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Ágrip

Aðalefni þessa verkefnis er bókaklúbburinn Neon sem stofnaður var á bókaútgáfunni Bjarti árið 

1998.

Í inngangi er fjallað um bókaklúbba á Íslandi undanfarin 30 ár og stað þeirra innan 

bókaútgáfunnar. Tæpt er á því að fagklúbbar gangi betur en klúbbar með skáldverkum. Þá er litið á 

hlutfall útgáfu á íslenskum skáldverkum og þýddum og breytingar á því á tíunda áratugnum raktar 

og líklegar ástæður fyrir þeim.

Meginefni verkefnisins er síðan bókaklúbburinn Neon sem forlagið Bjartur (hluti forlagsins 

Bjartur & Veröld) gefur út. Upphaf klúbbsins er rakið í aðalatriðum og farið ofan í saumana á þá 

sérstöðu klúbbsins að gefa eingöngu út þýddar bókmenntir eftir nýja höfunda; nýjar bækur sem 

vakið hafa athygli í sínu heimalandi. Til að varpa frekara ljósi á ritstjórnarstefnuna og samsetningu 

klúbbsins yfir árið er síðan gerð grein fyrir bókunum sem komu út í klúbbnum árið 2008 og tilraun 

gerð til að kortleggja hvaða tegundir bókmennta koma þar við sögu. Bæði hvað varðar 

bókmenntalega eiginleika, hvort um er að ræða bókmenntir í léttari eða þyngri kantinum, 

upprunalönd, frægð höfunda og fleira.

Að lokum eru tekin saman nokkur atriði sem talist geta ávinningur af því að hafa klúbb sem 

þennan starfandi í íslenskri útgáfuflóru. Þar má nefna aukna fjölbreytni og útgáfu í þýddum 

skáldverkum auk þess sem höfundalisti sá sem út hefur komið í klúbbnum auðveldar forlaginu að fá 

útgáfurétt fjölda erlendra titla gæðabókmennta. Ennfremur hafa margir þessara höfunda heimsótt 

Ísland í framhaldinu, komið fram á bókmenntahátíðum og við önnur tækifæri.

Í viðauka eru síðan viðtöl við Snæbjörn Arngrímsson og Jón Karl Helgason, fyrrverandi 

eiganda og ritstjóra Bjarts, Bjarna Þorsteinsson, útgáfustjóra Veraldar og fyrrverandi ritstjóra hjá 

Vöku-Helgafelli og AB, og Guðrúnu Vilmundardóttur, útgáfustjóra Bjarts. Einnig er í viðauka 

fyrirlestur sem Snæbjörn flutti á Þýðingahlaðborði 2005. Ennfremur sundurliðaðar útgáfutölur frá 

1983, 1986 og 1991 – 2008.
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Hjá Bjarti & Veröld

Hluti af lokaverkefni þessa náms í hagnýtri ritstjórn og útgáfu var starfsnám á bókaforlagi. Ég 

starfaði á starfsstöð forlagsins Bjarts & Veraldar frá 12. janúar til 3. apríl 2009. Þar starfa alla jafna 

þrír til fjórir starfsmenn sem sjá um daglegan rekstur forlagsins, en mikið af vinnunni, svo sem 

þýðingar, yfirlestur, umbrot og jafnvel ritstjórn, er unnin í verktakavinnu af öðrum. Þetta er því 

tiltölulega lítill vinnustaður sem þó hefur umsjón með viðamikilli útgáfustarfsemi. Forlagið varð til  

eftir sameiningu tveggja útgáfufyrirtækja, Bjarts og Veraldar, og hafa þau bæði verið látin halda 

sérstöðu sinni og bækur koma út hjá annarri hvorri útgáfunni. Starfsemi Bjarts lýtur því fyrst og 

fremst að útgáfu fagurbókmennta, íslenskra og þýddra, meðan Veröld einbeitir sér meira að 

ævisögum, viðtalsbókum, bókum almenns eðlis, léttari bókmenntum og námsbókum, svo eitthvað 

sé nefnt.

Í starfsnámi mínu hjá Bjarti fékkst ég við fjölbreytt verkefni. 

Meðal annars:

− Yfirlestur á innsendum handritum og álitsgjöf.

− Yfirlestur eftir umbrot og villuleiðréttingar fyrir útgáfu áður útgefinna bóka í kiljuformi.

− Úrvinnsla gagna vegna fyrirhugaðrar netverslunar í samvinnu við fleiri útgefendur.

− Endurskipulagning á bókalager.

− Efnislegur yfirlestur óútkominna námsbóka.

− Yfirlestur og ritstjórnarvinna við óútkomna skáldsögu.

− Vinna við uppfærslu og endurbætur á vefjum Bjarts og Veraldar.

− Þýðingar á kynningarefni vegna bókamessu í London.

− Fundarseta á stefnumótunarfundi Bjarts & Veraldar vegna ársins 2009.

Starfstími minn var um 12 vikur og ég var í ca. 80 % starfi. Á starfstímanum safnaði ég einnig 

heimildum um bókaklúbbinn Neon í formi viðtala fyrrverandi og nú verandi starfsmenn auk þess 

sem ég tók saman það sem ég fann innan fyrirtækisins af kynningarefni um klúbbinn.
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Jarðvegurinn

Bókaklúbbar á Íslandi

Íslendingar kalla sig gjarnan bókaþjóð. Enda er gjarnan sagt að útgáfa bóka á íslenskri tungu sé 

ekki í neinu samhengi við höfðatölu þeirra sem tungumálið lesa. Einhvern tíma á að hafa verið 

ráðinn viðskiptafræðingur til einhvers forlagsins. Sá átti að reikna út hvernig hægt væri að hámarka 

hagnað af bókaútgáfu á Íslandi. Hann komst hins vegar að þeirri niðurstöðu að með þessa stærð 

(eða smæð) markaðar gæti útgáfa bóka engan veginn borið sig og þar með ekki forlagið sem hann 

ynni fyrir, frekar en önnur. Forlagið skar þegar niður útgjöldin sem nam launum eins 

viðskiptafræðings. Sennilega er þetta lygasaga en hún er góð, engu að síður.

Bókaklúbbar voru á tímabili áberandi í landslagi íslenskrar bókaútgáfu. Þann 29. september 

1989 var Bókaklúbbur AB elstur slíkra klúbba á Íslandi, þá 15. ára gamall.  Í tilefni dagsins var efnt 

til handritasamkeppni auk þess sem efnt var til ljóðalesturs og ýmissa hátíðahalda fyrir utan 

bókabúð Sigfúsar Eymundssonar í Austurstræti. Mikið um dýrðir.1 Bókaklúbbur AB hafði líka verið 

mjög áberandi í útgáfuumhverfi bókaþjóðarinnar og taldi, þegar flestir voru áskrifendurnir, líklega 

um 10.000 manns. Bækurnar í klúbbnum seldust því sjálfkrafa jafnvel betur en bækur á almennum 

markaði. Meðan klúbburinn gekk svona vel var hann mikil hagnaðareining og það góður 

bókaklúbbur gat haldið forlagi á floti og séð því fyrir tekjuafgangi til útgáfu á verkum sem væru ef 

til vill ekki jafn söluvænleg. Bækurnar voru síðan einnig settar á almennan markað en í gegnum 

klúbbana fengu menn þær fyrstir og á allt að 20% afslætti. Í klúbbum bar þó á því að handbækur og 

fræðirit ýmiskonar seldust betur heldur en skáldverk.2

Í kringum 1990 fór gengi bókaklúbbanna að dala. Það hélst í hendur við að stórverslanir 

fóru að selja bækur fyrir jólin og um miðjan tíunda áratuginn var bókaverð gefið frjálst. Við það 

gjörbreyttist allt söluumhverfi bóka og voru þar með úr sögunni bóksöluleyfi sem sækja þurfti um 

sérstaklega og skyldaði menn til að selja bækur samkvæmt samræmdri verðskrá.3 Þar með var ekki 

1 Sbr. Bókaklúbbur AB 15 ára: Veglegt afmælisrit og handritasamkeppni Morgunblaðið, 30. september, 1989, bls. 1.
2 Sbr. Bjarni Þorsteinsson, Viðauki 2, bls. 40.
3 Sbr. Kristján B. Jónasson, Félag íslenskra bókaútgefenda 120 ára, 
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lengur tryggt að klúbbarnir byðu upp á betra verð en hægt væri að finna á almennum markaði. 

Þegar halla tók undan fæti hjá Bókaklúbbi AB tóku menn ennfremur að freistast til að setja inn í 

hann bækur sem þeir áttu, áður útgefnar og verk sem jafnvel voru ekki í þeim gæðum sem 

klúbbfélagar áttu að venjast og höfðu selst illa á almennum markaði. Þetta gerði það að verkum að 

áskrifendum fækkaði enn frekar.4

Bókaklúbbur AB var þó enn nokkuð öflugur þegar AB varð gjaldþrota, árið 1996. Vaka-

Helgafell keypti lagerinn og bætti bókaklúbbi AB í flóru sína af klúbbastarfsemi sem þá var 

talsverð hjá því forlagi. Klúbburinn var þá sameinaður Stóra bókaklúbbnum sem hafði verið 

starfræktur hjá Vöku-Helgafelli, en sá klúbbur bar aldrei nafn með rentu jafnvel ekki eftir 

sameiningu klúbbanna tveggja. Ýmsir fagklúbbar, svo sem matreiðsluklúbbar og 

handavinnuklúbbar, gengu þó mun betur og slík útgáfa virtist henta klúbbforminu betur heldur en 

útgáfa bókmennta.5

Í dag virðast bókmenntaklúbbar ekki verða sérlega stórir. Félagar í slíkum klúbbum eru 

jafnan eingöngu sérstakir áhugamenn um bókmenntir. Í dag eru starfræktir nokkrir slíkir klúbbar. 

