náttúruljósmyndun samtímans.   

Íslenskir fuglar eftir Benedikt Gröndal var gefin út í samstarfi við 

Náttúrufræðistofnun Íslands og birtir áður óséðar myndir og lýsingar Benedikts á 

íslenskum fuglum. Bókin kom út í almennri útgáfu þann 6. október 2011 en mun einnig 

vera gefin út í stærri og viðameiri útgáfu þar sem handritið verður sýnt í raunstærð eins 
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og höfundurinn gekk frá því. Áætlað er að gefin verði út 100 tölusett eintök af 

hátíðarútgáfu Íslenskra fugla í mars á þessu ári.  

Án vegabréfs – Ferðasögur er sambland af ljósmyndum og skrifum 

blaðamannsins og ljósmyndarans Einars Fals Ingólfssonar sem kom út árið 2011. Þetta 

er önnur bókin sem höfundurinn gefur út undir merkjum forlagsins en áður gaf hann út 

bókina Sögustaðir – Í fótspor W.G. Collingwoods árið 2010. Bókin er einstakt samspil 

athyglisverðra frásagna og áhrifamikilla ljósmynda höfundarins frá ferðalögum hans á 

ýmsum stöðum í heiminum. 

Equivocal er ljósmyndabók eftir Katrínu Elvarsdóttur og er nýjasti titill 

forlagsins en bókin kom út í byrjun janúar á þessu ári. Í henni er að finna röð ljósmynda 

Katrínar sem teknar eru á Íslandi, Ítalíu, Ungverjalandi og Póllandi og segja þær margar 

samhliða sögur.  

Í október 2011 gaf Crymogea einnig út í fyrsta sinn yfirlitsbækling þar sem finna 

má upptalningu og lýsingu á helstu verkum forlagsins auk allra nýútgefinna verka. 

Bæklingurinn var hannaðar af Vinnustofu Atla Hilmarssonar og er afskaplega vel unnin 

og vel til þess fallinn að gefa góða heildarsýn yfir verk forlagsins og að endurspegla 

áherslur þess varðandi metnað og gæði.  

 

 

Næstu skref   

Verk í burðarliðnum 

Crymogea vinnur nú jafnt og þétt að því að koma forlaginu betur fyrir á erlendum 

markaði. Fyrsta alþjóðlega bókin, Iceland in Contemporary Design, kom út í febrúar 

2010 en það ár fóru næstum allir listaverkatitlar forlagsins, um tíu talsins, í alþjóðlega 

dreifingu. Sem stendur er Crymogea með dreifingu í allri Evrópu og í Asíu, Hong Kong, 

Japan, Tævan, Singapúr og Malasíu, auk þess sem forlagið gefur út í Kanada og 

Bandaríkjunum.
86

 Markmiðið er að komast í samstarf með fleiri erlendum forlögum og 

er Crymogea nú að taka fyrstu skrefin með kanadíska forlaginu Firefly þar sem unnið er 

að bók um norðurljósin. Mun hún bæði koma út í Kanada og Þýskalandi og er fyrst og 

fremst búin til með alþjóðlegan markað í huga. Að sögn Kristjáns verður Crymogea 
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nokkurs konar sölu-, dreifi- og samútgefandi að þeirri bók: „Það er líka ný vending í 

samstarfinu að vera aðilinn hinum megin og sjá hvað kemur út úr því.“
87

   

Ýmis önnur verk koma út hjá forlaginu á næstu misserum, s.s. bókin Path – 

Journey to the Center sem fjallar um verk eftir listakonuna Elínu Hansdóttur. Forlagið 

vinnur einnig að nýrri ljósmyndabók eftir Ragnar Axelsson ljósmyndara auk þess sem 

áætlað er að Hörður Lárusson gefi út aðra bók hjá forlaginu um íslensku 

byggðarmerkin.
88

 Crymogea hyggst einnig gefa út bók um japanska listamanninn 

Yoshitomo Nara og Graf hópinn í samstarfi við Listasafn Reykjavíkur en hér er um að 

ræða fyrstu bókina sem forlagið gefur út um erlendan listamann. Kristján segir útgáfu 

bókarinnar einnig vera lið í því að forlagið færi sig meira yfir í grafíska hönnun þar sem 

hún er unnin á sérstakan hátt, líkt og spjaldabók fyrir börn: „Við viljum vinna bækur 

sem eru konsept og eru öðruvísi en eru samt með efni sem höfðar til stærri hóps.“
89

 Í því 

tilliti nefnir hann bók Harðar, Þjóðfáni Íslands. Notkun, virðing og umgengni, en að 

sögn Kristjáns er stefnan tekin á að vinna að fleiri slíkum verkum með grafískum 

hönnuðum og búa til bækur sem eru hugsaðar sem grafísk viðföng frá grunni
90

  

Crymogea mun þó einnig halda áfram að gefa út hefðbundnar ferðamannabækur 

sem eru bæði ætlaðar fyrir innlendan og erlendan markað. Nú þegar hafa verið gerðar 

tvær bækur í ferðabókaseríu sem kallast 22 Places You Absolutely Must See þar sem 

ljósmyndir Páls Stefánssonar eru í forgrunni. Bækurnar eru nokkurs konar handbækur 

fyrir ferðamenn þar sem teknir eru fyrir 22 áhugaverðir staðir í hverju Norðurlandanna 

fyrir sig. Nú þegar hafa verið gerðar bækur fyrir Svíþjóð og Finnland auk þess sem 

unnið er að Noregsbók og Færeyjarbók en í viðtali við Kristján í maí 2011 vonaðist 

hann til þess að selja alla röðina til útgefanda í heild.
91

 Nú í september varð honum að 

ósk sinni þar sem forlagið gerði samning við National Geographic Deutschland um 

útgáfu og framleiðslu á seríunni. Mun Crymogea sjá um framleiðslu og hönnun bókanna 

en þýska forlagið mun sjá um dreifingu og útgáfu þeirra í Þýskalandi.
92
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Framtíðarsýn 

Crymogea hefur skýr markmið og skýra framtíðarsýn sem byggist á því að vera forlag 

sem gefur út sjónrænar bækur. Á þeim grundvelli er ætlunin að stækka  fyrirtækið og er 

það með vel mótað tekjulíkan sem á að skila því þeim vexti sem keppt er að.
93

 Að sögn 

Kristján hefur íslenski bóka- og neytendamarkaðurinn verið í hnignun samfellt í þrjú ár 

og markaðurinn orðið fyrir barðinu á kreppunni. Forlagið hefur þó styrkt stöðu sína á 

þessum markaði þar sem fyrirtæki sem voru ekki að kaupa af þeim í kreppunni eru 

byrjuð að kaupa af þeim núna. Til marks um velgengni forlagsins má nefna að 

vöxturinn frá síðasta ári var 100% en þá tvöfölduðust rekstrartekjurnar. Stefnt er að því 

að rekstrartekjur verði komnar vel yfir 100 milljónir innan fimm ára en þær eiga að 

byggjast á því að tekjur af heimamarkaði séu einn þriðji, tekjur af dreifingu séu einn 

þriðji og tekjur af samprentunarverkefnum séu einn þriðji. Að sögn Kristján er 

markmiðið að tveir þriðju hlutar af tekjum fyrirtækisins komi erlendis frá og einn þriðji 

innanlands en sem stendur er þetta þveröfugt: „nú eru tveir þriðju innanlands en einn 

þriðji erlendis frá, en við viljum snúa þessu alveg við.“
94

  

Það er því enn langur vegur í að takmarkið náist og mikið starf eftir óunnið. Enn 

hefur forlagið ekki gefið út bók sem Kristján er fyllilega ánægður með og telur hann sig 

vera talsvert frá því. Ýmsar hugmyndir og tækifæri liggja á borðinu en til þess að nýta 

sér þau þarf starfskrafta og kostnað sem fyrirtækið hefur ekki yfir að ráða í 

augnablikinu. Eru þeir Kristján og Snæbjörn sammála um að leiðin til að styrkja 

fyrirtækið byggist á vinnu og heilbrigðum vexti þar sem verkefnin skapi tekjur. 

Óráðlegt sé að fjármagna allt frá byrjun heldur þurfi fyrirtækið að fjármagna sig sjálft 

þannig að hægt sé að greiða öll gjöld og reikninga erfiðleikalaust og að fyrirtækið hafi 

jafnframt borð fyrir báru til þess að undirbúa ný verkefni. Að sögn Kristján er hann þó 

bjartsýnn á framtíðina og er þess fullviss að honum takist ætlunarverk sitt.  
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Niðurlag 

 

Þrátt fyrir að vera lítið og ungt forlag hefur Crymogeu tekist á skömmum tíma að festa 

sig í sessi sem sérhæfð bókaútgáfa á íslenskum bókamarkaði. Forlagið vinnur 

samkvæmt erlendum stöðlum í listaverka- og ljósmyndaútgáfu sem byggist á því að 

gefa út verk í samvinnu við listasöfn- og sjóði auk þess að samtvinna útgáfu verka við 

listsýningar og aðra viðburði. Starfsemin byggist á skýrri sýn og skýrum markmiðum 

sem felast í því að koma forlaginu fyrir á alþjóðlegum markaði. Crymogea leggur því 

áherslu á að velja verk til útgáfu sem eiga ekki aðeins erindi á Íslandi heldur einnig á 

erlendum vettvangi auk þess að sækjast eftir samstarfi við virt erlend forlög. Markvisst 

er unnið að því að koma útgáfuverkum forlagsins í alþjóðlega dreifingu og er ætlunin að 

fyrirtækið byggi tekjur sínar að mestu erlendis frá. Forlagið mun halda áfram að vinna 

með höfundum sem skara fram úr á sviði sjónrænna lista og leggja áherslu á að gefa út 

vönduð bókverk sem eru mikilvæg innlegg í umræðuna um skapandi listir. Ætlunin er 

að forlagið þrói sig út í sérhæfðari ljósmyndaútgáfu og leggi auk þess meiri áherslu á 

prentlist og hönnun og eru mörg slík verkefni á borðinu. Ljóst er að Crymogea ætlar sér 

stóra hluti í framtíðinni og forvitnilegt verður að fylgjast með framvindunni.  
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Viðauki I. 

Viðtal þann 11. maí 2011 við Kristján B. Jónasson, eiganda og 

útgáfustjóra Crymogeu.  

 

Fyrst langar mig spyrja þig um sögu forlagsins, hvað kom til að þú stofnaðir 

Crymogeu?  

Við erum tveir sem eigum forlagið, ég og Snæbjörn Arngrímsson, sem átti 

bókaútgáfuna Bjart sem hann stofnaði um 1990. Upphaflega ætluðum við ekkert 

endilega að stofna forlag heldur bara fyrirtæki, það var árið 2007, sem var byggt á því 

að við ætluðum að vera með bókaframleiðslu. Það var nokkuð sem ég hafði haft með 

höndum þá í smá tíma. Ég vann hjá Eddu útgáfu áður, hætti þar árið 2006, og ætlaði þá 

að snúa mér að því sem kallast packaging á ensku, sem felst í því að maður er að búa til 

bækur fyrir aðrar útgáfur. Þetta er traustur iðnaður í bókaheiminum almennt og þá 

sérstaklega í ljósmynda og myndskreyttum útgáfum. Flestar kokkabækur sem sjást í 

búðum eru búnar til á þennan hátt þar sem það eru einhverjir aðrir aðilar sem sjá um 

þetta en ekki forlögin sjálf endilega. Við gerðum nokkur svoleiðis verkefni í nafni þessa 

félags og svo kemur að þessari stóru Flórubók og ákvörðun okkar um að gera hana.   

 

Áttu við bókina Flora Islandica?  