Ugluklúbbur Máls og menningar hefur verið starfandi um 

langt árabil, eða frá 1984, og er enn, nú undir merkjum 

Forlagsins eftir að það keypti Mál og menningu út úr Eddu 

útgáfu. Forlagið er einnig nýlega farið af stað með klúbb sem 

heitir Klassíski kiljuklúbburinn sem býður upp á ýmis 

stórvirki innlendra og erlendra bókmennta í kiljuútgáfu. 

Bækurnar eru í hefðbundnu kiljubroti, en útlit þeirra er að nokkru leyti samræmt. Þar hafa þegar 

komið út í kiljuformi nokkuð fjölbreytt úrval stórvirkja íslenskra sem erlendra bókmennta, svo sem: 

Mobý Dick eftir Herman Melville, Bréf til Láru eftir Þórberg Þórðarson, Lesarinn eftir Bernard 

Schlink og Sögur og ljóð, safn verka eftir Ástu Sigurðardóttur. Ekki má svo gleyma bókaklúbbnum 

http://kristjanb.blog.is/blog/kristjanb/entry/769375/ [sótt 15. apríl 2009]
4 Sbr. Bjarni Þorsteinsson, Viðauki 2, bls 40.
5 Sbr. Bjarni Þorsteinsson, Viðauki 2, bls. 40.
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Neon sem Bjartur gefur út. Bókaútgáfa á Íslandi virðist því hafa brugðist við þessum minnkandi 

áhuga almennings á útgáfu skáldsagna í bókaklúbbum með ódýrari leiðum í umgjörð útgáfu, það er, 

að gefa skáldverk í klúbbum frekar út í kilju heldur en innbundin. En þetta er samræmi við það sem 

útgefendur Bókaklúbbs AB fundu fyrir á sínum tíma, að fagbækur, fræðibækur eða bækur almenns 

eðlis seljist betur í klúbbum heldur en skáldsögur. Í rauninni er því rökrétt að fagklúbbar eigi sér 

traustari og tryggari áskrifendahóp heldur en blandaðir klúbbar þar sem þar velja menn sér klúbba 

eftir áhugamálum. Því er ekki nema eðlilegt að bókaklúbbar sem tengjast einhverju sem flestir þurfa 

að fást við í sínu daglega lífi, eins og matreiðslu, gangi betur en klúbbar sem sinna afmarkaðri 

hópum. Því má segja sem svo að bókaklúbbar sem gefa aðeins út skáldsögur séu eins og aðrir 

fagklúbbar. Klúbbar fyrir bókmenntaáhugafólk. Þó eru líklega nokkrir undirflokkar í þeim geira og 

alls ekki víst að sama fólkið hafi áhuga á bókmenntum líkum þeim sem gefnar eru út í Uglunni, 

Klassíska kiljuklúbbi Forlagsins og Neonklúbbi Bjarts.

Útgáfa íslenskra og þýddra skáldverka

Gengi bókaklúbba dalaði með afnámi bóksöluleyfa og samræmdra verðskráa fyrir bækur. 

Ávinningurinn af því að vera í klúbbi sem gaf einhvern afslátt var ekki jafnmikill þegar von var á 

því að hægt væri að fá hverja bók á enn meiri afslætti einhverjum mánuðum síðar, og síðan kannski 

fyrir aðeins brot af upprunalegu verði eftir einhver ár. Til þess að afslátturinn sem klúbbarnir veittu 

skipti kaupandann einhverju máli hefði hann þurft að vera svo mikill að ekki væri lengur hagstætt 

fyrir útgefandann að gefa bækurnar út í klúbbinn. Bókaklúbbum, sérstaklega klúbbum með 

skáldverk, hefur því fækkað umtalsvert á síðasta áratug eða svo. 

Þó er ekki hægt að sjá að þetta hafi haft neikvæð áhrif á bókaútgáfu á Íslandi í heild, ef rýnt 

er í útgáfutölur. Útgáfa skáldverka hefur aukist jafnt og þétt síðustu þrjá áratugina. Hins vegar má 

sjá nokkuð merkilega þróun ef hlutfallið á milli íslenskra og þýddra verka er skoðað. Skoðum 

útgáfutölur nokkurra ára á undanförnum þremur áratugum:

7



Ár Fjöldi íslenskra verka Fjöldi þýddra verka Samtals

1983 23 60 83

1986 21 59 80

1991 36 56 92

1995 31 55 86

1996 48 38 86

1998 49 44 93

2002 62 40 102

2006 64 62 126

2008 77 86 1636

Á þessum tölum má sjá að þótt bókaútgáfa aukist um næstum helming frá árinu 1983 til ársins 2008 

fer fjöldi erlendra skáldverka aðeins úr 60 í 86 á meðan sprenging verður í útgáfu innlendra verka, 

úr 23 árið 1983 og 21 1986 til 77 verka árið 2008 (og 79 árið áður). Aukningin sjálf helst líklega í 

hendur við hið svokallaða góðæri í efnahag landsins svo líklega lækka þessar tölur á næstu árum. 

En hlutfallið milli íslenskra og erlendra verka talar sínu máli. Sérstaklega er áhugavert að skoða 

breytinguna sem verður á milli ársins 1995 og 1996, einmitt þegar bókaverð er gefið frjálst. 

Heildarfjöldi útgefinna skáldverka er nákvæmlega sá sami, en íslenskum verkum fjölgar um 17 á 

milli ára og þýddum fækkar um sama fjölda. Frá miðjum tíunda áratugnum hefur síðan oftast komið 

út nokkuð svipað mörg íslensk skáldverk og þýdd og mörg ár hafa íslensku bækurnar verið fleiri. 

Það er nokkuð athyglisvert ef miðað er við hina margnefndu höfðatölu. Þrátt fyrir að rithöfundar 

séu nokkuð algengir og afkastamiklir á Íslandi þá bendir þessi þróun ótvírætt til minnkandi áhuga 

forleggjara á að láta þýða erlendar bókmenntir til útgáfu. Þetta virðist vera þróunin víðar en á 

Íslandi. Séu útgáfutölur annars staðar í Evrópu skoðaðar er ljóst að alls staðar er verið að gefa út 

meira af innlendum bókmenntum en erlendum. Þó er Þýskaland undantekning, en þar eiga erlendar 

bækur enn greiðari aðgang að markaðnum heldur en þýskar.7

6 Viðauki 5, bls. 49 - 50
7 Sbr. Bjarni Þorsteinsson, Viðauki 2, bls. 41.
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Bókaklúbburinn Neon 

Bjartur og frú Emilía

Snæbjörn Arngrímsson stofnaði bókaforlagið Bjart árið 1990. Á sama tíma 

starfaði bróðir hans, Hafliði Arngrímsson með leikhópnum Frú Emilíu og 

bræðurnir ákváðu, ásamt fleirum, að hefja útgáfu tímarits um bókmenntir, með 

áherslu á leiklistartengt efni. Tímaritið var látið heita Bjartur og Frú Emilía,  

eftir  forlaginu og leikhópnum, og hóf göngu sína árið 1990. Af ritinu komu út ellefu árgangar, 

yfirleitt tvö til þrjú tölublöð á ári. Ritið var afar vandað og innihélt greinar um bókmenntir, íslenskar  

sem erlendar, auk þess sem út komu nokkur sérrit og kennir í flóru þeirra margra grasa; Ástralir 

fengu sérrit (nr. 26 3. tbl. 1997), örsögur Daníl Kharms komu út í  sérhefti í þýðingu Árna 

Bergmanns auk eftirmála eftir hann (nr. 30/31 1./2. tbl. 2000), út kom sérrit um Bertold Brecht (nr. 

29 1. tbl. 1999), greinasafn eftir Einar Má Guðmundsson sem síðar kom reyndar einnig út sem bók í 

bókaklúbbnum Neon (nr. 28 2. tbl. 1998), og nokkrir íslenskir rithöfundar voru beðnir að velja sér 

nöfn úr áskrifendaskrá Bjarts og Frú Emilíu og skrifa hugleiðingar út frá þeim.  Uppskeran af þeirri 

vinnu varð sérheftið: Nöfn áskrifenda (nr. 27, 1. tbl. 1997).

Þetta margbreytilega og ef til vill undarlega verkefnaval tímaritsins má lesa til marks um að 

ákveðið alvöruleysi einkenndi útgáfustarfsemina, þrátt fyrir að um listrænt og fræðilegt efni væri að 

ræða. Þetta alvöruleysi kom einnig stundum fram í formálum frá ritnefnd í sumum heftanna. Til 

dæmis segir í formála sérritsins um Ástralíu sem út kom 1999:

Í öðru lagi hefur ritnefnd ákveðið að þeir sem finna rit- eða málvillu í tilkynningu 
ritnefndar, nú eða síðar, hljóti eftirsóknarverð verðlaun – laun á himnum eða 
flugferð eftir himinbrautum til Parísar. Þessi háttur er hafður á vegna þess að 
hörmuleg villa fannst í inngangi ritnefndar fyrr á þessu ári. Nefndarmenn voru 
beygðir af skömm og gengu ekki teinréttir dögum saman. Sá sem fyrstur tilkynnir 
villufund fær flugferð til Parísar á vegum tímaritsins. Ef deilur rísa um hvað er rétt 
og hvað er ekki rétt mun ritnefnd leysa úr deilumálum.8

8 Snæbjörn Arngrímsson, Bjartur og Frú Emilía nr. 26, 1. tbl. 1998, Bjartur, Reykjavík. Bls. 3.
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Þarna fundu Bjarts- og Frúr Emilíumenn upp á þeirri skemmtilegu nýbreytni að taka sjálfa sig og 

útgáfuna ekki alltaf graf alvar- og hátíðlega, þó við listir og menningu væri að fást.