Já, hugmyndin varð til í lok árs 2007 eftir að hafa séð yfirlitssýningu Eggerts 

Péturssonar sem var á Kjarvalsstöðum. Þá sá ég þessa sýningu og nefndi hugmyndina 

við Snæbjörn og hann var hrifinn af henni. Á sama tíma vorum við líka að starta 

hugmynd sem síðar varð að veruleika sem er ferðabókasería sem við höfum unnið að. 

Þetta er svona must sería sem er hefðbundið dæmi með ljósmyndum af stöðum og 

lýsingar á þeim, svona ferðabækur.   

 

Áttu þá við túristabækur?  

Já, svona túristabækur, bæði fyrir Ísland og líka útlönd. Við settum þetta af stað og var 

þá hugsunin að vera bara á þessu sviði, með ljósmyndir og hönnun, eða á þessu visual 

eða sjónræna sviði. Árið 2008 komu út þrjár bækur, sem sagt Flóran og tvær aðrar 

bækur. Svo komum við í þetta húsnæði í mars 2009 og það var nú svona raunverulegt 
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upphaf forlagsins myndi ég segja en fram að því höfðum við ekki verið í föstu húsnæði 

og það svona festi þetta í sessi svolítið.  

Síðan þá höfum við þróað okkur áfram á tveimur línum, þá með áherslu á að 

gera bækur í samstarfi við erlenda útgefendur og síðan að vera með 

listaverkabókaútgáfu sem er í alþjóðlegri dreifingu, þannig að við séum ekki bara að 

selja bækur hér heldur sé þetta hugsað sem svona alþjóðlega óríenterað fyrirtæki. 

Auðvitað er langur vegur eftir þar sem við eigum eftir að gera mjög margt, þetta er bara 

svona að fara í gang.  

En við höfum verið sammála um þessa fílósófíu. Ég held að fókusinn og 

markmiðin séu mjög skýr og við höfum mjög skýra sýn á það sem við erum að gera. 

Við getum sagt að þetta séu svona þrjár stoðir; stór verkefni eins og ferðaverkefni sem 

eru þá meira eins og packaging verkefni, síðan er þessi ljósmynda- og 

listaverkabókaútgáfa sem er í samvinnu við önnur forlög annars staðar, og svo dreifing á 

listaverkabókum almennt.   

 

Eruð þið þá í samstarfi við forlög sem eru með svipaðar áherslur og þið?  

Já í eins og í tilfelli bókar RAX, Last Days of the Arctic, þá gefum við út bókina þannig 

að miðað sé við að hún sé gefin út í samprenti. Bókin er þá gefin út á öðru tungumáli hjá 

öðru forlagi annars staðar og seld á því tungumáli svæðisins. Síðan pantar sá aðili 

ákveðið mörg eintök, hann sér um þýðinguna og sendir aftur til baka til okkar, og við 

sjáum um að prenta, afhenda og koma til skila. Um leið gerðum við enska útgáfu sem 

við gerðum með bresku forlagi, Polarworld. Á svipaðan hátt gerðum við líka 

fótboltabók.   

 

Áfram Afríka?  

Já, við unnum ensku útgáfuna með litlu forlagi í Höfðaborg sem var voða svipað okkur, 

svona tveggja manna forlag sem nokkrir eru lausráðnir við. Það var það sama með þetta 

breska forlag Polarworld en það er líka lítið forlag sem bara nokkrir vinna við. Það er 

gott að vinna með einhverjum sem er á svipaðri stærðargráðu og maður sjálfur. Það 

voru mjög persónuleg samskipti við eigendurna í þessum báðum tilvikum þó þetta sé 

mjög langt í burtu eins og í Höfðaborg eða Bretland. Við erum að hefja svipað 
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samkomulag við þýskt forlag og erum að vinna náið með þeim. Það er aðeins stærra 

forlag en það er sama, það er mjög skemmtileg vinna að ljósmyndabók.  

Já og þetta ár þá sendum við að ég held eina tíu titla í alþjóðlega dreifingu. 

Eiginlega allir listaverkatitlar okkar í ár fara í alþjóðlega dreifingu nema kannski einn. 

Þannig að þegar ég segi þrjár stoðir þá er það þessi alþjóðlega dreifing, samprents eða 

packaging útgáfa, og svo bækur sem eru bara gerðar fyrir Ísland.  

 

Hvaða bækur eru það?  

Það er eins og Birgir Andrésson en sú bók er ekki hugsuð fyrir erlendan markað í þeim 

skilningi en á móti kemur að hún er fyrsti bitinn í stærra púsli þar sem við erum líka að 

vinna að allsherjarskrá allra verka Birgis. Hugsunin er að hún verður þýdd á ensku og 

verður þá svona lítill kafli í þessari framtíðarbók sem við vinnum með Gallery i8, sem 

sjá um sölu á verkum hans, og erfingjum Birgis. Og við erum nú þegar komin með 

mann að skrifa í þá bók sem er alþjóðlegur sérfræðingur í póstmódernískri list, Robert 

Hobbs, bandarískur listfræðingur.  

Það sama gerðum við líka með RAX þar sem við fengum mjög viðurkenndan 

sérfræðing á sviði norðurslóða til að skrifa innganginn og textann. Þeir dómar sem við 

erum að fá til dæmis frá Þýskalandi hafa allir verið á þann veg að þessi texti skipti þá 

miklu máli. Þetta er betri texti en fólk er vant að sjá í svona coffee table bókum af því að 

hann er vísindalegur, nákvæmur og ekki dramatískur, og hann er mikið bara svona að 

segja frá staðreyndum. Við höfum mjög góða reynslu af þessu.  

Það verkefni er mjög stórt í raun og veru ef maður tínir allt til. Við erum komin 

með sýningarhald þar sem við kostum ákveðnar sýningar, RAX er nýkominn frá stórri 

ljósmyndahátíð í Kristiansund í Noregi þar sem hann var með sýningu og fyrirlestra. 

Sýningin fer þaðan til Tromsö en þessi sama sýning var upprunalega sett upp í Dublin. 

Hún fer síðan þaðan væntanlega til London, Parísar, Frankfurt og Kaupmannahafnar og 

við erum að vinna að því að gefa bókina út á frönsku hjá Gallimard í tengslum við 

sýninguna í París. Heimildarmyndin Last Days of the Arctic var frumsýnd á BBC4 núna 

á mánudagskvöldið sem er 60 mínútna bútur af 90 mínútna heimildarmynd sem verður 

frumsýnd í bíói á Sheffield Documentary hátíðinni núna í lok maí. Þá verður hún líka 

sýnd einhverntímann hér á Íslandi en Saga Film framleiðir hana.  
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Ég var einmitt að skoða Twitter viðbrögð í Bretlandi við heimildarmyndinni, 

það eru mikil viðbrögð og er mjög gaman að sjá það og fá tölvupóst frá 

dreifingaraðilanum í Bretlandi. Bara í morgun var verið að panta 25 eintök úr búðunum. 

Það er mjög gaman að fylgjast með þessu og það er svo sem allt í gangi. Eins og þeir 

sögðu við okkur hjá Knesebeck, sem eru að gefa út fyrir okkur í Þýskalandi, að miðað 

við okkar stærð þá erum við að gera verkefni sem eru dálítið eins og National 

Geographic myndi gera, svona samverkandi sýningar-, fyrirlestra- og heimildarmyndar, 

svona cross-platforming dæmi.  

 

Tvinnið þið ekki oft útgáfu bókanna við ýmsa viðburði líkt og listaverkasýningar? 

Jú, það er auðvitað líka tengt fjármögnunarhliðinni og það er mjög mikilvægt. Við 

höfum reynt að lobbía fyrir því að fá söfnin og sýningaraðila í samstarf við okkur þar 

sem þau leggja fjármagn í þetta hvort eð er. Þá segjum við þeim að láta fjármagnið til 

okkar í þessa bók og við tökum þetta aðeins lengra, við förum með bókina í alþjóðlega 

dreifingu. Það hefur nú reyndar ekki gengið neitt allt of vel að fá fólkið inn í þetta þar 

sem það er ákveðin tregða og ákveðnar forsendur sem þeir gefa sér sem eru ekki 

endilega raunhæfar. Þetta er nú ekki alveg einfalt. En við höfum jú gert þetta með 

nokkrum það er alveg rétt. Svona er þetta gert úti í hinum stóra heimi, svona eru 

listaverkabækur gefnar út.  

 

Eruð þið dálítið að fylgja erlendum viðmiðum í bókaútgáfu?  

Já en þetta er samt bara gamalt módel. Og þegar við förum inn í dreifingu þá koma 

auknar kröfur á ákveðna hluti þar sem við þurfum að gera hlutina á ákveðinn hátt. Við 

fáum í hendur kannski 50–60 síðna flutnings- og pökkunarleiðbeiningar um hvernig við 

eigum að verðmerkja bækurnar, hvernig þeim skal pakkað inn, hvað eigi vera margar 

bækur í kassa, hvað kassarnir eiga að vera stórir, hvernig á að stafla þeim á bretti, 

hvernig eigi að merkja kassana á brettinu og svo framvegis. Maður fer dálítið svona inn 

í annan heim, en þetta er bara hluti af því að þurfa að senda bækur inn á lager í 

Tennessee eða lager í Amsterdam.  
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Til hvaða landa eruð þið að selja?  

Þessar fyrstu bækur sem eru að fara núna, þetta er raunverulega bara að hefjast þessa 

dagana, þá erum við með dreifingu í allri Evrópu og í Asíu, sem sagt í Hong Kong, 

Japan, Tævan, Singapúr og Malasíu. Kína er raunverulega lokað land fyrir bókum vegna 

þess að það er ekki hægt að selja bækur til Kína nema með kínverskum ISB númerum. 

Og þau fær maður ekki nema að vera í beinu sambandi við kínversk forlög sem að vísu 

selja þau fyrir 3000 dollara stykkið þannig að það borgar sig sjaldnast að standa í því. 

Kína er svolítið flókið og við erum ekki komin á þann stað ennþá. 

En svo erum við í Norður-Ameríku, við erum sem sagt í Kanada og 

Bandaríkjunum og erum með mjög fínan dreifingaraðila þar. En það má líka endalaust 

bæta svona dreifingarkerfi því þau standa og falla með svona neti sölumanna og það eru 

ýmsar leiðir til þess að búa það til. Kannski er maður ekki alveg kominn með efnið 

heldur.  

 

Eruð þið þá að byggja net? Ætlið þið að vinna áfram með þeim forlögum sem þið eruð 

nú þegar komin í samstarf við?  

Já, við höfum sérstaklega mikinn áhuga á að vinna áfram með Afríkumönnunum. Við 

skiljum þá mjög vel og okkur langar að gera svona commercial hluti með þeim í Afríku, 

við getum báðir eitthvað grætt á því vonandi. Þeir hafa verið að selja Afríkubókina 

niður í Suður-Afríku en svo sem ekki á fleiri stöðum í Afríku. Afríski bókamarkaðurinn 

er ekki mjög þróaður en Suður-Afríka er það og er á plani við Evrópulönd hvað varðar 

innviði bókamarkaðsins. Það er mjög fínn grunnur þar.  

Síðan er það Polarworld í Bretlandi sem er mjög skemmtilegt forlag og svo 

kanadískt forlag í Toronto sem við erum að stíga fyrstu skrefin með sem heitir Firefly. 

Það er raunar mjög stórt forlag en það er gott samband við eigandann. Og vonandi mun 

Firefly gera RAX-bók fyrir norðuramerískan markað. Við ætlum að vera nokkurs konar 

sölu-, dreifi- og samútgefandi að bók um norðurljós sem þeir eru að gera, prófa það. Það 

er líka ný vending í samstarfinu að vera aðilinn hinum megin og sjá hvað kemur út úr 

því.  
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Þegar þið veljið bók til útgáfu hafið þið þá fyrst og fremst í huga að hún sé söluvænleg 

erlendis?  

Já.  

 

En hvað með bækur til útgáfu hérna heima?  

Sko listaverkabækur seljast náttúrulega ekki neitt, þetta er bara eins og með ljóðabækur, 

þetta er vonlaus bisness. Það gengur ekki upp nema það sé fjármögnun í verkinu og það 

sé tengt einhverjum viðburði eða hluti af strategíu safns eða einstaklings. Það sem við 

segjum er að við viljum fá fjármögnun og getum klárað fjármögnunina upp að vissu 

marki. Dæmi um það er bók sem við erum að gera um Elínu Hansdóttur sem er um eitt 

verka hennar. Við erum að gefa það út til þess að það fylgi sýningu í Pittsburgh nú í 

sumar. Það er fjármagnað í algjöru púsluspili en peningarnir koma héðan og þaðan. Hún 

er með aðstöðu sína í Berlín og við verðum með book launch í Berlín, Pittsburgh og svo 

hér. Sú bók er bara á ensku.  

 

Setjið þið ykkur í samband við listamenn og söfn? Hvernig skapast þessi tengsl? 

Það gengur nú ekki beint þannig fyrir sig heldur er það eiginlega bara byggt á 

persónulegum kynnum mínum og tengslum. Það er að vísu eitt verk sem kemur út á 

Listahátíð sem kom nú bara upp í fangið á okkur en var samt ekki hrein tilviljun. Við 

höfum verið í samstarfi við Listasjóð Dungal en þeir styrkja okkur og við sjáum um að 

klára hlutina. Einn listamaður sem þau hafa tengst er Harpa Árnadóttir og við erum að 

gefa út bók eftir hana. Það er nokkurs konar sambland af ljóðabók og myndlistarbók og 

er heilt verk eiginlega. Það var kannski eina bókin sem kom til okkar á öðrum vegum 

þar sem höfundurinn labbaði inn og sagði „eruð þið til í að gera þetta“ og við gerðum 

það.  

 

Þar sem þið eruð sérhæft forlag verður þú þá var við að listamenn geri ráð fyrir að fá 

verk sín útgefin hjá ykkur?  

Já já, eða gerir kannski ekki ráð fyrir því, en fólk væntir þess eða vonast eftir því og við 

fáum svo sem fullt af tillögum, handritum og hugmyndum. En megnið af því sem við 

höfum gert hingað til hafa bara verið hugmyndir sem eru komnar frá okkur þar sem við 
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sjáum einhverja möguleika og langar að gera einhverja hluti. Við gáfum til dæmis út 

bókina Sögustaðir, bók um sýningu sem var sérstakt verk eftir Einar Fal Ingólfsson, sem 

við gerðum með Þjóðminjasafni Íslands. Við áttum mjög gott samstarf, eins og maður 

vill hafa svona samstarf, þar sem safnið ákveður bara að leggja pening í þetta, við fáum 

peninginn og síðan fær safnið svo og svo mörg eintök sem hægt er að selja.   

 

Hvert nákvæmlega er ykkar hlutverk þegar þið farið í samstarf?  

Það er að við munum sjá um að dreifa bókinni, við munum auglýsa bókina, við greiðum 

höfundinum höfundarlaun sem safnið gerir ekki og við gerum allt sem í okkar valdi 

stendur til að dreifa bókinni og við tökum þátt í kostnaðinum líka. Þetta er bók sem við 

höfum þá leyfi til að endurprenta og gera hvað sem við viljum við en viðkomandi aðili 

borgar ekkert fyrir það. Við greiðum svona byrjunargjald og getum þá endurprentað þá 

bók en það er bara alfarið á okkar ábyrgð. Sá var hátturinn á í samstarfi með Listasafni 

Íslands en við gerðum bók um Ólaf Elíasson. Ástæðan fyrir að við vildum gera það 

verk, þrátt fyrir ákveðna erfiðleika í samstarfinu við safnið, var að það er dæmi um 

mjög góða söluvöru á alþjóðavísu vegna þess að menn safna bókum eftir hann. Þetta eru 

engar stórar pantanir en samt, 300 eintök í Bandaríkjunum og 200 eintök í Evrópu. Svo 

erum við að gera bók með Listasafni Reykjavíkur sem kemur út á þessu ári um 

listamanninn Yoshitomo Nara.  

 

Já einmitt. Hafið þið áður gefið út bók um erlendan listamann?  

Nei, þetta er fyrsta bókin.  

 

Er það sú stefna sem þið ætlið að taka í framtíðinni, sem liður í að koma forlaginu betur 

fyrir á alþjóðlegum vettvang?  

Já hárrétt. En þessi bók er svolítið sérstök þar sem hún er svona ákveðið grafískt 

hönnuð, hún er sett upp á ákveðinn hátt þar sem hún er eins og spjaldabók fyrir börn. 

Okkur langar til að fara meira út í að vinna svona grafískt óríenteruð viðföng og meira 

út í grafíska hönnun. Við viljum vinna bækur sem eru konsept og eru öðruvísi en eru 

samt með efni sem höfðar til stærri hóps.  
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Þar sem þið hafið ákveðinn metnað varðandi útlit og gæði bókanna látið þið þá prenta 

mikið erlendis?  

Já og nei, það hefur nú jafnast aftur út. Við vinnum líka mikið með Oddanum en 

prentum samt út um allt, í Póllandi, Kína, Ítalíu, Danmörku. Við höfum verið hér og 

þar. Það er engin sérstök lína í því í raun og veru. En já við höfum reynt að stilla 

ákveðinn gæðakvalitet. Svo koma inn allskyns verkþættir sem fólk gleymir eins og 

forvinna að ljósmyndabókum, svokölluð prepress vinna, myndvinnslan er mjög dýr og 

kostar næstum jafn mikið og prentunin. Þetta er vinna sem menn eru venjulega ekki 

mikið að velta fyrir sér en ástæðan fyrir til dæmis að RAX-bókin lítur vel út er að það er 

eytt tíma í þetta. Það eru allskyns tæknilegir útfærsluþættir líka, það þarf að vera alvöru 

hönnun á bak við hverja bók.    

 

Þið hafið unnið þó nokkuð með hönnunarteyminu Snæfríð Þorsteins og Hildigunni 

Gunnarsdóttur. Þær hafa hannað bókakápur fyrir ykkur ekki satt?   

Já þær hanna yfirleitt heilu bækurnar fyrir okkur. 

 

Eru þær fastráðnar hjá forlaginu?  

Nei alls ekki, þvert á móti þær gera líka fullt af öðru. Við unnum saman að Flórunni og 

vorum með Dungal–ritröðina en við höfum líka verið með þeim í mjög commercial 

hlutum eins og must see bókunum sem við höfum verið að vinna núna fyrir Svíðþjóð og 

Finnland. Við erum að gera Noregsbók og Færeyjarbók og vonumst til að selja alla 

seríuna til erlendra útgefenda í heild, það er verið að vinna í því. Annar bókahönnuður 

sem við höfum unnið með er Hörður Lárusson.  

 

Þið voruð einmitt að gefa út aðra fánabók eftir Hörð Lárusson, vinnið þið mikið með 

sömu listamönnunum?  

Já við gerum það.  

 

 

Gera íslenskir listamenn almennt kröfur um að þið farið með bækurnar í erlenda 

dreifingu? 
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Íslenskir listamenn eru mjög lítilþægir raunverulega, hafa ekki mikla reynslu og vita 

ekki almennt til hvers bækurnar eru. Í þessum verkefnum eins og til dæmis með 

Listasjóði Dungal þá lá það algjörlega skýrt fyrir að við værum að fara með bókina í 

dreifingu. Það er mjög mikilvægt fyrir þessa listamenn vegna þess að bækur eru í raun 

og veru helsti miðill listamanna til að fólk sjái hvað þeir hafa gert. Það er mjög 

mikilvægt fyrir þá að hafa bók um sig, það er algjör stökkpallur og það sem 

sýningarstjórar fá og geta blaðað í. Þetta er helsta aðferðin til að miðla list svona 

almennt. Það er sorglegt hve lítið er gert til þess að styrkja þennan þátt í kynningu 

íslenskrar myndlistar. Það er vitað mál að svona útgáfa er grundvöllurinn að því að 

koma hlutunum á framfæri, það vita það allflestir.  

En við höfum svo sem ekki sérstakar áhyggjur af því ef ég á að segja eins og er. 

Þessi verkefni hafa verið unnin miklu meira með stofnunum, sjóðum og galleríum 

frekar heldur en með listamönnunum sjálfum. Undantekningin er Elín Hansdóttir en hún 

er líka ungur listamaður sem búið hefur og lært úti og kann þetta betur er margur annar. 

Hún er algjörlega meðvituð um að útgáfan er til þess að koma verkum hennar á 

framfæri og að mikilvægi hennar felst í útbreiðslunni og dreifingunni. Hún skynjar þetta 

og veit hvernig þetta gengur fyrir sig og hvernig vél þetta er. Þetta er oft hlutur sem við 

þurfum að setjast niður og skýra út fyrir fólki í löngu máli.  

 

Mig langar að spyrja þig af hvaða verki þú ert stoltastur?  

Ég held ég sé stoltastur af bókinni um RAX, Last Days of the Arctic. Ég er auðvitað 

stoltur af Flórunni og líka stoltur af Bigga Andrésar þar sem við höfum gert fína hluti 

sem ég er mjög ánægður með. En það er mjög erfitt að vinna með Ragnari, hann er bara 

alþekktur fyrir að vera mjög erfiður að því leyti að það er erfitt að króa hann af og fá 

hann til að láta mann hafa efni. Fólk hefur reynt kannski í 10 ár til að fá hann til að selja 

sér mynd. Það er erfitt að fá hann til að setjast niður og einbeita sér og gefa manni það 

traust og þann tíma sem þarf til þess að vinna svona verkefni. Það tók alveg góðan tíma 

frá því að hugmyndin að þessari bók varð til.  

Ég fékk þessa hugmynd yfir Sahara-eyðimörkinni í flugvél á leiðinni til Senegal. 

Ég var að fletta blaði sem ég hafði tekið með mér og þar var grein þar sem 

ísbjarnarmyndirnar hans RAXA voru í. Ég hugsaði að hann hlyti að eiga fullt af 

Grænlandsmyndum og afhverju ekki að gefa út bók um þetta, þetta er frábært efni og 
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það sem allir eru að fíla. Og bókin á að heita Last Days of the Arctic, ég skrifaði þetta 

bara niður í minnisbókina mína. Svo þegar ég kem heim aftur þá var ég að fara yfir 

punktana frá ferðinni og ég hef samband við RAXA. Við höfðum unnið saman áður og 

kynntumst þegar við gáfum út bókina Andlit Norðursins. Þá vann ég hjá Eddu og tók 

þátt í þeirri útgáfu. Svo skipulagði ég ljósmyndasýningu með myndunum hans á 

Austurvelli, útimyndasýningu sumarið 2005, og vann þá mjög mikið með honum.  

Ragnar er náttúrulega stórsnillingur og er raunverulega einn af 10–20 bestu 

ljósmyndurum heims. Ég er ekki að segja það bara af því að mér finnst það heldur að 

bergmála það sem mér merkilegra fólk hefur sagt. Hann var meðal 20 ljósmyndara sem 

voru í bók sem franskir sýningarstjórar gáfu út sem heitir einfaldlega Le Photographe 

og á að sýna bestu ljósmyndara í heimi. Sem ljósmyndari hefur hann ákveðna stöðu 

erlendis, hann er virtur ljósmyndari en hann átti aðeins að baki eina bók á þessum tíma 

og það er allt of lítið. Hans efni var meira og minna bara lokað ofan í kistu og þar af 

leiðandi hafði frami hans alþjóðlega aldrei tekist á flug.  