Í útgáfu tímaritsins Bjarts og Frúr Emilíu voru forleggjarar komnir út í framhaldsútgáfu og 

byrjaðir að þreifa sig áfram með að vera með ákveðinn áskrifendalista. Einnig má segja að í sumum 

heftum Bjarts og Frúr Emilíu hafi verið að finna vísi að því starfi sem seinna átti eftir að verða að 

bókaklúbbnum Neon. Það á kannski sérstaklega við um það þýðingastarf sem unnið var í sérritið 

um Daníl Kharms og þýðingar á ýmsu efni í sérrit um bókmenntir ýmissa landa. Þar var 

forleggjarinn Snæbjörn Arngrímsson til dæmis þegar búinn að koma sér upp áskrifendalista með 

áhugafólki um bókmenntir .

Neon

Bókaklúbburinn Neon leit dagsins ljós árið 1998. Segja má að ritstjórnarstefna Neon hafi verið 

nokkuð skýrt kynnt í fororðum að 28. riti tímaritstins Bjarts og Frú Emilíu sem er sérritið Launsynir 

orðanna eftir Einar Má. Þar er klúbburinn kynntur svona til sögunnar:

Áskrifendum skal bent á að í sumarbyrjun verður nýjum bókaflokki, neon, hleypt af 
stokkunum og koma þessar hugleiðingar Einars þar út undir heitinu Launsynir 
orðanna.

Bækur í Neon bókaflokknum koma út fjórum sinnum á ári. Ný þýðing á bók 
eftir Paul Auster, Hending, verður fyrst í röðinni. Aðrar bækur sem ákveðið hefur 
verið að komi út í neon flokknum eru:

Kossinn eftir Kathryn Harrison
Luneburg-afbrigðið eftir Paolo Maurensig
Náin kynni eftir Hanif Kureishi
Amsterdam eftir Ian McEwan

Mjög verður vandað til útgáfunnar. Eingöngu verða gefnar út framúrskarandi 
bækur og höfuðáhersla lögð á spánnýjar skáldsögur utan úr heimi og hafa 
samningar verið gerðir við nokkra af helstu rithöfundum heimsins, s.s. Kazuo 
Ishiguro, Ian McEwan og Paul Auster um að frumbirta skáldsögur þeirra hér á 
Íslandi. Einnig koma út bækur eftir íslenska höfunda og kemur ný bók eftir Pétur 
Gunnarsson út á næsta ári.

Áskrifendur fá bækurnar með 30% afslætti eða á 1.180 krónur. Bók Paul Austers, 
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Hending, kemur út í lok maí.9

Áætlanir um þessar fyrirhuguðu bækur hafa reyndar eitthvað skolast til. Allavega er Kossinn eftir 

Kathryn Harrison og Luneburg-afbrigðið eftir Paolo Maurensig hvergi að finna á útgáfulista 

bókaflokksins Neon né, reyndar, bókaútgáfunnar Bjarts. Kossinn kom reyndar síðar út árið 2000 hjá 

bókaútgáfunni Sölku en Maurensig virðist ekki enn hafa komið út á íslenskri tungu.

Þó er hreint ekki eins og Bjartsmenn hafi slegið slöku við á þessum fyrstu árum 

bókaflokksins Neon þó röð útgefinna bóka hafi breyst eitthvað og einhverjar jafnvel dottið út af 

listanum. Fyrsta árið komu út fjórar bækur á ári í Neon: Hending eftir Paul Auster (samkvæmt 

áætlun), Launsynir orðanna eftir Einar Má Guðmundsson (eins og kynnt var í 

Bjarti og Frú Emilíu), Meðan hann horfir á þig ertu María mey eftir Guðrúnu Evu 

Mínervudóttur (líklega óvænt dottið inn þar sem á þessa bók var ekki minnst í 

kynningu á íslenskum bókum í áðurnefndum inngangi) og Eilíf ást eftir Ian 

McEwan en á hana var ekki minnst í þessari fyrstu kynningu heldur bókina 

Amsterdam eftir hann sem kom síðan út árið eftir. Þetta fyrsta ár er því hlutfallið milli íslenskra 

verka og þýddra 2/2, en það átti eftir að breytast. Strax árið eftir komu aftur út fjórar bækur í Neon, 

áðurnefnd skáldsaga Péturs Gunnarssonar, Aldaför, en hinar þrjár voru erlendar, Taumhald á 

skepnum eftir Magnus Mills, Amsterdam eftir Ian McEwan og Náin kynni eftir Hanif Kureishi. Eftir 

það komu aðeins tvær bækur eftir íslenska höfunda út í Neon. Það var Undir leslampa, ritgerðasafn 

eftir Gyrði Elíasson, og Albúm – skáldsaga eftir Guðrúnu Evu Mínervudóttur. Eftir útkomu þeirrar 

síðarnefndu árið 2002 hafa eingöngu þýdd skáldverk verið gefin út í Neon.

Í byrjun árs 2000 var Neonklúbburinn kynntur rækilega í kynningarbæklingi frá Bjarti. Þar 

eru birtir titlar og forsíður þeirra bóka sem þegar hafa komið auk þess sem gefur að líta forsíður 

þriggja bóka sem fyrirhugað er að gefa út árið 2000. Það eru skáldsögurnar Lestir í strangri gæslu 

eftir Bohumil Hrabal, Vansæmd eftir J. M. Coetzee og Timbuktu eftir Paul Auster. En ekki reyndust 

9 Snæbjörn Arngrímsson, Bjartur og Frú Emilía 28, bls. 3 Bjartur, Reykjavík, 1998.
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menn heldur alveg sannspáir í kynningarefni sínu í þetta sinn. Hrabal-bókin kom út hjá Bjarti, en 

ekki í Neon, og hét öðru nafni eða Lestir undir smásjá. Timbuktu eftir Paul Auster kom aldrei út. 

Undir Leslampa, ritgerðasafn Gyrðis Elíassonar kom út árið 2000 ásamt tveimur þýddum verkum. 

Árið 2001 komu einnig þrjár bækur út undir merkjum Neon og síðan hafa þær verið 4 til 6 á ári 

hverju.

Það var gripið til ýmissa ráða til að kynna klúbbinn, til að byrja með. Bókum klúbbsins var 

valið sérstakt útlit. Kápur þeirra voru hafðar í skærum litum, neonlitum, og titlum og höfundum í 

einfaldri stafagerð, en án kápumynda. Þessa útlitshönnun byggði Snæbjörn lauslega á upprunalegu 

útliti bókarinnar Intimacy  (sem hét í íslenskri þýðingu Náin kynni) eftir Hanif 

Kureishi sem hann hafði skömmu áður séð á bókamessu.10 Til að gera þessar 

einföldu bókarkápur enn meira spennandi spann hann upp sögu um að í 

prentsvertuna hafi verið blandað sérstökum ljósögnum svo bækurnar eigi í raun 

og veru að lýsa í myrkri. Þessi „staðreynd“ þótti afar merkileg. Var jafnvel á 

hana minnst í kynningum á þessum nýja klúbbi í blöðum11. Þegar áskrifendur fóru hins vegar að 

hringja í forlagið og kvarta yfir því að bækurnar lýstu ekki í myrkri var skuldinni umsvifalaust 

skellt á prentsmiðjuna.12

Þessi einfalda, samræmda hönnun á Neonbókum var notuð um nokkurra ára skeið. 

Bækurnar voru mismunandi að lit, án kápumyndar og í örlítið stærra broti en hefðbundnar kiljur. 

Þetta var mjög hagkvæmt að mörgu leyti. Ekki þurfti að eyða 

miklum tíma í kápuhönnun eða peningum í rétt á myndum. Auk 

þess virtust klúbbfélagar ánægðir með þetta útlit og það stakk 

tvímælalaust í stúf við aðrar bækur. Þó þótti bagalegt að þrátt 

fyrir að áskrifendur væru hrifnir af því að hafa bækurnar í 

þessum einfalda stíl þá seldust Neonbækurnar illa á almennum markaði. Því var útlitshönnuninni 

10 Sbr. Snæbjörn Arngrímsson, Viðauki 1, bls. 30-31.
11 Sbr. Nýjar bækur, Morgunblaðið, 23. júní 1998, bls 29.
12 Sbr. Snæbjörn Arngrímsson og Jón Karl Helgason, Viðauki 1, bls. 31.
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smám saman breytt. Árið 2005 var bókin Stríðsmenn Salamis eftir Javier Cercas fyrsta Neonbókin 

til að koma út með kápumynd, en var áfram í sama broti. Móðurlaus Brooklyn eftir Jonathan 

Letham sem kom út 2007 var síðan fyrsta Neonbókin sem kom út í hefðbundnu kiljuformi og fundu 