Ég gerði mér ekki fyllilega grein fyrir þessu fyrr en ég fer á bókamessuna í 

Frankfurt árið 2007 með þetta efni og sýni þá myndir úr þessu, þessa kápu og kynni 

konseptið eins og ég hafði sett það upp þá. Á fundi með fólki frá National Geographic 

og fleiri forlögum segja allir við mig að þetta sé bara geggjað efni og séu bara bestu 

ljósmyndir sem þau höfðu séð og vildu endilega fylgjast með þessu. Þá uppgötvaði 

maður að það væri eitthvað rosalega mikið í gangi þarna, að þetta væri æðislegt stöff.  

Síðan er vinur minn einn af framkvæmdarstjórum Saga Film og ég segi honum 

frá þessu og við setjumst niður og byrjum að ræða möguleikann á að gera 

heimildarmynd um hann. Og hún er gerð, það er búið að frumsýna hana og hún heitir 

Last Days of the Arctic og er mjög flott mynd, sem sýnir RAXA líka mjög vel sem 

alþjóðlegan ljósmyndara. Þetta er eitt stærsta heimildarmyndaverkefni sem hefur verið 

framleitt á Íslandi í samstarfi við BBC og ARTE, ITVS í Bandaríkjunum og allar 

norrænu stöðvarnar og svo framvegis. Hún verður sýnd í einhverjum fimmtán löndum 

bæði í sjónvarpi og á hátíðum. Þetta er bara rosa dæmi. Bókin er þegar komin út á 

þremur tungumálum og kemur mjög væntanlega út á tveimur tungumálum í viðbót. 

Sýningarhaldið er að byrja að fara af stað og við erum byrjaðir að vinna að næstu bók 

og hann er að uppgötva það sjálfur hvað áhuginn er mikill. Næsta skref er að koma 
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honum inn hjá galleríi og vonandi að útvega honum umboðsmann. Hugmyndin er að við 

getum notað þennan meðvind sem er byrjaður að byggjast upp.  

Ég er voða stoltur af þessu. Það er mikill skóli fyrir okkur að taka þátt í svona 

multi-platform, stóru verkefni sem grípur inn á svona mörg svið, læra dálítið inn á 

þennan vettvang líka sem er ekki einfaldur. Mér fannst þetta mjög skemmtilegt og ég er 

stoltur af að hafa átt þessa hugmynd og hugmyndina að þessum titli en titillinn einn og 

sér var mjög mikilvægur til að binda verkefnið saman. Um leið og ég var kominn með 

titilinn þá sá ég þetta fyrir mér og þannig var svo auðvelt að hengja allt á þetta. Það er 

oft þannig, það verður til eitthvað svona grunnkonsept og maður fylgir því eftir ef það er 

nógu sterkt frá byrjun.  

 

Átt þú þá oft hugmyndina að verkinu?  

Stundum já en náttúrulega ekki alveg alltaf. Eins og Einar Falur Ingólfsson með 

Sögustaði, hann er mjög strategískt þenkjandi maður og hann var búinn að skipuleggja 

þá bók í þaula. Þetta var dálítið svona take-it or leave-it þegar maður kom að þessu. En í 

þessu tilviki er það þannig já.  Og það eru fleiri hugmyndir sem koma héðan frá okkur 

og það væri gaman að halda áfram og gera meira af því, að hafa meiri tíma til að sinna 

svona þróunarstarfsemi.  

 

Hvað vinna margir á forlaginu?  

Í rauninni erum við bara tvö, ég og Margrét, sem er hérna núna. Helga Dögg sem vinnur 

með mér og er framkvæmdarstjóri, svona peningakonan og viðskiptafræðingurinn, hún 

er í barnseignarleyfi og kemur ekki fyrr en um næstu áramót aftur og svo auðvitað 

Snæbjörn sem er meðeigandi. Síðan erum við náttúrulega með fullt af 

meðreiðarsveinum, fólki sem vinnur fyrir okkur í lausamennsku og fólki sem við getum 

svona hóað í. Sumt af þessu fólki kemur kannski hingað inn og er hér í smá tíma, í eina 

eða tvær vikur í ákveðnu verkefni, og síðan fer það aftur.  

 

Er ekki erfitt starf fyrir þig að halda utan um þetta allt?  

Jú þetta er mikið starf, líka vegna þess að ég er í svo mörgu öðru. Ég er formaður Félags 

íslenskra bókaútgefenda og það eitt og sér er starf sem ég eyði miklum tíma í. Ég eyði 
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líka miklum tíma í nefndarstörf og er í stjórn nokkurra fyrirtækja en ég er að reyna að 

ýta þessu frá mér til þess að geta einbeitt mér meira að Crymogeu.   

 

Hvernig vegnar fyrirtækinu, er það að stækka?   

Já það er að stækka rosalega mikið. Vöxturinn frá síðasta ári var 100%, þá tvöfaldaðist 

veltan, rekstartekjurnar tvöfölduðust. Þær munu ekki tvöfaldast aftur á þessu ári en við 

viljum það heldur ekki, við viljum frekar halda okkur við þessa stærð og þá áttum við 

okkur betur á í hvað við erum að eyða. Við viljum skera niður markaðskostnað, við 

viljum huga betur að kostanaðarþáttunum þannig að við séum raunverulega að hafa 

meira upp úr þessu. Við sjáum vinnuferlin betur og hvað þau kosta okkur og svo 

framvegis. Við viljum nýta eitthvað af lærdómnum og stabílisera fyrirtækið í kringum 

þessar 50 milljóna rekstrartekjur sem það er í núna.  

Svo þurfum við bara að taka næstu skref en í því felst samningur um útgáfu á 

ferðabókunum í Þýskalandi og á breska málsvæðinu. Það myndi þýða viðbót í 

rekstrartekjur um 30–40 milljónir og það væri þá mjög stórt stökk fram á við. 

Markmiðið er að innan fimm ára séum við með rekstrartekjur sem eru komnar vel yfir 

100 milljónir, að við séum með sterkan backlista sem er í stöðugri sölu út um allt. Og að 

við séum með tekjur hér á heimamarkaði sem séu einn þriðji, tekjur af dreifingu séu 

einn þriðji og tekjur af samprentunarverkefnum, eins og ferðabókaverkefnum, séu einn 

þriðji þannig að það séu þrjár stoðir undir. Við viljum að tveir þriðju af tekjum okkar 

séu erlendis frá og einn þriðji sé innanlands. Þetta er eiginlega bara þveröfugt núna, nú 

eru tveir þriðju innanlands en einn þriðji erlendis frá en við viljum snúa þessu alveg við.  

 

Mætti segja að það væri framtíðarsýn ykkar?  

Sko íslenski bóka- og neytendamarkaðurinn er náttúrulega bara í stöðnun og raunar í 

hnignun samfellt núna í nærri þrjú ár. Það er ekki mikið að sækja í augnablikinu inn á 

íslenskan markað. Markaðurinn hefur orðið fyrir barðinu á kreppunni. En okkur finnst 

við hafa styrkt stöðu okkar á vissan hátt á þessum markaði, það er að segja að fyrirtæki 

sem voru ekki að kaupa af okkur fyrst í kreppunni eru byrjuð að kaupa af okkur núna.  

En það er mikið starf eftir óunnið, margir möguleikar og tækifæri en til þess að nýta sér 

það þarf starfskrafta, tíma og kostnað og við höfum bara ekki afl til þess. Það er ekkert 

fjármagn í fyrirtækinu frá byrjun, það bara svona grunnfjármagn og bara mikil vinna 
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sem liggur á bak við. En við trúum því báðir ég og Snæi að leiðin til þess að styrkja 

fyrirtækið sé þannig, það gerist með vinnu, vinnuframlagi og heilbrigðum vexti þar sem 

verkefnin skapa tekjur en það sé ekki allt fjármagnað frá byrjun þótt það útheimti 

vissulega ákveðinn hægagang á meðan því stendur.  

 Akkilesarhællinn er framleiðsluhraðinn ef þannig má að orði komast. Okkur 

vantar eiginlega einn til tvo góða ritstjóra sem eru á fullu að koma út efni, en við höfum 

ekki efni á því í augnablikinu. Það væri óábyrgt að búa þær stöður til á meðan við erum 

í þessari aðstöðu og við viljum ekki eyða um efni fram. En við erum með mjög skýr 

markmið um það að við viljum að fyrirtækið sé þjónustulundað og geti fjármagnað sig 

sjálft, greitt öll gjöld og reikninga erfiðleikalaust, og hafi jafnframt borð fyrir báru til 

þess að búa til ný verkefni.   

 

En er þetta ekki líka dálítil hugsjónastarfsemi?  

Fólk spyr mig oft að því en ég lít ekki á mig sem hugsjónamann, alls ekki, ég geri það 

eiginlega ekki nei. Ég er mjög upptekinn af því að hugsa um þetta sem fyrirtæki fyrst og 

fremst að við séum að búa til fyrirtæki sem þýðir það að við erum að búa til starfsemi 

sem býr til tekjur fyrir eigendur sína og borgar starfsfólkinu laun og já, skapar tekjur. Ég 

er mjög upptekinn af því að horfa á það þannig. Ég vil ekki leiðast út í að hlutverk mitt 

sé hlutverk hugsjónamannsins. Mér finnst það bæði sjálfsupphafning og ég held að það 

sé líka bara óheiðarlegt af mér að segja það vegna þess að það er ekki þannig sem ég 

hugsa þetta fyrirtæki.  

Við höfum bara mjög einfalt svona mission statement eins og það kallast í 

fyrirtækjum, sem er að búa til fallegar bækur og flotta vöru. Og það hefur bara með það 

að segja á hvaða stað við skilgreinum okkur, að við erum að gefa út sjónrænar bækur og 

þá er bókahönnun og grafísk hönnun mjög mikilvægur þáttur í að búa til gæðavöru. Ég 

lít ekki á að það sé einhver hugsjónastarfsemi heldur finnst mér það bara mjög eðlilegt. 

Ef ég kaupi mér föt eða bíl þá vil ég að það sé af góðum efnum og að það hafi verið 

lögð einhver lágmarkshugsun í að búa þetta til.  
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Hafið þið sem forlag ekki ákveðna sérstöðu á Íslandi?  

Jú vissulega og fólk spyr mig hvort það sé ekki skrítið og undarlegt en mér finnst það í 

raun og veru ekki. Mér finnst við vera mjög eðlilegt fyrirtæki þannig séð og ég upplifi 

þessa sérstöðu ekki mjög sterkt ef ég á að segja eins og er. Ég get alveg séð fyrir mér að 

við myndum bæta einhverju við okkur, að við séum ekki bara einhver textaúgáfa og 

séum njörvuð niður í því. En það yrði alltaf undir formerkjum bókahönnunar og 

bókagerðar, það er bara svona grundvallaratriði sem mér finnst mjög mikilvægt.  

Svo er það er einfaldlega líka bara tengt áhuga mínum á sögu þessa fags og ég 

hef mjög sterk tengsl við þessa hefð frá 16. öld til vorra daga. Bókaformið og miðlun í 

texta, bæði hef ég stúderað þetta mikið og svo hef ég bara áhuga á þessu. Að þetta sé 

hluti í stórri keðju sem þetta er, þetta er mjög merkileg atvinnugrein, elsta atvinnugrein 

á Íslandi, ef fiskveiði og landbúnaður eru frátekin, er bókaútgáfa. Hún hefur verið 

stunduð samleitt frá 1540 og á Íslandi var til prentsmiðja þar sem faglært fólk vann við 

að búa til fjöldaframleidd stöðluð eintök af sama hlutnum frá miðri 16. öld. Þetta er eina 

atvinnustarfsemin, fyrir utan þessar frumgreinar okkar, sem óslitið hefur verið unnið á 

Íslandi í nærri 500 hundruð ár.   

 

Hvernig er staðan í dag, myndir þú segja að forlagið væri orðið að því sem þú sást fyrir 

þér þegar þú varst að byrja?  

Nei alls ekki. Ekki ennþá, langt því frá. Það tekur alveg fimm ár í viðbót. Ég er sáttur 

við það sem áunnist hefur en við erum bara ekki komin þangað.  

 

Hvað felst í slagorði ykkar „Fegurðin býr í bókum“? 

Bara eins og ég talaði um áður, áherslan á fegurðargildi bóka, bókahönnun, bókagerð og 

gildi bókagerðar, að það skiptir máli að bækur eru fallegir, vandlega unnir gripir. 

Auðvitað er miklu auðveldara að vera með stafræna miðlun heldur en að vera að standa 

í því að búa til ruslbækur. En svo er þetta náttúrulega líka tilvísun til þess efnis sem við 

gefum út, listaverka. Þetta slagorð gerðum við með auglýsingastofu og bjuggum það til 

bara svona einn, tveir og þrír og settum í auglýsingu að gamni okkar en svo hefur þetta 

bara fests og við erum sammála um að þetta sé gott slagorð. Ég vil að bókahönnun sé 

góð og mér finnst við ekki ennþá búin að ná því að búa til bók sem ég er fyllilega 

ánægður með, ég er ennþá talsvert frá því finnst mér. Við höfum næst komist því með 
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bókinni um Kristinn E. Hrafnsson, ég held að hún sé best lukkuð svona hönnunarlega 

og útlitslega, en samt eru þar hlutir sem hefði mátt gera betur. Við höfum ennþá ekki 

prentað ljósmyndabók í þeim fullkomnu gæðum sem ég myndi vilja sjá. Það er mjög 

margt eftir.  

 

Sérðu fyrir þér að það muni gerast?  

Jú jú, við bætum okkur bara, við sjáum betri lausnir og betri tæknilega möguleika. Við 

vinnum með betra fólki líka, en þetta snýst ekki endilega um hönnunarlega þáttinn, það 

eru ritstjórnarlegir hlutir líka, þetta spilar auðvitað saman. Erum við að koma réttum 

hlutum á framfæri í þessum bókum og hvernig gerum við það. Bara að halda jafnvægi á 

öllu; framsetningu, hönnun, prentun, myndvinnslu, pappírsvali, fontavali, vali á efnum í 

kápurnar, pökkunin, þetta nær alveg ofan í ISBN límmiðan á plastinu, að það sé rétti 

miðinn eða ekki.  

 

Er mikill munur á þessu og að vinna með venjulegar skáldsögur? 

Við getum alveg gefið út skáldsögur á þessum grunni og það er gert, það er eru til forlög 

sem gera það, sem leggja mjög mikið upp úr að taka líka skáldskap og vinna með hann 

þannig. Þetta er bara spursmál um hvað þú ert að gera. En við erum að búa til gripi sem 

kallast á við hefð bókagerðarinnar og þess vegna hef ég ennþá meiri áhuga á að fara út í 

prentlist og vinna meira með grafískum hönnuðum og búa til bækur sem eru hugsaðar 

sem grafísk viðföng frá grunni. Kannski eins og Hörður var að gera með fánann, það er 

mikið af allskyns þannig hugmyndum á borðinu. Það eru kannski þau skref sem við 

förum út í næst og við verðum örugglega með sérhæfðari ljósmyndaútgáfu líka. Og 

síðan sé ég fyrir mér að við höldum áfram með endurútgáfu og útgáfu á íslenskum 

myndum eða svona íslenskri myndahefð, svona eins og við gerðum með Flórunni og við 

gerum með bók sem við erum að gefa út með Benedikt Gröndal og það verður mjög 

glæsileg bók, stór og mikil.  
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Viðauki II. 

 Viðtal þann 16. nóvember 2011 við Einar Fal Ingólfsson, ljósmyndara og 

höfund tveggja bóka hjá forlaginu Crymogea: Sögustaðir – Í fótspor W.G. 

Collingwoods (2010) og Án vegabréfs – Ferðasögur (2011).  

Mætti ég fyrst biðja þig um að segja mér dálítið frá þér og þínum störfum?  

Já, mín störf eru mjög margbreytileg. Ég er sem sagt ljósmyndari en ég er skrifandi 

ljósmyndari og hef tengst þessu fagi á ótrúlega margbreytilegan hátt á tveimur 

áratugum. Ég byrjaði að vinna sem fréttaritari Morgunblaðsins í Keflavík fyrir þrjátíu 

árum síðan, takandi myndir og skrifandi, og hef í rauninni verið við þetta síðan. Ég vinn 

sem sagt sem ljósmyndari og blaðamaður. Ég lærði bókmenntafræði og þar kynntist ég 

Kristjáni [Kristján B. Jónassyni eiganda og útgáfustjóra Crymogeu. Innsk. höf] því við 

vorum saman þar í háskólanum og þar eru svona okkar fyrstu kynni. Síðan er ég 

menningarritstjóri og blaðamaður og sé um menningarblað Moggans 1991-92. Ég fer 

svo í meistaranám í New York í School of Visual Arts, sem er listaháskóli, og tek þar 

MA í ljósmyndun, þannig að ég er með BA í bókmenntum og MA í ljósmyndun. Ég 

stúdera þar líka sérstaklega, bæði í School of Visual Arts og í International Center of 

Photography og fleiri stofnunum í New York, picture editing eða myndritstjórnun, því 

að ritstýra ljósmyndum. Að auki fólst lokaverkefnið mitt því í að ég gerði risastóra 400 

blaðsíðna bók sem ég hannaði og vann þá í hálft ár með Yolanda Cuomo, sem er 

einhver þekktasti ljósmyndahönnuður í Bandaríkjunum á Austurströndinni, og 

aðalhönnuður Aperture útgáfunnar. Ég vann mjög náið með Yolöndu sem var þá að 

hanna mjög flottar og stórar bækur, með Diane Arbus og ýmsum.  

Svo kem ég til Íslands árið 1995 og er þá ráðinn sem myndritstjóri Moggans. 

Þegar ég ákvað að koma heim þá vann ég sem master printer í Bandaríkjunum hjá 

einum af stóru nöfnunum í tískuheiminum. En þegar ég kem heim er ég myndritstjóri 

Moggans til ársins 2007 og er þá yfir ljósmyndaapparatinu og ber ábyrgð á öllum 

myndum í blaðinu. En síðan var ég alltaf meira og meira farinn að færa mig út í að 

vinna með mína persónulegu ljósmyndun og að minni sýn. Það var mjög krefjandi að 

vera alltaf að vinna með myndir annarra endalaust og ég vildi fara að draga úr því og 

bera meiri ábyrgð á mínum eigin. Ég hef líka alltaf verið að sýna reglulega svona 

samhliða. Þegar ég fékk starfslaun listamanna árið 2007 ákvað ég að hætta sem 
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myndritstjóri og þá fer ég að framleiða stórar sýningar og stór verkefni þar sem ég er 

dálítið að breyta um takt og tækni í nálgun. Og síðan þá hef ég verið að einbeita mér að 

mínum myndheimi og minni nálgun á heiminn.  

Ég er náttúrulega bókamaður og allt sem ég er að gera hverfist einhvernveginn 

um bækur og endar í bókum. Síðustu árin hef ég verið að sækja mína launuðu vinnu þar 

sem ég hef alltaf verið með tengsl við Moggann sem blaðamaður og mynda bara það 

sem ég þarf að mynda fyrir mig. Ég hef verið að vinna í sex mánuði á ári þar og mér 

hefur tekist það núna í fjögur ár, á starfslaunum eða með því að taka að mér verkefni, og 

síðan að vinna í mínum eigin verkefnum í sex mánuði. Ég var til dæmis að vinna í 

mínum verkefnum eiginlega allt þetta ár og afraksturinn varð sá að ég gaf út fjórar 

bækur, þó aðeins ein sé hjá þessu forlagi. Þá er ég með þessa bók sem er algjörlega mitt 

verk, svo var ég að þýða bók fyrir Bókmenntafélagið, einnig tók ég að mér að taka 

ljósmyndir fyrir tvær bækur, eina sem ég gerði með Bubba Morthens sem er veiðibók 

og Salka gefur út, og aðra sem Litróf gefur út, sem er líka veiðibók. Þetta er svona 

vinnupakki fyrir mig. En þessi bók [Án vegabréfs –  Ferðasögur] er náttúrulega mitt 

hjartablóð. 

 

Getur þú sagt mér aðeins frá því hvernig samstarf þitt við forlagið varð til? Hvernig 

gengur svona samstarf fyrir sig?  

Já það var í rauninni mjög einfalt hvernig það kom til. Þannig var að ég byrjaði að vinna 

mjög stórt verkefni árið 2007 á listamannalaunum, sem ég var að vinna næstu þrjú árin 

þar á eftir, sem urðu Sögustaðir [Sögustaðir – Í fótstpor W.G. Collingwoods]. Það var 

sýning og ég var mjög langt kominn í því ferli sem var mjög viðamikið verkefni sem var 

náttúrulega byggt á myndum. Þjóðminjasafnið frétti af því og buðu mér sýningu sem 

átti að vera opnunarsýning Listahátíðar 2010. Þau stinga strax upp á sýningu og bók og 

ég var mjög ánægður með það því ég hafði allan tímann miðað að því að það yrði bók. 

Ég var að vinna sýninguna en hélt mjög ítarlega dagbók og punktaði og skrifaði hjá mér 

og þá var hún að fæðast hjá mér þessi bók.  

Þjóðminjasafnið hefur verið að gefa út mjög myndarlegar bækur í tengslum við 

sínar sýningar og mér fannst frábært að gefa út bók en stakk upp á hvort það væri ekki í 

lagi að vera í sambandi við forlag sem myndi dreifa bókinni víðar og gæti unnið hana 

með safninu. Þau taka vel í það en því fylgir að þau borga þá að auki ákveðinn kostnað. 
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Ég hef náttúrulega verið að vinna með og tengst mörgum forlögum út frá ákveðnum 

verkefnum en ég sting upp á Crymogeu. Þetta er haustið 2009–veturinn 2010 og þá var 

Kristján náttúrulega kominn af stað og strax farinn að marka sér þessa sérstöðu, að 

vinna með ljósmyndir, sem mér fannst mjög spennandi.  

Sjálfur er ég búinn að vera mjög mikill safnari ljósmyndabóka síðan ég var 

unglingur. Ég fylgist mjög mikið með, fer mikið út og er áskrifandi að tímaritum, og 

þetta er bara minn heimur. Einnig af því að ég er svo mikið að kenna ljósmyndasögu, 

bæði í Listaháskólanum og Ljósmyndaskólanum. Já, þetta er bara minn heimur og ég 

þekki hann mjög vel. Því fannst mér mjög spennandi að það væri komið forlag sem væri 

að sýna þessari hlið alúð. Ég hafði rætt þetta oft við Kristján þegar hann var hjá Eddu 

útgáfu en hann hafði verið að kynna sér þennan heim og ég vissi hvaða hugmyndir hann 

hafði. Þar kom hann til dæmis að útgáfu Sigurgeirs [Sigurgeirs Sigurjónssonar 

ljósmyndara og höfundar bókarinnar Lost in Iceland] og Atlasbókanna. Því datt mér í 

hug að hann kynni að hafa áhuga á Sögustöðum.  