útgefendur strax mun á sölunni á almennum markaði.13 Þessi ákvörðun var langt því frá 

sársaukalaus þar sem mörgum tryggum áskrifendum Neon þótti mikil eftirsjá í hinu sérstaka útliti 

sem einkenndi bækurnar fyrstu sex árin.14

Ár í Neon – Neonbækurnar 2008

Ritstjórnarstefna bókaklúbbsins er nokkuð ljós, þó ef til vill sé erfitt að orða hana í stuttri 

skilgreiningu. Það er þó á hreinu að í seinni tíð hafa komið út 6 bækur í klúbbnum á ári hverju og 

reyndar kom sú sjöunda út árið 2008 þar sem bókin kom inn á borð ritstjóra og þótti upplögð í 

klúbbinn en þá höfðu allar sex bækur ársins verið unnar. Sú sjöunda var því gefin út undir merkjum 

Neon þótt hún væri ekki send áskrifendum. Eins og áður sagði eru nú einungis ný, þýdd skáldverk 

gefin út í Neonklúbbnum. Allar hafa þær vakið athygli í heimalöndum sínum, án þess að vera 

endilega þungar bókmenntir, þó vissulega finnist slíkar bækur inn á milli. Í klúbbnum er að finna 

skáldverk sem segja megi að tilheyri ýmsum mismunandi bókmenntagreinum þó ekki séu bækur á 

borð við hefðbundna reifara eða aðrar formúlubókmenntir gefnar út í Neon.15 Bækur sem koma eiga 

út í klúbbnum liggja jafnan fyrir í ársbyrjun. Ritstjóri hugar ávallt að því að ákveðið jafnvægi sé 

innan Neonbóka ársins.16 Ef til vill má komast nær einhverri skilgreiningu á því í hverju valið liggur 

með því að skoða nánar eitt ár í útgáfu Neonbókanna. Lítum á bækurnar sem komu út í 

Neonklúbbnum árið 2008. Hér verða fengin að láni umfjallanir sem skrifaðar hafa verið um 

bækurnar úr ýmsum áttum og leitast við að finna kafla þar sem eðli og inntaki verkanna er lýst sem 

best í stuttu máli. Þær úttektir á eðli og innihaldi verkanna sem hér verður vitnað í eru þó langt því 

13 Sbr. Jón Karl Helgason, Viðauki 1, bls 33 – 34.
14 Sbr. Guðrún Vilmundardóttir, Viðauki 3, bls. 43.
15 Sbr. Guðrún Vilmundardóttir, Viðauki 3, bls 44.
16 Sbr. Guðrún Vilmundardóttir, Viðauki 3, bls. 43 – 44.
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frá tæmandi, þó reynt verði að velja þær sem segja má að séu mest lýsandi.

Bjöguð enska Lúdmílu eftir DBC Pierre

Bjöguð enska Lúdmílu eftir breska rithöfundinn DBC Pierre er sérkennilega heillandi lesning. 
Pierre skrifar eins og afdalamaður sem sér heiminn í fyrsta skipti, allt er nýtt og við það að reyna 
að koma orðum yfir framandleikann verða til setningar og líkingar sem gera lesandann nánast að 
útlendingi í eigin tungumáli.

Bókin segir annars vegar frá síamstvíburunum Blair og Bunny Heath sem nýlega 
hafa verið aðskildir 33 ára að aldri. Fyrir þeim opnast algerlega nýr heimur, þeir 
höfðu alist upp á ríkisrekinni stofnun í Norður-Englandi en eru nú komnir til 
London. Viðbrögð þeirra eru ólík, Blair vill ólmur kynna sér alla möguleika hins 
opna markaðssamfélags, ekki síst fjölbreytta kynlífsþjónustuna, en Bunny vill 
helst af öllu snúa aftur á hælið þar sem hann er öruggur.

Hins vegar er sögð saga hinnar fögru Lúdmílu sem þráir heitast að komast burt úr 
stríðshrjáðum heimkynnum sínum í Kákasus til hins opna vesturs. Báðir þessir 
söguþræðir varpa ljósi á galla hins vestræna samfélags, markaðshyggjuna sem 
skapar falska frelsiskennd, einkavæðingu heilbrigðiskerfisins sem gerði reyndar aðskilnað 
tvíburanna að veruleika en útilokar þá sem verst eru staddir, hnattvæðinguna og öll þau 
innlimunar- og útilokunarkerfi sem hún stendur fyrir og er kannski endurspegluð í tungumáli 
sögunnar.

Þetta er önnur skáldsaga DBC Pierre en fyrir þá fyrstu, Vernon God Little, hlaut hann Booker-
verðlaunin árið 2003.17

Höfundurinn er tiltölulega nýkominn fram á sjónarsviðið en hefur þó þegar vakið heilmikla athygli.  

Hann hlaut Booker-verðlaun fyrir sína fyrstu skáldsögu, sem er stórmerkilegt í sjálfu sér og þessi er 

aðeins önnur í röðinni. Sú fyrri, Vernon G. Little, kom reyndar einnig út í Neonklúbbnum árið 2004. 

Þetta er því einn þeirra höfunda sem ákveðið hefur verið að gefa út oftar en einu sinni í klúbbnum 

þó svo að hann sé ef til vill hugsaður meira til að kynna nýja höfunda. Það er því ef til vill í sjálfu 

sér undarleg ákvörðun að setja aðra skáldsögu hans einnig í Neonklúbbinn en hún skýrist ef til vill 

af því að nokkuð langt var frá útkomu þeirrar fyrri auk þess sem sú nýja var talsvert frábrugðin 

þeirri fyrri. Sagan er úr samtímanum en frá framandlegu sjónarhorni og af umfjöllun má ráða að 

pólitísk ádeila sé áberandi þema í henni. Þessi önnur saga höfundar vakti einnig mikla athygli, en ef 

til vill að hluta til vegna velgengni þeirrar fyrri. Hún fellur alveg að því sem miðað er við þegar  

bækur eru valdar í Neonklúbbinn, að vera ný, erlend skáldsaga, og vakti talsverða athygli í öllum 

17 Bjöguð enska Lúdmílu, http://bjartur.is/?i=70&f=45&o=1596, [sótt 03.05.2009]
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heimalöndum höfundar þegar hún kom út.

Höfundurinn (sem heitir réttu nafni  Peter Warren Finlay) er fæddur í Ástralíu en alinn upp í 

Mexíkó og á Englandi og er nú búsettur á Írlandi. Það er því kannski erfitt að staðsetja hann í hinum 

engilsaxneska bókmenntaheimi eða eigna hann ákveðinni þjóð. Þegar hann vann Booker-verðlaunin 

var þó talað um að hann væri fyrsti Ástralinn til að hljóta þau.18

Kona fer til læknis, Ray Kluun

Hollensku hjónin Stijn og Carmen eru smart, heilbrigð og rík. Þau eiga fyrirtæki sem 
blómstrar, nóg af peningum og vinum og eru stoltir foreldrar hinnar eins árs Lunu. 
Allt gengur ótrúlega vel. En dag einn gerist hið óhugsanlega: Carmen greinist með 
brjóstakrabbamein og horfurnar eru allt annað en góðar. Skyndilega umturnast líf 
þeirra tveggja og verður að rússíbanareið milli lækna og sjúkrahúsa. Stijn fylgir konu 
sinni í lyfjameðferð, röntkenmyndatökur og læknaviðtöl á daginn en á nóttunni fá 
aðrar konur að að njóta návistar við hann.

Kona fer til læknis er miskunnarlaus lýsing á sambandi karls og konu. Sagan er full 
af gáska og innileika en laus við falska tilfinningasemi. Þetta er ágengur en um leið 
blíður óður til ástarinnar.19

Þröstur Helgason segir ennfremur í Lesbók Morgunblaðsins, í umfjöllun sinni um bókina:

Kona fer til læknis er fimmtugasta bókin sem kemur út í hinum ágæta Neonflokki Bjarts. Tíu 
ár eru liðin frá því að klúbburinn var stofnaður en fyrsta bókin var Hending eftir Paul Auster. 
Neonklúbburinn hefur verið áhugaverðasti bókaflokkurinn hérlendis. Útgefandinn hefur lagt 
áherslu á að gefa út erlendar samtímabókmenntir þótt fyrstu árin hafi nokkrar bækur eftir 
íslenska höfunda komið út undir merkjum flokksins. Fjallað er um þrjú öndvegisverk sem 
komið hafa út í Neon á síðu þrjú í Lesbók í dag. Útgefandanum hefur þó tekist misjafnlega 
vel að halda í við þá háu gæðastaðla sem lagt var upp með í flokknum. Kona fer til læknis er 
dæmi um það. Verkið er ekki beinlínis góðar bókmenntir – og reyndar segist höfundurinn í 
viðtölum ekki tilheyra snobbheimi fagurbókmenntanna – þótt það sé forvitnilegt dæmi um 
sjálfsævisögulegan skáldskap, ekki síst í markaðslegu tilliti. Metsölubækur af þessu tagi hafa 
verið fáar í Neonflokknum en iðulega áhugaverðar í einhverjum skilningi. Það á til dæmis 
við um Yacoubian bygginguna eftir Alaa al-Ashwany20

Kona fer til læknis er alls ekki hefðbundin skáldsaga, ekki síst vegna þess að hún er 

sjálfsævisöguleg. Höfundur var í auglýsingabransanum áður en hann gerðist rithöfundur og notaði 

öll sín sambönd og ýmis auglýsingabrögð til að koma sögunni í útgáfu og kynna hana. Til dæmis 

var haldið útgáfupartý á hótelherbergi sem var innréttað eins og sjúkrastofa og konur í 

18 DBC Pierre, http://en.wikipedia.org/wiki/DBC_Pierre, [sótt 30.05.2009]
19 Kona fer til læknis, http://bjartur.is/?i=82&f=54&o=1612 [sótt 21.04.2009]
20 Þröstur Helgason, Sællífisseggur skrifar bók, Lesbók Morgunblaðsins, 19.04.2008, bls. 1.
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hjúkkubúningum tóku á móti gestunum. Bókin seldist í um hálfri milljón eintaka í Hollandi á fyrstu 

fjórum árunum eftir að hún kom út, árið 2003. En hún var ekki þýdd á ensku fyrr en 2007. Hún 

vakti einnig hörð viðbrögð og miklar deilur um siðferði og framhjáhald, enda á aðalpersóna 

bókarinnar m.a. í stöðugu framhjáhaldi fram hjá konunni sinni  í gegnum veikindi hennar og 

dauða.21  Höfundur vill ekki tilheyra „snobbheimi fagurbókmenntanna“ og myndi því líklega ekki 

telja þessa skáldsögu sína til hefðbundinna fagurbókmennta. Þó fer ekki hjá því að manni fljúgi í 

hug skáldsagan Óbærilegur léttleiki tilverunnar eftir Milan Kundera þegar efni hennar er rakið. 

Enda segir Kluun í viðtali að það sé sú saga sem hann hefði helst viljað skrifa.22

Það sem ef til vill er óvenjulegt við útkomu þessarar bókar í Neonklúbbnum er að hún er 

orðin nokkurra ára gömul þegar hún kemur út, en það helgast líklega af því að tilvist hennar 

spurðist heldur hægt út fyrir Holland. Ef til vill hefur það með það að gera hve lítil tengsl hún hefur 

inn í hinn “hefðbundna” bókmenntaheim og hefur verið meira áberandi fyrir auglýsingamennsku og 

rökræður um siðferðileg álitamál. Nú er komið út sjálfstætt framhald bókarinnar sem heitir á ensku 

The Widower.

Brúðkaupsnóttin, Ian McEwan

Sögusvið McEwans er fínt hótel við ströndina í Dorset í Englandi og tíminn er 
júlíkvöld og nótt 1962. Þetta er brúðkaupsnótt Florence og Edwards sem eru rétt 
rúmlega tvítug, innilega ástfangin en alveg óreynd í ástarmálum. Hún er lærður 
tónlistarmaður, leikur á fiðlu, hann er sagnfræðingur frá Lundúnaháskóla. Hún 
hefur lesið bækling um hjónalíf sem hún reynir að rifja upp og fara eftir, hann 
hefur lesið eitthvað annað. Eitthvað sem strákar á þeim tíma lásu eða heyrðu 
kannski öllu heldur hjá félögum sínum sem kannski höfðu reynslu, kannski ekki. 
Þetta verður ömurleg nótt.
[...]
Auðvitað er fleira sem spillir gleði ungu hjónanna. Florence er ákveðin og 
sjálfstæð stúlka, órög við að gera kröfur til félaga sinna í kammersveitinni, en 
hún hefur ekki alveg eðlilega afstöðu til kynlífs. Þó er það fremur ógeð sem 
plagar hana en ótti. Ian McEwan fer mjög varlega í ástæðu þess. Hann getur farið í hug hennar – og 
þeirra beggja – en hann veigrar sér við að segja frá því sem þau hafa bælt og vilja gleyma. Þau 
verða að hugsa hlutina til að hann geti sagt frá þeim. og eitthvað er í fjarlægri fortíð Florence sem 
hún vill ekki muna en kemur óboðið til hennar sem tilfinning og viðbragð við ákveðið atvik þessa 
brúðkaupsnótt. Um leið og McEwan seður mann með nákvæmum lýsingum hefur hann einstakt lag 
á að vekja manni hungur með því að ýja að hlutum sem hann segir aldrei útþrykkilega. Þetta er 

21 Heartless philanderer or a modern emotional realist?, The Times,  31.03. 2007, http://women.timesonline.co.uk/tol/
life_and_style/women/relationships/article1574922.ece, [sótt 30. apríl 2009]

22 An interview with Ray Kluun, http://www.panmacmillan.com/displayPage.asp?PageID=4859, [sótt 30. 4. 2009]
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vandmeðfarin list sem hann er meistari í.

Þetta er ekki löng saga en þó undralöng því hún gefur innsýn í hlutskipti heillar kynslóðar.23

Útgáfa Brúðkaupsnæturinnar í Neon er að mörgu leyti á skjön við hefðbundna starfsemi klúbbsins. 

Enda kom bókin út sem aukabók í bókaflokknum þetta ár, en ákveðið var að setja hana inn eftir að 

búið var að velja og setja af stað í vinnslu sex bækur fyrir klúbbinn þetta ár. Brúðkaupsnóttin var 

ekki send til áskrifenda heldur aðeins seld á almennum markaði. Einnig er óvenjulegt að fleiri en 

ein bók eftir sama höfund komi út í Neon en þó hefur það komið fyrir.24 Þeir eru þó fáir jafn þekktir 

og Ian McEwan um það leyti sem þessi bók kemur út. En þessi saga er greinilega í þyngri og 

“bókmenntalegri” kantinum af þeim bókum sem áður komu út í klúbbnum á árinu 2008. Það er ef 

til vill einmitt ástæða þess að útgáfustjóra fannst hún passa vel inn í þetta ár í klúbbnum.

Því fer þó fjarri að Ian McEwan þurfi að kynna fyrir íslenskum bókmenntaáhugamönnum. 

Bækur hans Eilíf ást (1998) og Amsterdam (1999) komu út á fyrstu árum Neonklúbbsins og Barnið 

og tíminn (2004) kom einnig út í Neon. Ian McEwan virðist því vera á sérsamningi og mega koma 

út í Neonklúbbnum eins oft og hver vill. Að auki hafa bækurnar Friðþæging (2003) og 

Laugardagur (2006) komið út hjá Bjarti. McEwan var einnig löngu orðinn virtur og þekktur 

höfundur þegar hafist var handa við að þýða bækur hans á íslensku. (Einhverjar smásögur eftir hann 

voru þó þýddar og birtar í tímaritinu Bjartur og frú Emilía árið 1992.) Hann vann til sinna fyrstu 

bókmenntaverðlauna árið 1976 og hefur síðan oft verið tilnefndur og hlotið mikinn fjölda 

viðurkenninga og verðlauna um allan heim. 

McEwan telst því ekki til nýrra höfunda eða ungstirna, eins og gjarnan finna sér leið inn í 

þennan klúbb, en þó hefur Bjartur verið einn um að gefa verk hans út á íslenskri tungu og þannig 

kynnt verk hans fyrir mörgum íslenskum lesendum.

23 Silja Aðalsteinsdóttir, Böl sakleysisins, http://www.tmm.is/default2.asp?strAction=getPublication&intPublId=929 
[sótt 20.04.2009]

24 Sbr. Guðrún Vilmundardóttir, Viðauki 3, bls. 44.
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Í þokunni, Philippe Claudel

Í litlu þorpi rétt við frönsku víglínuna árið 1917 er framinn glæpur. Á 
frostköldum morgni finnst tíu ára gömul stúlka myrt, í skurði rétt fyrir utan 
bæinn. Tveir liðhlaupar eru ásakaðir um glæpinn og eru yfirheyrðir og 
sakfelldir miskunnarlaust. Tuttugu árum síðar reynir einn þeirra sem 
rannsökuðu málið að rekja saman ólíka þræði og komast að því hvað gerðist í 
raun og veru. Sekt og sakleysi eru ekki alltaf afdráttarlaus.25

Sjálfur segir Claudel um bók sína í viðtali á Vísi.is:

„Ég hef mikinn áhuga á heimsstyrjöldunum tveimur og áhrifunum sem þær 
höfðu á hversdagslegt líf fólks, líkast til vegna þess að ég er fæddur og uppalinn í bæ sem var 
nálægt sumum af helstu vígstöðvunum. Þar sem ég lék mér sem drengur mátti enn sjá glitta í 
þann skaða sem umhverfið hafði orðið fyrir af völdum átakanna og þessi nálægð við afleiðingar 
stríðs hafði mikil áhrif á mig. Ég myndi þó ekki segja að hægt sé að fella þessa bók mína í flokk 
sagnfræðilegra skáldsagna, né heldur í flokk glæpasagna, þó svo að hún nýti sér ótvírætt þætti úr 
þessum frásagnarhefðum. Maður þarf einhvern veginn að góma lesandann og ná honum á vald 
sitt og mér þykja bæði glæpasögur og sagnfræðilegar sögur vera vel til þess fallnar að heilla 
lesendur. En sagan er í raun réttri rannsókn á mannlegu eðli og gæti þannig hafa verið klædd í 
ýmsa búninga.“26

Útgáfa þessarar bókar vakti talsverða athygli og var þýðandi hennar, Guðrún Vilmundardóttir, 

meðal annars tilnefnd til þýðingaverðlaunanna fyrir þýðingu sína á henni. Eins og fram kemur í 

umfjöllun ber hún bæði keim af sagnfræðilegri skáldsögu og eins glæpasögu án þess að falla alveg 

inn í þá flokka.

Bókin hét á frummálinu Les Âmes grises og hlaut hin frönsku Renaudot verðlaun auk þess 

að hljóta bókmenntaverðlaun í Svíþjóð og vera tilnefnd til slíkra í Bandaríkjunum. Í þokunni er 

langþekktasta verk höfundar. Hún er fyrsta Neonbók ársins 2008 sem getur talist vera, öðrum 

þræði, spennusaga.