Það er heldur ekki verra fyrir lítið forlag þegar stórt og öflugt safn kemur með 

verkefni og ætlar að taka hluta af kostnaðinum, það er mjög hentugt. Þeim hjá 

Þjóðminjasafninu leist vel á þetta og ég sagði þeim að ég myndi bara vinna verkið og 

þau sjá um að semja við hann. Og þau sömdu við Kristján og ég veit ekkert hvernig þau 

sömdu.   

 

Gefur það þér þá ákveðið listrænt frelsi?  

Já, safnið samdi við Kristján um að þau myndu gefa bókina út saman. Mér fannst það 

frábært og ég hélt mínu striki. Kristján ætlaði að finna hönnuð og stakk upp á Bergdísi 

[Bergdísi Sigurðardóttur hönnuð] sem hann hafði unnið með og ég vissi líka af henni 

því hún hafði unnið með Raxa [Ragnari Axelssyni ljósmyndara og höfundi Veiðimanna 

norðursins]. Ég hef náttúrulega unnið mjög náið með Raxa gegnum árin, bæði var hann 

kennarinn minn og svo var ég yfirmaður hans seinna, og okkar samstarf hefur verið 

mjög náið. Mitt starf á Morgunblaðinu snérist mikið um það að sjá til þess að hann 

fengi frið til að vinna að sínum verkefnum og ég ritstýrði að auki hans efni.  

En það sem ég geri í rauninni þegar ég vinn, þegar ég er að taka myndirnar og 

skrifa textana, þá hanna ég bókina líka. Þannig að ég stilli henni upp og ákveð hvaða 

form mér finnst passa fyrir hana. Ég braut meðal annars upp flæðið í henni, það var mín 
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hugsun og ég vildi að það kæmist til skila að þetta væri mín hönnun alla leið. Kristjáni 

leist vel á það og við fórum að hittast og ég að sýna honum þetta. En þegar Bergdís 

kemur inn í verkið og ég sýni hennar mínar hugmyndir þá er ég bara með tilbúna vöru 

og hún tekur svo við og fíníserar það. En í rauninni þá er flæðið alveg komið þar sem 

þetta er mín hugsun. Og það er líka bara eins og ég er. Ég er sá sem segir söguna og ég 

er svona stjórnsamur, þetta er mitt verk og ég vil stjórna alla leið.  

Það tókst mjög vel og ég var mjög ánægður með þá útkomu en svo eru það bara 

þessir fjárhagslegu þættir þar sem maður þarf að meta hvaða leið á að fara. Við völdum 

til dæmis þá leið að prenta í Póllandi sem er kannski ekki alveg draumastaðan en það 

var eiginlega eini óþægilegi þátturinn fyrir mig í þessu ferli að geta ekki verið 

viðstaddur prentun. Það er samt bara algjörlega skiljanlegt fyrir útgáfu peningalega séð 

og er bara lykilatriði. Já, þannig að svona byrjaði í rauninni þetta samstarf og ferli sem 

hefur verið mjög svipað með allt öðruvísi bók sem ég er að gera núna.  

 

Hvers virði er það fyrir þig sem ljósmyndara að fá útgefna bók eftir þig? Skiptir það 

miklu máli fyrir þig og listamenn almennt?  

Já, það skiptir gríðarlega miklu máli. En ég hugsa að kannski sé það að einhverju leyti  

mismunandi, það fer eftir við hvaða miðil menn eru að vinna. En almennt fyrir þá sem 

eru að vinna með sjónlistir, þar sem verið er að vinna með myndverk og sýningar, þá er 

það sem eftir stendur einhverskonar útgáfa. Og það er svona draumastaðan og það sem 

alla dreymir um að gera. Svo eru aðrir sem taka þetta skrefinu lengra sem segja að 

verkið sé sjálft bókverkið en fyrir mér skiptist verkið í rauninni í tvennt, það er 

myndverkið annars vegar og hinsvegar bókin. Það er engin spurning að fyrir mér er 

bókin endapunkturinn því þar birtist sagan eins og ég vil segja hana í heild.  

Þannig að útgáfa er mjög mikils virði og það sem verkið miðar að allan tímann. 

Fyrir mér er bók mikilvægari en sýning til dæmis. Sýningar eru í rauninni bara annar 

miðill en það má líta á að bókin sé hinn varanlegi miðill. Sjálfum finnst mér athyglisvert 

hvernig menn leggja áherslu á mikilvægi þess að vera með heimasíðu og slíkt, en ég 

held að undantekningarlaust, finnist mönnum bókin vera sterkari og áhrifaríkari miðill 

til að koma hugsun þeirra á framfæri heldur en netið. Það er vegna þess að í bók þar 

stýrir þú því hvernig fólk upplifir. Hver og einn er með verkinu og fer í gegnum ákveðið 

ferli sem er sagan eins og listamaðurinn hugsar verkið. Það er það sem öllum finnst 
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áhrifaríkt. Þetta er ákveðin hefð sem við erum alin upp í en kannski er kynslóðin sem er 

að koma upp núna að hugsa þetta öðruvísi.  

Talandi um mína kynslóð til dæmis, sem er alin upp fyrir tíma nets, þá finnst 

fólki útgáfa vera mikilvæg. Og ef bókin er líka fallegur og vel lukkaður gripur þá er það 

dálítið eins og endapunkturinn. Aftur á móti finnst mér netið vera líkt og einskonar 

tilvitnanir eða punktar. Þetta er þarna og þú getur sýnt og bent á hlutina en það sýnir 

ekki hið fullkomna flæði einhvernveginn. Ég veit ekki afhverju þetta er en mér finnst 

þetta dálítið merkilegt, jafnvel skrítið. Ég hef rætt þetta mikið við samstarfsfélaga mína.  

En svo breytist allt, núna eru náttúrulega að koma spjaldtölvur og mikið gert úr 

því að vera með heimasíður sem eru gerðar fyrir þær líka. En einhvernveginn þá er alltaf 

hinn endalausi draumur um hina fullkomnu bók. Bókin er líka bara minn miðill og þá 

vill maður náttúrulega að bókin sé eins vel úr garði gerð og hægt er. Þá er ég að tala um 

verkið sem viðfangið, sem prentgrip og bókverk. 

 

Dálítið eins og listaverk í sjálfu sér?  

Já, sem listaverk í sjálfu sér því þar er verkið og þar koma allir þræðir saman. 

 

Telur þú að það sé þörf fyrir forlag líkt og Crymogeu, sem sérhæfir sig í útgáfu 

ljósmynda, listaverka- og hönnunarbóka?  

Ég tel að það sér gríðarleg þörf fyrir þetta forlag. Svo ég vísi í það sem Celina Lunsford 

[bandarískur sýningarstjóri sem hélt á Íslandi fyrirlesturinn „Er íslenskt landslag 

asnalegt?“ þann 16. nóvember 2011] var að fjalla um í fyrirlestrinum áðan varðandi 

þessa ofboðslegu sprengju í áhuga á ljósmynda- og listaverkabókum í heiminum í dag. 

Við erum aðeins byrjuð finna fyrir því hérna heima og þá ekki síst vegna forlagsins 

Crymogea. Það er engin spurning að á sama tíma og það er eðlileg og sívaxandi umræða 

um útgáfu rafbóka, hvað textabækur og sögubækur varðar, þá er um leið lögð áhersla á 

sífellt vandaðri bækur sem prentgripi og sem svona artistic statement gripi. Í dag er 

algjör sprengja í útgáfu bóka sem tengjast ljósmyndamiðlun á einhvern hátt.  

Þessi hefðbundnu forlög hér á Íslandi hafa verið mjög upptekin af því að gefa út 

sögubækur. Þó ég vilji ekki segja að við séum bókmenntaþjóð þá erum við bókaþjóð, 

það er engin spurning um það, þar sem við gefum út mikið af bókum. En bækur eins og 

Crymogea er að gefa út hafa oft lent dálítið milli skips og bryggju. Þetta eru oft svona 
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spariútgáfur og því er eins og forlögin taki þær ekki alvarlega. Stundum jú, eru þetta 

svona algjörar túristabækur með póstkortalandslagi, en annars vegar markaðssetur 

Crymogea þá stefnu að verið sé að gefa út falleg bókverk sem eru mikilvægt innlegg í 

umræðuna um skapandi listir. Og það er bara gríðarleg þörf fyrir slíkt.  

 

 

Eins og við komum inn á áðan ertu einnig bókmenntafræðingur að mennt, birtist það á 

einhvern hátt þinni listsköpun?  

Já, það gerir það, það er nefnilega engin spurning. Það er þessi furðulegi samruni. Ég er 

náttúrulega með menntun báðum megin og er alltaf með lappirnar í þessum báðum 

heimum. Þó ég vilji að sjálfsögðu að mínar ljósmyndir gangi upp sem stök verk þá má 

að einhverju leyti segja að um leið sé heildarhugmyndin, varðandi þau verk sem ég hef 

gert og þau verk sem ég er að vinna, að það sé alltaf sterkur bókmenntalegur eða 

línulegur textaþráður. Hann er kannski mislæs fyrir aðra en af minni hálfu er hann 

greinilegur og fyrir mér er best af öllu ef þetta tengist saman. Ég er náttúrulega bæði að 

skapa verk á gagnrýninn hátt sem listamaður og vil taka þátt á lifandi og skapandi hátt, 

en um leið er ég alltaf að fjalla á gagnrýninn hátt um verk annarra. Þannig að fyrir mér 

þá fer þetta mjög vel saman, sem og hönnunarþátturinn, til að skapa þessa heildarmynd.   

 

Hvaða eiginleika finnst þér að góð ljósmyndabók þurfi að bera? Hverju stefnir þú 

sjálfur að?  

Í fyrsta lagi þá þurfa verkin að vera áhugaverð. Í öðru lagi þarf verkinu eða bókinni að 

vera vel ritstýrt þannig að það birtist skýr heildarhugsun í framsetningunni. Í þriðja lagi 

þá þarf bókin að vera vel unnin, hönnunarlega og prentlega. Og þegar þetta allt kemur 

saman þá þarf bókin náttúrulega líka að stíga inn í einhverja áhugaverða umræðu og 

hafa eitthvað nýtt til málanna að leggja. Bókin má ekki vera endurtekning eða endurgerð 

af einhverju sem þegar  hefur verið gert. Hún þarf bara að vera áhugaverð að öllu leyti, 

bæði hin stöku verk og sem heildargripur, auk þess að taka þátt í einhverskonar 

áframhaldandi umræðu.  

 

Nú er komin út ný bók eftir þig, Án vegabréfs – Ferðasögur, ertu ánægður með 

útkomuna á þeirri bók?  
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Já, en meðganga þeirrar bókar var náttúrulega mjög sérkennileg. Eftir að ég kláraði 

Sögustaði ákvað ég að taka saman myndir sem hafa safnast upp hjá mér í gegnum tíðina 

og fara að vinna úr þeim. Árið 1994 hélt ég sýningu sem ég kallaði Ferðalagamyndir og 

voru myndir úr ferðalögum. Ég hef ferðast mjög mikið og þá bæði fyrir sjálfan mig til 

að mynda og einnig vegna vinnu minnar. Ég er alltaf að vinna með þetta fyrirbæri sem 

ég kalla dagbókina mína sem er svona mitt grunnmyndasafn og ég nota myndavélina 

eins og dagbók til að skrá mitt líf í rauninni. Ég hef verið að halda nokkrar sýningar hér 

og þar, bæði hér heima og erlendis, úr þessari dagbók þar sem ég tek nokkur þemu fyrir. 

Þar innan er hópur mynda sem hafa vinnutitilinn „ferðalagamyndir og staðir“. Fyrir 

svona fjórum árum hélt ég sýningu í Listasafni Reykjavíkur sem hét Dagbók – Staðir og 

þessar myndir eru úr henni [Án vegabréfs – Ferðasögur]. Ég byrjaði að taka saman 

myndir fyrir rúmu ári síðan og fór að setja saman ljósmyndabók með ferðalagamyndum 

sem átti að vera í svipaðri stærð og Sögustaðir. En síðan þegar ég fór að vinna með 

mínar ítarlegu dagbækur þá tók textasmiðurinn í mér yfirhöndina og smám saman fór ég 

að skrifa ferðasögurnar.  

Ég hafði skrifað svona ferðasögur áður, bæði fyrir Morgunblaðið og fyrir minn 

umboðsmann erlendis, sem hafði verið að birta svona klassískar ferðasögur eftir mig í 

tímaritum víða um heim, frá ákveðnum ferðum eins og námunum í Bólivíu eða Þriggja 

gljúfra stíflunni í Kína. Þegar ég fór að vinna upp úr þessum textum og skrifa suma 

þeirra upp á nýtt þá var ég allt í einu búinn að ýta öllum myndunum út og ákvað að gera 

hreina textabók, sem Crymogea hefði eflaust ekki gefið út. Ég vildi að þetta væri í 

textabókarstærð og ég var bara með hreina ferðasögubók í höndunum. Ég hef rosalegan 

áhuga á ferðasögum og á gríðarlegt safn af þeim allstaðar að. Svo setti ég þetta inn í 

InDesign þar sem ég hélt brotinu en fór að sækja myndirnar og fella þær aftur inn í og 

endaði í rauninni með svona klassískt form frá 6. áratugnum sem er oft kallað picture 

essay eða ljósmyndafrásögn þar sem texti og myndir vinna saman. Síðan fór ég að vinna 

þetta mjög nákvæmlega þannig og enn og aftur breytti ég textunum til að þetta tengdist 

allt saman.  

Ég sýndi Kristjáni þetta og honum þótti þetta áhugavert og sendi síðan á 

Bergdísi og þá tók við svona fíníseringarferli. Ég var búinn að hanna flæðið í 

frásögninni en við breyttum henni dálítið, felldum út tvær sögur og bættum öðru við, en 

ég vildi halda textabókarstærðinni og einnig að bókin myndi kosta það sama og 
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textabók. Þannig að ég var með hugmyndina að bókinni eins og hún er. Varðandi 

prentunina þá vildum við hafa þetta á hefðbundnum textapappír en samt gerði ég kröfu 

um að bókin væri prentuð í dúótón og væri flott prentun en ekki einslags 

gráskólaprentun því hún verður svo flöt. Bergdís er búin að fara svo frábærum höndum 

um þetta og þá kem ég loksins að spurningunni hjá þér, ég er bara alveg himinlifandi 

með útkomuna.  

 

Sérðu fram á áframhaldandi samstarf við forlagið Crymogea?  

Það fer eftir Kristjáni en samstarfið hefur verið ákaflega ánægjulegt og gefandi að öllu 

leyti. Nú ertu kannski líka farin að spyrja spurninga sem ég er ekki ennþá farinn að ræða 

við Kristján þannig að það er kannski best að sjá fyrst hvernig þetta kemur út. En ég er 

að byrja að setjast strax niður þar sem ég er að setja upp stóra sýningu sem verður í 

Listasafni ASÍ í mars og ég byrja á að gera lítið bókverk út frá því. Það er samt ekkert 

endilega bókverk fyrir Crymogeu, ég geri þetta bara sjálfur. En jú jú það er engin 

spurning, það væri náttúrulega gaman að vera í frekara samstarfi við þetta forlag. Eins 

og staðan er í dag er þetta er eina forlagið sem hefur skilning á minni hugsun sem 

höfundur.  

 

 

Viðauki III.  

Viðtal þann 6. desember 2011 við Hörð Lárusson, hönnuð og höfund 

bókanna Fáninn. Tillögur almennings að hönnun íslenska fánans árið 1914 

(2008), sem Crymogea sér um dreifingu á og Þjóðfáni Íslands. Notkun, 

virðing og umgengni (2011) sem gefin var út hjá forlaginu. 

Mætti ég biðja þig fyrst um að segja mér örlítið frá þinni menntun og störfum? 

Já, ég heiti Hörður Lárusson og er grafískur hönnuður. Ég er menntaður hérna á Íslandi í 

Listaháskólanum og útskrifaðist þar með BA gráðu í grafískri hönnun árið 2006. Ég hef 

starfað sjálfstætt að einhverju leyti en mestmegnis hérna á Vinnustofu Atla 

Hilmarssonar síðan árið 2005, áður en ég kláraði námið, og verið hér eiginlega alveg 

síðan.Við köllum þetta „hönnunarstofu“ og erum mest í því að hanna bækur og 
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heildarútlit á fyrirtækjum og þess háttar. Við hönnun líka merkingar og þess lags en 

erum minna í auglýsingum.  

 

Hvað áttu við þegar þú talar um „heildarútlit“?  

Já þá á ég við allt frá merki og yfir í það sem maður kallar brand. Við byrjuðum dálítið 

á því upphaflega. En svona á seinni árum þá fórum við að gera meira af bókum og 

merkingum og þá sérstaklega leiðarmerkingum. Varðandi Crymogeu þá hönnuðum við 

að vísu ekki merkið en höfum þó aðeins verið að fikta við það, við lógóið og letrið, og 

höfum lagt fram tillögur til þeirra með uppfærslu á útlitinu. Nafnspjöldin þeirra og slíkt 

koma að einhverju leyti héðan en við erum ekki búin að taka heildarútlitið fyrir forlagið 

ennþá.     

 

Hver eru þín tengsl við Crymogea og hvaða störf vinnur þú fyrir forlagið?  

Það er nú ýmislegt. Við höfum hannað bækur fyrir Crymogeu og einnig vinnum við 

útlitið og aðstoðum við minni verk. Við höfum til dæmis gert jólakort og hitt og þetta. 

Svo hef ég reyndar sjálfur gefið út bók, eina sem var gefin út hjá Crymogeu og aðra sem 

er í sölu hjá þeim. Fyrri bókina [Fáninn. Tillögur almennings að hönnun íslenska fánans 

árið 1914 (2008)] gaf ég út sjálfur undir mínu nafni en eftir svona ár var hún tekin inn 

hjá Crymogeu með það fyrir sjónum að ef hún væri endurprentuð þá kæmi hún út undir 

þeirra merkjum. En seinni bókin [Þjóðfáni Íslands. Notkun, virðing og umgengni 

(2011)] er alveg gefin út hjá þeim. Við tengdumst forlaginu upphaflega út frá verkefni 

sem við vorum þá komin inn í. Það átti að hanna bók sem fór síðar meir yfir til þeirra í 

dreifingu eftir að verkefnið var byrjað hér. Það var bókin Íslensk samtímahönnun 

(2010). Þannig kynntumst við fyrst og síðan hafa þau kynni undið upp á sig.  

 

Þið hafið hannað fjölda bóka fyrir forlagið síðan þá. Hvað þarf að hafa í huga varðandi 

hönnun bóka? 

Það er náttúrulega rosalega margt. Hversu mikið við komum að því hefur mikið að segja 

með hvernig aðilinn er sem þú vinnur fyrir. Í tilfellinu með Kristján og Crymogeu þá er 

alltaf mjög góð ritstjórn þar og vel haldið utan um allt, jafnvel hluti eins og prentferlið 

og þess háttar, sem er alls ekkert algengt. Hjá Crymogeu er alltaf vel búið að safna 

saman efni og allt er mjög tilbúið. Í öðrum tilfellum, og það er raunar mjög algengt, að 
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við sem hönnuðir þurfum líka að fara til ljósmyndaranna og fá efni, jafnvel velja efni, 

og höfum stundum í stórum prentverkum endað á því að verða ritstjórar, þó það hafi 

aldrei verið hugsunin í upphafi. En einfalda útskýringin á því að gera bók er náttúrulega 

sú að skipuleggja hana vel sem er mikilvægt fyrst. Stundum er það komið að einhverju 

leyti. Eftir skipulag þá er farið í skissuvinnu og uppsetningu og slíkt og það borið undir 

kúnnann sem er þá útgefandi eða annar aðili. Og síðan er náttúrulega bara farið út í að 

klára og ganga frá til prents.   

 

Hverju stefndir þú að með þínar eigin bækur?  

Jah báðar bækurnar voru náttúrulega dálítið áhugamál hjá mér. Sérstaklega fyrri bókin, 

hún einhvernveginn féll í hendurnar á mér og ég einhvernveginn varð að gera hana. Mig 

langaði að koma henni frá mér og fjármagnaði hana bara alveg sjálfur og dreifði. Við að 

gera þá bók þá varð hugmyndin að seinni bókinni til. Ég tók einhver tvö ár í að gera 

hana. Þegar ég var að gera hana þá vissi ég strax frá upphafi að þó það væri hægt að 

gefa bókina út sjálfur og dreifa henni þá er það alveg rosaleg vinna og ég lagði ekki í 

það aftur. Þó ég hafi nú alveg sloppið í það skiptið, ég kom kannski ekki út í miklum 

gróða en ég kom alveg út réttum megin við núllið, en samt þá eiginlega nennti ég því 

ekkert aftur. Ég vildi fá útgefanda og Kristján tók mér opnum örmum.  

 

Afhverju Crymogea? Voru einhver önnur forlög sem komu til greina?  

Nei í rauninni ekki í mínum huga. Eldri bókin var komin í dreifingu áður en seinni 

bókin varð til og mig langaði að koma henni frá mér. Ég hafði farið í gegnum jólasöluna 

þarna fyrra árið og hafði engan tíma í þetta. Þannig að hugmyndin var að finna einhvern 

og þá var ég byrjaður að vinna með forlaginu hér á stofunni. Ég þekkti Kristján og þetta 

var svona næst manni. Ég held líka að þetta sé sú útgáfa sem flestir vilja gefa út hjá ef 

þeir eru í bókum sem varða listir- og hönnun. Það er mjög augljóst að það er alltaf mikið 

lagt upp úr bókunum hjá þeim, ekki bara innihaldinu heldur einnig hönnun, og það 

skiptir mig til dæmis miklu máli.  

En þetta er náttúrulega lítið forlag og ég fór ekki út í samstarf við þá með það í 

huga að það yrði miklu meiri sala eða eitthvað þannig heldur var það mér bara 

algjörlega til hægðarauka svo ég þyrfti ekki sjálfur að fara í búðirnar og slíkt. Sú var 
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hugsunin frá byrjun jafnvel þó ég fengi á þann hátt minna inn í kassann sjálfur. Þegar 

maður gefur út bók undir formerkjum forlags er útgáfan af meiri alvöru. 

 

Finnst þér því skipta máli að það sé alvöru hönnun á bak við bækur?  

Ekki spurning. Það hefur náttúrulega mjög mikið að segja með hvernig bók það er þó 

hönnunin skipti alltaf máli og hún getur alltaf hjálpað. Líkt og með bækurnar mínar þá 

snúast þær miklu meira um hönnunina heldur en textann. En ég heyrði mjög gott dæmi 

um daginn utan úr heimi varðandi það hvernig rafbækur eru að taka yfir og eru í 

mörgum tilfellum orðnar söluhærri en prentuðu bækurnar. Ég heyrði dæmi af frétt þar 

sem einhver útgáfa prófaði að taka bók sem var bara venjuleg skáldsaga en lögðu svo 

rosalega mikið í að gera hana flotta prentaða útgáfu á meðan hinar bækurnar voru bara 

keyrðar út einhvernveginn. Þetta var eina prentaða bókin á listanum hjá þeim sem 

seldist þrefalt meira en rafræna útgáfan og það er bara af því að fólk vildi eiga gripinn. 