Út að stela hestum, Per Petterson

Þrándur er 67 ára gamall ekkjumaður sem sest að á afskekktum stað í Noregi til 
þess að lifa í einsemd með tíkinni sinni. Fyrir einkennilega tilviljun kynnist hann 
eina nágranna sínum, sem einnig hefur valið að flýja samfélag mannanna og búa í 
einangrun, en þeir hafa ekki sést síðan sumarið 1948. Hugurinn hvarflar aftur til 
æskuáranna og atburða sem hentu sumarið 1948 og áttu eftir að setja mark sitt á 

25 Í þokunni, http://bjartur.is/?i=82&f=54&o=1637 [sótt 20.04]
26 Sálin er á gráu svæði, 6. júní 2008, http://www.visir.is/article/20080606/LIFID08/879027051/0/GEIM01 [sótt 

20.04.2009] 
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ævi hans.

Þetta er hjartnæm saga um einsemd mannsins, aldurinn sem færist yfir og sakleysi, sem glatast 
að eilífu.

Út að stela hestum kom út í Noregi árið 2003 og var tilnefnd til tveggja virðulegustu 
bókmenntaverðlauna Norðmanna. Hún hefur síðan farið sigurför um allan heim; enska 
þýðingin hlaut The Independent Foreign Fiction Prize og írsku Dyflinarverðlaunin. Í fyrra 
tilnefndi stórblaðið The New York Times bókina eina af tíu bestu bókum ársins.27

Þetta er eina Neonbókin á þessu ári sem kemur frá Norðurlöndunum. Þetta er öðrum þræði 

þroskasaga sem sögð er eftir á. Fyrsta skáldsaga Per Petterson kom úr árið 1987 en Út að stela 

hestum er sú fyrsta sem hlaut einhverjar viðurkenningar. Þessi bók er einnig eldri en þær sem leitast 

er við að gefa út í Neon, en engu að síður fyrsta bók höfundar til að vera þýdd á íslensku. Þetta er 

líklega þyngsta bókin sem kemur út í klúbbnum á þessu ári og myndar þannig mótvægi við aðrar 

bækur í léttari kantinum sem þegar hafa komið á árinu.

Herra Pip, Lloyd Jones

Á stríðshrjáðri eyju í Suðurhöfum, þar sem kennararnir hafa flúið eins og flestir aðrir 
heldur einn hvítur maður kyrru fyrir: tötralegur náungi frá Nýja Sjálandi sem gengur 
stundum með rautt trúðsnef og dregur konuna sína um á kerru. Hann opnar skólann á 
nýjan leik og kynnir börnin fyrir manni sem heitir herra Dickens og les fyrir þau úr 
Glæstum vonum. Með ófyrirsjáanlegum afleiðingum.
 
Þannig hefst þessi ágenga, fallega og ævintýralega skáldsaga um mátt 
ímyndunaraflsins – þegar allt annað hefur brugðist.
 
Höfundur bókarinnar, Nýsjálendingurinn Llody Jones, var tilnefndur til Booker-verðlaunanna 
2007 fyrir þessa skáldsögu. Þýðandi er Karl Emil Gunnarsson.
 
 …skáldsaga sem hefur alla burði til að verða sígild.“ Times Literary Supplement

„Í verkinu er sýnt fram á mátt bókmenntanna til að færa okkur nýjan heim og kynnast um leið 
sjálfum okkur, …“ Gunnþórunn Guðmundsdóttir, bokmenntir.is 28

Sagan Herra Pip gerist í stríði sem háð var á Bougainville-eyju sem tilheyri Papúa Nýju Gíneu í 

upphafi tíunda áratugarins. Hún hefur á sér ævintýralegan blæ en fæst samt við mjög harðan og 

hráslagalegan raunveruleika stríðsátaka. Hún hefur vakið mikla athygli á heimsvísu, hlaut fjölda 

27 Út að stela hestum, http://bjartur.is/?i=82&f=54&o=1673 [sótt 20.04.2009]
28 Herra Pip, http://bjartur.is/?i=70&f=45&o=1729 [sótt 20.04.2009]
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bókmenntaverðlauna árin 2007 og 2008 og hefur hlotið gríðarlega mikið lof gagnrýnenda. Hún 

sækir heilmikið í Glæstar vonir Charles Dickens, og er jafnvel sögð fylgjast með söguþræði hennar. 

Þetta er tvímælalaust ein þeirra nýju bóka sem mikla athygli hafa hlotið og er gott dæmi um bók 

sem fellur mjög að þeim viðmiðum sem bókaklúbburinn Neon leitast við að hafa.

Þjófaborg eftir David Benioff

Þessi bók er kannski ekki mjög frumleg eða "bókmenntaleg" en hún er 
stórskemmtileg aflestrar. Spennandi, fyndin og sorgleg og ég skil ekki af hverju hún 
hefur ekki vakið meiri athygli hér. Leníngrad; 900 daga umsátur nasista; ógn, 
skelfing, hungur, brunagaddur og klikkun eins og alltaf í stríði. En stríðið þarna 
austurfrá sprengdi alla skala þegar djöflarnir í mannskepnunni léku lausum hala. Hér 
er leiðangur tveggja pilta sem eru ólíkir eins og dagur og nótt. Þetta er þroskasaga, 
saga um vináttu, um hrikalegar mannraunir, um skelfingar stríðsins á 
austurvígstöðvunum og síðast en ekki síst viðleitni mannanna til að ríghalda í 
fegurðina og ástina mitt í hræðilegri grimmdinni og hörmungunum. Bókin er skrifuð 
af mikilli íþrótt, vel samin og vel byggð og þýðingin ber með sér að þar er vel ritfær 
maður á ferð.
www.eymundsson.is29 

Athyglivert er hvernig ýmislegt í þessari bók kallast á við aðrar bækur sem Neon hefur gefið út á 

árinu. Stríðið og tímabilið í kringum miðja tuttugustu öld virðast koma nokkuð oft við sögu og má 

gera ráð komi að einhverju leyti til af því að einhverra hluta vegna hefur  rithöfundum verið þessi 

tímabil og atburðir hugleikin síðustu ár. 

David Benioff er starfandi handritshöfundur í Hollywood og hefur aðeins skrifað eina 

skáldsögu áður, The 25th hour, sem samnefnd kvikmynd var síðar gerð eftir. Einnig hefur hann 

skrifað handrit fjölda þekktra kvikmynda, svo sem Troy, X-Men Origins: Wolverine og handritið 

sem byggt var á skáldsögunni Flugdrekahlauparanum.30 Það er því ef til vill ekki að undra þó eftir 

því sé tekið þegar þessi höfundur sendir frá sér skáldsögu, þó svo að hún berist úr allt annarri átt í 

bókmenntaheiminum heldur en útgefendur fagurbókmennta eru kannski vanir að horfa til. Þessari 

bók var ágætlega tekið, þó hún vekti svo sem ekkert mjög mikla athygli og hún hlaut engin 

bókmenntaverðlaun. En það verður að segjast að hún kemur óneitanlega úr allt annarri átt en annað 

29 Þjófaborg, http://bjartur.is/?i=70&f=45&o=1867, [sótt 20.04.2009]
30 David Benioff, http://en.wikipedia.org/wiki/David_Benioff,  [sótt 30.04.2009]
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sem komið hefur út í Neon á árinu og kynnir vissulega til sögunnar höfund sem ekki hefur farið 

mikið fyrir í íslensku bókmenntalífi fram til þessa.

Ef gerð er tilraun til að taka saman helstu stikkorð í sambandi við bækurnar sem komu út í 

Neon árið 2008 gæti listinn til dæmis litið svona út:

Bjöguð enska Ljúmílu; (áströlsk/mexíkósk) – samtíminn, pólitísk ádeila, frelsi vs. öryggi – verðlaunaskáld
Kona fer til læknis; (hollensk) – samtíminn – sjálfsævisöguleg, siðferðilega umdeild – metsölubók
Brúðkaupsnóttin; (bresk) – 1962 (og fyrr) – hjónaband, samlífi, þroskasaga – vinsæll höfundur/skáldsaga
Í þokunni; (frönsk) – fyrri heimsstyrjöldin – glæpasaga/sagnfræðileg skáldsaga – vinsæl verðlaunasaga
Út að stela hestum; (norsk) – samtíminn/1948 – þroskasaga/„hefðbundin“ skáldsaga – verðlaunasaga
Herra Pip; (nýsjálensk) – samtíminn – raunsæi/bókmenntir, stríð – mikil verðlaunasaga og mjög umrædd
Þjófaborg; (bandarískur) – seinni heimsstyrjöldin, söguleg þroskasaga – Hollywood-höfundur

Ýmislegt má lesa úr þessum lista um samsetningu bóka í Neon á þessu eina ári. Fjórar bækur af sjö 

eiga sér að miklu leyti sögusvið í kringum miðja tuttugustu öld. Fjórar þeirra gerast í eða í nágrenni 

við stríðsátök. Og fjórar eru eftir enskumælandi höfunda. Ein bresk, ein áströlsk (eða margþjóðleg), 

ein bandarísk og ein nýsjálensk.  Þær þrjár bækur sem eru eftir höfunda utan Evrópu eru úr hinum 

enska málheimi. Þetta eru þó nokkuð margir samnefnarar og gefa vísbendingar um að þó að nokkru 

leyti sé tekið tillit til samsetningar bóka ársins með tilliti til ákveðinnar fjölbreytni þá þarf einnig að  

taka ýmislegt annað með í reikninginn og ekki er haldið fast í dreifinguna ef bækur frá sama landi,  

um líkt efni eða eftir þekktari höfunda þykja henta klúbbnum vel og falla vel í kramið hjá 

áskrifendum.

Bækurnar eiga það allar sameiginlegt að hafa átt góðu gengi að fagna, í einhverjum 

skilningi. Það er að segja, þær hafa unnið til bókmenntaverðlauna, selst vel, vakið miklar umræður 

og athygli, eða jafnvel allt þetta. Það eina sem ef til vill er ákveðin eftirsjá í, í samsetningu 

klúbbsins þetta ár, er að allar bækurnar koma úr hinum vestræna menningarheimi. Engin þeirra er 

kannski sérstaklega framandi, ef svo má segja, nema þá kannski helst Herra Pip, sem gerist á 

framandi slóðum en vísar þó sterklega í enska bókmenntahefð í gegnum Glæstar vonir. En bækur 

eftir asíska, afríska og suður-ameríska höfunda eru þó alltaf sjálfkrafa sjaldgæfari í bókaklúbbnum, 
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eins og í allri útgáfustarfsemi vesturheims, þar sem samgangur á við bókmenntaheima þeirra 

heimshluta er alltaf minni en innan Evrópu og hins engilsaxneska málheims, m.a. sökum 

tungumálaerfiðleika.

Líklega er mest um vert, einnig ef marka má reynslu bókaklúbbs AB á sínum tíma, að hvergi 

sé slakað á í vali á bókum til klúbbsins. Nauðsynlegt er að vera ævinlega með allar klær úti og 

fylgjast vel með nýútkomnum bókum um allan heim. Segja má að hér á landi séu kjöraðstæður fyrir 

klúbb sem þennan. Vegna þess hve fá og smá forlög hér á landi eru (miðað við framboð af erlendum 

skáldsögum, alla jafna) gefst hér ráðrúm til að bíða eftir að bækur komi út í sínu heimalandi og 

fylgjast með viðbrögðum með þeim, á meðan víðast í stærri samfélögum þurfa menn helst að vera 

búnir að festa sér útgáfurétt áður en bækur koma út, komi velgengni þeirra ekki þeim mun meira á 

óvart.31 

31 Sbr. Snæbjörn Arngrímsson, Viðauki 1, bls. 35.
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Ávinningurinn

Þýðingar

Þó að hlutfallið sé ef til vill ekki hátt hlutfall miðað við fjölda útgefinna skáldverka undanfarin ár,  

þá á bókaflokkurinn Neon 4 til 6 þeirra titla sem út koma af þýddum skáldverkum á hverju ári. Og 

þrátt fyrir að margir bókmenntaáhugamenn lesi önnur tungumál, einkum ensku, nú til dags, þá hefur 

áskrifendatala Neonklúbbsins haldist nokkurn veginn sú sama frá upphafi, í kringum 1000 

áskrifendur. Það er ljóst að þessi útgáfa stendur alls ekki undir sér fyrir forlagið, miðað við þessar 

tölur.32 Því er ekki hægt að segja að ávinningurinn af Neonklúbbnum sé beinlínis fjárhagslegur.

Fræðigrein sem fjallar um þýðingar sem sérstaka grein innan bókmenntanna er nokkuð 

nýtilkomin og vel gæti verið að hún yrði vatn á myllu bókaklúbbsins Neon með tímanum. Þýðingar 

eru þar með ekki lengur aðeins einhver sjálfgefin aðferð til að koma texta af einu tungumáli yfir á  

annað heldur margslungið listform í sjálfu sér. Og vegna Neonklúbbsins fá nokkrir þýðendur á ári 

hverju tækifæri til að spreyta sig á ný- eða jafnvel óútkomnum bókmenntaverkum á ýmsum 

tungumálum. Þegar er meira farið að bera á fræðilegri umræðu um þýðingar, m.a. í formi ráðstefna 

og málþinga hér á landi. Snæbjörn Arngrímsson, skapari Neon og þáverandi eigandi Bjarts, tók til 

máls á Þýðingahlaðborði á vegum Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum árið 

2005 og sagði þá meðal annars:

Og þá kem ég að seinna atriðinu hvernig meta má verðmæti útgáfuyrirtækja og 
það er nefnilega í því sem kallað er menningarlegt kapítal. Neon-serían er 
einmitt dæmi um verk sem hækkar menningarlegt verðmæti fyrirtækisins þrátt 
fyrir að vera fjárhagslegur baggi.33

Sem dæmi um þetta má taka að bókaútgáfan Bjartur fékk árið 2005 viðurkenningu á Degi íslenskrar 

tungu, einmitt fyrir Neonklúbbinn. Í greinargerð vegna þeirrar verðlaunaveitingar segir:

Ekki þarf að fara mörgum orðum um hve mikilvægt það er að nýjum erlendum 

32 Sbr. Snæbjörn Arngrímsson, Viðauki 4, bls. 46 – 47.
33 Snæbjörn Arngrímsson, Viðauki 4, bls. 47.
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skáldverkum sé komið á framfæri hér á landi, einkum þegar um er að ræða 
bækur sem ritaðar eru á málum sem fáir Íslendingar kunna til hlítar eins og 
ítölsku og rússnesku. En hitt er ekki minna um vert að þýðendur eru þannig 
hvattir í verki til að láta reyna á þanþol og þróunargetu íslenskrar tungu. 
Málnotendur og unnendur fagurbókmennta njóta góðs af þeirri glímu og þegar 
best tekst til nær þýðingin að skjóta rótum í innlendri bókmenntahefð og verða 
hluti af menningarlandslaginu.34

Virðing forlagsins vex þegar því er eignaður slíkur heiður og slíkt auðveldar forlaginu að fá 

höfunda og þýðendur til samstarfs.

Höfundar í heimsókn

Útgáfa skáldverka erlendra höfunda virkar einnig sem gagnkvæm kynning milli viðkomandi 

og bókmenntastofnana og -hátíða sem haldnar eru hér á landi. Það er mikilvægt að kynna verk 

höfunda sem eru starfandi og jafnvel að nálgast hápunkt höfundarferils. Útgáfa bókanna í Neon 

hefur beinlínis leitt til þess að ýmsir höfundar hafa komið hingað til lands og verið á 

bókmenntahátíðum eða við aðra viðburði. Meðal annarra: Paul Auster, Ian McEwan, Hanif 

Kureishi, J.M. Coetzee, Magnus Mills, Jutith Hermann, Murakami, Jan Martel, Jan Sonnergaard, 

Niccoló Ammaniti, Eric-Emmanuel Schmitt, Javier Cercas, Andrej Kúrkov, Kirsten Hamman og 

Daniel Kehlman. Það fer ekkert á milli mála að íslenskar bókmenntahátíðir auðgast mjög að 

fjölbreytni og menningarmikilvægi við að fá til sín rísandi stjörnur í bókmenntaheiminum sem 

þegar hafa verið gefnar út í þýðingu á þjóðtungunni og náð nokkurri útbreiðslu, í það minnsta 

meðal bókmenntaáhugafólks í landinu og jafnvel annarra landsmanna.

Að halda úti bókaflokknum Neon hefur einnig skilað sér til Bjarts í formi kynningar á 

erlendri grun sem auðveldar útgáfunni bæði að fá til sín góða höfunda og að koma verkum höfunda 

sinna á framfæri. Nú er listinn yfir höfunda sem komið hafa út hjá þessu litla forlagi orðinn mjög 

áhrifamikill og lengist hann með hverju árinu. Þannig hefur klúbburinn undið upp á sig og það 

auðveldar mönnum að fá útgáfurétt skáldverka, geti menn sagt höfundum og umboðsmönnum að 

34 Verðlaun Jónasar Hallgrímssonar á degi íslenskrar tungu 2005, 
http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Frettatilkynningar/nr/3354 [sótt 30.04.2009]
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bækurnar komi út í ritröð ásamt verkum höfunda eins og Ian McEwan, Paul Auster og Murakami.

Ávinningur forlagsins Bjarts og íslensks menningarlífs verður því ekki endilega metinn í 

krónum og aurum, eins og hefur þótt til siðs að meta alla hluti á undanförnum árum, en er þó 

heilmikill. Hann felst til dæmis í stórauknum samgangi við bókmenntaheima annarra landa og þá 

ekki síst málsvæða sem Íslendingar eiga erfitt með að eiga bein samskipti við sökum 

tungumálaerfiðleika. Þessir sex titlar á ári eru kannski ekki mjög stórt hlutfall af þeim skáldverkum 

sem þýdd eru á ári hverju. Þó gera þau viðmið sem höfð eru til hliðsjónar við val bókanna í Neon 

það að verkum að klúbburinn eykur fjölbreytnina í þýddum skáldverkum á íslensku til mikilla 

muna. Miklu meira en fjöldi verkanna segir til um.
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Neon frá upphafi