Meira segja varðandi skáldsögur getur hönnunin augljóslega aukið sölu.  

En svo má kannski líka gera greinarmun á því hvað er góð hönnun og slæm. Er 

hún bara vel sett upp og aðgengileg, sem er samt líka hluti af hönnuninni, en svo er líka 

spurning hversu langt á að ganga í því að hún verði að einhverjum grip. Líkt og í tilfelli 

Fuglabókarinnar þar sem gert er út á að bókin sé gripur ásamt innihaldi. Þannig að 

hönnun hefur alltaf eitthvað að segja en kannski á mismunandi stigum.  

 

Telur þú mikilvægt að hönnun- og listum sé komið á framfæri í formi bóka? Getur það 

skipt máli fyrir feril hönnuða og listamanna?   

Það þarf kannski ekki endilega að gera það því það fer eftir hvernig listamaður þú ert. 

Sé horft til Íslands þá hefur þjóðin alltaf litið á bókina nánast sem æðsta listformið. Þú 

ert ekkert nema þú hafir gefið eitthvað út, þessi hugsun situr rosalega í okkur ennþá. En 

ef þú skoðar internetið og umfjöllun þar þá eru til dæmis vöruhönnuðir að fá mikla 

umfjöllun á erlendum vefsíðum. Fyrir þá er það miklu meira virði heldur en að vera 

birtir í einhverri bók og það er líka af því að internetið gerist núna. Það er oft haft 

samband við mig og aðra grafíska hönnuði og við beðin um að senda inn efni til að setja 

í bækur, til dæmis collage bækur af einhverju eins og „bestu nafnspjöldin“ og eitthvað 

svoleiðis. Það virkar venjulega þannig að það er óskað eftir efni og þú sendir inn. Þú 
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færð ekkert borgað fyrir það heldur færð bók í staðinn. Það er litið á þetta á þann hátt að 

þau fái efni og við fáum auglýsingu.  

Ég hef verið birtur í þónokkrum svona bókum erlendis en ég held að ég geti 

nánast alveg pottþétt sagt að ég hef ekkert grætt á því verkefnalega séð eða neitt 

svoleiðis. Maður græðir kannski helst á því á þann hátt að maður getur fært það yfir á 

ferilskrána sína til þess að sýna hvað maður hefur gert. Á þann hátt er rosa flott að vera 

birtur í bókum og því er ég ekki að segja að það sé neikvætt. En það er í tengslum við þá 

tegund bóka, svo eru annarskonar bækur. Listakonan Rúrí var til dæmis að gefa út stóra 

bók bara með sínum verkum, ríflega 200 blaðsíðna bók, með öllu sem hún hefur gert 

fram að deginum í dag. Það er aftur á móti allt annað og svoleiðis bækur skipta miklu 

máli því þar ertu komin með mikið efni sem þú getur ekkert birt á vefsíðu eins vel.  

Þannig að bækur geta skipt miklu máli en þá skiptir líka máli að þær séu rétt 

gerðar. Ég hef náttúrulega mikinn áhuga á þessu og vinn mikið við þetta og er mjög 

hliðhollur bókum, en það er ákveðin tegund af bókum sem er að fara að hverfa, sem eru 

svona skáldsögur og þess háttar, það er nokkuð augljóst í rauninni.  

 

Sérðu fyrir þér að bækur eins og Crymogea gefur út gætu komið út á rafbókarformi? 

Það væri alveg hægt en það væri aldrei eins. Ég held frekar að það væri hægt að bæta 

því við  það gæti mögulega verið markaður fyrir því, en ég held að það leysi það aldrei 

af hólmi. Bækurnar sem Crymogea gefur út eru gripir sem þú vilt eiga og þú vilt setja á 

stofuborðið eða á góðan stað í hillunni. Það er ekki hægt að líkja þeim verkum sem 

Crymogea gefur út við nýjustu bókina eftir Arnald Indriðason til dæmis. Þetta er 

algjörlega tvennt ólíkt. Það eina sem það á sameiginlegt er að þetta er á pappír og þú 

getur flett þessu.  

 

Finnst þér að gera mætti bókum um listir- og hönnun hærra undir höfði?  

Sem hönnuður þá myndi ég auðvitað vilja sjá það. Á hagnýtan hátt hinsvegar, hvort það 

sé raunhæft, þá er ég ekkert sannfærður. Ég held samt að það sé vaxandi áhugi til dæmis 

hjá listamönnum varðandi útgáfu á eigin bókum. Við finnum fyrir því hérna á stofunni. 

Margir myndlistarmenn hafa samband við okkur og spyrjast fyrir um hvað kosti að fá 

útgefna eftir sig bók. Þannig að það er alveg áhugi fyrir því en þetta er erfiður markaður 

og hann er ennþá erfiðari af því að internetið virkar eins og það gerir.  
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Það kom út stór og þykk bók um íslenska hönnun núna frá Gestalt í tengslum við 

bókamessuna í Frankfurt, þar sem birtist sambland af verkum eftir vöruhönnuði, 

grafíska hönnuði og fatahönnuði, allt íslenskt. Það er rosalega mikið efni í henni en ef 

hún yrði sett í stöflum í bókabúðir þá er ég ekki viss um að hún myndi rjúka út. Aftur á 

móti tel ég að í bókum sem kynna íslenska hönnun út á við, sem er kannski það sem 

Crymogea er að stefna að, felist miklu meiri möguleikar. Ísland er lítið land og þeir sem 

eru bestir hafa fengið rosalega mikla umfjöllun en svo er líka mjög mikið af góðu fólki 

sem hefur fengið litla sem enga umfjöllun.  

Lítum til dæmis á listamann eins og Ragnar Kjartansson en við gerðum bók um 

hann þegar hann fór á Feneyjartvíæringinn. Hann er að fá rosalega mikla umfjöllun 

erlendis og stór söfn eru að kaupa verkin hans og hann er að detta inn á 

heimsmælikvarða. MOMA [Museum of Modern Art] var að kaupa af honum verk og 

fjallaði um það á þann hátt að það væri bara groundbreaking verk á 

Feneyjartvíæringnum. En síðan ef litið er á umfjöllunina um Ragnar hér heima áður en 

hann fór út þá var hún á þá leið: „Já, ok þú ætlar að fara út og mála myndir af vini 

þínum á sundskýlu. Og hvað segirðu, hvernig sundskýla er þetta?“ Þetta einkennir 

umfjöllunina hér. Það þarf að koma henni á aðeins hærra plan. Enn sem komið er þá 

borgar það sig varla að gefa út bækur hér því þegar einhver umfjöllun birtist í blöðum 

eða sjónvarpi þá er hún svona: „Afhverju er gul rönd á sundskýlunni en ekki einhver 

annar litur?“   

 

Hönnunarstofan ykkar var að vinna mjög virt hönnunarverðlaun nú á dögum. Getur þú 

sagt mér aðeins frá því?  

Þetta eru verðlaun í upplýsingahönnun eins og það heitir. Þar er meðal annars verið að 

dæma útlit sem skiptir náttúrulega alltaf miklu máli, en það er sem sagt verið að dæma 

út frá upplýsingahönnun sem gengur út á að gefa upplýsingar á einn eða annan hátt. Við 

fengum tvö verðlaun í flokki sem heitir way showing sem er í rauninni vegvísar. Þetta 

eru verðlaun sem eru haldin þriðja hvert ár og eru alheimsverðlaun í upplýsingahönnun. 

Við fengum verðlaun fyrir leiðarkerfið í Hörpunni og leiðarkerfið á lóð Háskóla Íslands 

í kringum byggingarnar.   

 

Á sú vinna eitthvað skylt við leturhönnun ?  
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Sko letuhönnun (e. typografia) er í raun að vinna með letur og það er eitthvað sem 

tengist inn í á mörgum stöðum. Svo er líka hægt að horfa á það út frá mismunandi 

hliðum, er verið að búa til letur, sem er til dæmis eitthvað sem við á vinnustofunni 

gerum ekki. En aftur á móti er vinna með letur líka hluti af þessu sem við gerum mikið 

af og skiptir okkur miklu máli eins og í bókunum. Við leggjum mikið upp úr því að 

velja rétt letur og rétta stærð og leggjum mikla vinnu í það. Og það á alveg jafn mikið 

við í þessum merkingarkerfum. Þar skiptir þetta allt máli; að velja letur sem er læsilegt, 

eða letur sem er í einhverjum anda, hvað það á að birtast stórt. Við eyðum alltaf góðum 

hluta af okkar hönnunarferli í að horfa á leturhönnun. Ég og við hér erum miklir 

áhugamenn um typógrafíu og í hönnun skiptir hún heilmiklu máli. Ég veit um bók sem 

Crymogea er að hanna um Ð-ið tengist mikið inn á þetta.  

Og við höfum gert töluvert, ég og Gunnar Vilhjálmsson, sem hefur líka gert 

bækur fyrir Crymogeu og er að vinna að þessari Ð bók til dæmis, við stóðum saman 

fyrir stórri ráðstefnu í september sem var bara um leturhönnun. Þetta var rúmlega 200 

manna ráðstefna hér í Hörpunni með fólki sem kom eiginlega allstaðar að úr heiminum. 

Þetta er árleg ráðstefna sem flakkar á milli landa og við héldum hana hér núna. En ég er 

samt ekkert í að hanna letur og hef aldrei gert það. En Gunnar aftur á móti er með MA 

gráðu í leturhönnun og það er alveg fag út af fyrir sig, líkt og illustration, að vera bara 

að teikna, en það sem við gerum hér á vinnustofunni er meira svona almenn hönnun.   

     

Hvaða verkefni eru á döfinni hjá þér?  

Nú orðið vinn ég náttúrulega nánast eingöngu hérna á stofunni og geri lítið sem ekkert 

sjálfur. En við erum að fara að leggja af stað með Hönnunarmars. Við höfum séð um 

útlitið fyrir það síðustu ár, eiginlega frá upphafi, og munum gera það núna aftur. Við 

sjáum sem sagt um allt útlitið í kringum Hönnunarmars, bæklinginn og fleira sem því 

tengist. Svo erum við að gera töluvert af sýningum. Við vorum til dæmis að senda eina 

sýningu frá okkur sem á að opna í næstu viku en þá hönnum við allt í kringum það. Það 

er dálítið öðruvísi vinna því þá er verið að hanna á veggi og svoleiðis, að vinna með 

grafík og upplýsingar. Í sambandi við mig og Crymogeu þá erum við byrjuð að 

skipuleggja næstu bók. Hún fjallar um íslensku byggðarmerkin. Við erum ekki komin 

neitt langt í því ferli og bókin er bara á rannsóknarstigi ennþá. Það væri raunhæft að 



67 

segja að ef við náum henni í lok næsta árs þá væri það nú bara ansi gott, kannski eftir 

rúmt ár eða eitthvað svoleiðis.  

 

Þú getur þá vel hugsað þér að halda samstarfinu við forlagið áfram?  

Já já, svo sannarlega. Kristján hefur gert margar bækur og það er mjög gott að vinna 

með honum. Oft er mikið að gera hjá honum og maður þarf stundum að bíða eftir 

textum en þeir koma og hann er mjög vandvirkur á texta. Þeir skipta hann máli sem og 

frágangur á ljósmyndum, sem skiptir okkur einnig miklu máli, en það er alls ekkert 

sjálfgefið. Hann hefur mikinn skilning á þessu og veit hversu mikið það hefur að segja 

með lokaútgáfuna á bókinni.  
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