Titill Höfundur Upprunaland Ár (í Neon)
DeNiro og ég Rawi Hage Líbanon/Kanada 2009
Þjófaborg David Benioff Bandaríkin 2008
Herra Pip Lloyd Jones Nýja Sjáland 2008
Út að stela hestum Per Petterson Noregur 2008
Í þokunni Philippe Claudel Frakkland 2008
Brúðkaupsnóttin Ian McEwan Bretland 2008
Kona fer til læknis Ray Kluun Holland 2008
Bjöguð enska Lúdmílu DBC Pierre Ástralía/Mexíkó 2008
Yacoubian byggingin Alaa Al Aswany Egyptaland 2007
Maður og elgur Erlend Loe Noregur 2007
Mæling heimsins Daniel Kehlmann Þýskaland 2007
Móðurlaus Brooklyn Jonathan Lethem Bandaríkin 2007
Hver er Lou Sciortino? Ottavio Cappellani Ítalía 2007
Frá gósenlandinu Kirsten Hammann Danmörk 2007
Snákar og eyrnalokkar Hitomi Kanehara Japan 2006
Norwegian Wood Haruki Murakami Japan 2006
Leyndardómur býflugnanna Sue Monk Kidd Bandaríkin 2006
Vitaskipið við Blackwater Colm Tóibín Írland 2006
Níu nætur Bernardo Carvalho Brasilía 2006
Barndómur J.M. Coetzee Suður-Afríka 2005
Dauðinn og mörgæsin Andrej Kúrkov Úkraína 2005
Stríðsmenn Salamis Javier Cercas Spánn 2005
Eftir skjálftann Haruki Murakami Japan 2005
Nafnabókin Amélie Nothomb Belgía 2005
Sendiferðin Raymond Carver Bandaríkin 2004
Barnið og tíminn Ian McEwan Bretland 2004
Milarepa Eric-Emmanuel Schmitt Frakkland 2004
Óskar og bleikklædda konan Eric-Emmanuel Schmitt Frakkland 2004
Herra Ibrahim og blóm Kóransins / Eric-Emmanuel Schmitt Frakkland 2004
Vernon G. Little DBC Pierre Ástralía/Mexíkó 2004
Ég er ekki hræddur Niccoló Ammaniti Ítalía 2004
Fimm mílur frá Ytri-Von Nicola Barker England 2004
Blikkkóngarnir Magnus Mills Bretland 2003
Spútnik-Ástin Haruki Murakami Japan 2003
Sagan af Pí Yann Martel Kanada 2003
Ristavél Jan Sonnergaard Danmörk 2003
Hin feiga skepna Philip Roth Bandaríkin 2003
Náðargáfa Gabriels Hanif Kureishi England 2003
Undrun og skjálfti Amélie Nothomb Belgía 2002
Opinberunarbókin Rupert Thomson Bretland 2002
Balzac og kínverska saumastúlkan / Dai Sijie Kína 2002
Albúm: skáldsaga Guðrún Eva Mínervudóttir Ísland 2002
Herra Palomar Italo Calvino Ítalía 2002
Sunnan við mærin, vestur af sól Haruki Murakami Japan 2001
Túlkur tregans Jhumpa Lahiri Bandaríkin 2001
Sumarhús seinna Judith Hermann Þýskaland 2001
Undir leslampa Gyrðir Elíasson Ísland 2000
Taumhald á skepnum Magnus Mills Bretland 2000
Vansæmd J.M. Coetzee Suður-Afríka 2000
Amsterdam Ian McEwan Bretland 1999
Aldarför Pétur Gunnarsson Ísland 1999
Náin kynni Hanif Kureishi Bretland 1999
Eilíf ást Ian McEwan Bretland 1998
Á meðan hann horfir á þig ertu María mey / Guðrún Eva Mínervudóttir / Ísland 1998
Launsynir orðanna Einar Már Guðmundsson Ísland 1998
Hending Paul Auster Bandaríkin 1998
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Viðauki 1:

Viðtal við Snæbjörn Arngrímsson, fyrrverandi eiganda og útgáfustjóra Bjarts og Jón Karl 
Helgason, fyrrverandi ritstjóra Bjarts.

13. 03. 2009
 
SIGRÍÐUR LÁRA 
Ég heiti Sigríður Lára Sigurjónsdóttir, við erum hérna stödd 
á bókaútgáfunni Bjarti, við Snæbjörn Arngrímsson og Jón Karl Helgason og það er föstudagurinn 
13. mars 2009. Og þeir ætla að tala við mig um Neon klúbbinn. 

SNÆBJÖRN 
Tímaritið Bjartur og frú Emelía var upphafið af Neon. Tímaritið var farið að þróast út í að það var 
farið að gera sérhefti um höfunda, hugtök og hitt og þetta. Svo kom Einar Már Guðmundsson með 
hugmynd að sérhefti, Launsynir orðanna, sem var greinasafn. Paul Auster og Einar Már, þetta voru 
fyrstu Neonbækurnar. 

JÓN KARL 
Þetta var útvarpsefni eftir Einar Má. Erindi sem hann flutti í útvarpsþáttum á laugardögum, eða 
hluti af því. 

SNÆBJÖRN 
Það var sem sagt hugmyndin að gera sérhefti um Einar Má og sú vinna þróaðist einhvern veginn út 
í að gera þetta að bók. (Ég held að hann hafi nú frekar ýtt á það.) Á sama tíma var þessi bók, 
Hending [eftir Paul Auster], að koma út. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
Þetta er ekki fyrsta Paul Auster bókin sem kemur út á íslensku, er það? 

SNÆBJÖRN 
Nei, New York-trílógían var komin áður. Neon kom inn þegar við fundum að áhuginn á þýðingum 
var að minnka mikið og [við vorum] að reyna að finna einhverja leið til að koma þýðingum í gegn, 
eða koma þeim á markaðinn án þess að því fylgdi stórkostleg fjárhagsleg áhætta. Þetta var 
hugmyndin. 

JÓN KARL 
Það hjálpaði til, var það ekki, að hafa áskrifendalistann fyrir tímaritið? Margt af því fólki varð 
fyrstu áskrifendur. 

SNÆBJÖRN 
Það var haft samband við það fólk fyrst um að gerast áskrifendur að Neon. Svo þegar ég sé þetta 
svona saman [fyrsti auglýsingabæklingurinn um Neonklúbbinn] þá fatta ég að Hanif Kureishi, þessi 
bók [Náin kynni], ég sá hana bókamessunni í London á sama tíma og mér fannst svo góð kápan á 
henni. Og stal henni. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
Er þetta sem sagt upprunalega kápan á þeirri bók? 

JÓN KARL
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 Nei, hún er rauð, en það er mjög svipaður stíll. 

SNÆBJÖRN 
Ég stal fontinum og uppsetningunni. En það sem ég bætti við, svona til að gera smá ævintýri úr 
þessu, af því að klúbburinn var kallaður Neon, ég laug því að öllum að það væru settar sérstakar 
prentagnir í prentsvertuna, sérstakar ljósagnir, segi ég, þannig bækurnar lýstu í myrkri. Það var gert 
mikið úr þessu í upphafi. 

JÓN KARL 
Þetta var meira að segja notað stundum í auglýsingum. 

SNÆBJÖRN 
Já, mikið notað. Og það var haft samband hérna: "Ég er búin að prófa þetta, alveg fram og til baka, 
og mín bók lýsir ekki neitt."
 
SIGRÍÐUR LÁRA 
Og hvernig útskýrðirðu það? 

SNÆBJÖRN 
Bara... 

JÓN KARL 
Mistök í prentsmiðju. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
En hvernig ætli hafi staðið á því að þýðingar seldust svona illa? Meiri innflutningur á bókum á 
ensku? 

SNÆBJÖRN 
Ja, þetta er bara alþjóðleg tilhneiging að það er erfiðara að selja þýddar bækur. 

JÓN KARL 
Það var mikill kippur í þýðingum upp úr 1980. Þær seldust mikið, suður-amerísku þýðingarnar hans 
Guðbergs og Dostojevskíj-þýðingarnar hennar Ingibjargar en svona upp úr 1990 þá kemur bakslag í 
það. Og ég held líka að ein ástæðan sé að það eykst mikið krafturinn í útgáfu á íslenskum 
skáldsögum og ég held að hann haldist í hendur við að fleiri hafi verið á rithöfundarlaunum. En við 
fundum það oft þegar við vorum að gefa út þessar þýðingar að ákveðinn hópur fólks fylgist vel með 
og les enskar pocket-bækur svo það mátti ekki dragast lengi að koma með þessar bækur [á íslensku] 
þá var hluti af kjördæminu búinn að lesa þetta á frummálinu. 

SNÆBJÖRN 
Í rauninni var líka hugmyndin með Neon að breikka aðeins úrvalið af þýddum bókum taka ekki 
bara engilsaxneska heiminn heldur fara út fyrir og taka það besta frá Frakklandi, Þýskalandi... 

JÓN KARL 
Og vera með það bara strax.

SNÆBJÖRN 
Við reyndum að hafa þær ekki eldri en tveggja ára. 
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JÓN KARL 
En ritstjórnarstefnan hún þróaðist svolítið. Fyrst voru nokkrar íslenskar bækur með. Ritgerðasöfn 
Péturs [Gunnarssonar] og Einars [Más Guðmundssonar], Guðrún Eva [Mínervudóttir]. 

SNÆBJÖRN 
Og Gyrðir [Elíasson].

JÓN KARL 
Og Gyrðir, með eitt ritgerðasafn. En svo skerpti Snæbjörn á þeirri stefnu, að hafa þetta bara 
erlendar bækur. 

SNÆBJÖRN 
Nýjar erlendar bækur, þýddar á íslensku. 

JÓN KARL 
Hér eru til dæmis nokkrar bækur sem ekki enduðu í Neon, eins og Lestir í strangri gæslu [eftir 
Bohumil Hrabal] sem hét eitthvað annað þegar hún kom út. 

SNÆBJÖRN 
Hrabal-bókin hét... Undir smásjá. Hún kom ekki í Neon. 

JÓN KARL 
Og Timbuktu [eftir Paul Auster] kom aldrei út. Snæbjörn kláraði ekki þýðinguna og svo ætlaði ég að 
þýða hana. Og byrjaði aldrei. 

SNÆBJÖRN 
Segir kannski sitt um þennan ágæta klúbb, og forlagið, að við auglýsum þarna tvær bækur sem 
koma ekki. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
Vor 2000, vetur 2000, þetta er sem sagt árið eftir? 

SNÆBJÖRN 
Já, þetta eru svona hugmyndir um hvað á að koma á næsta ári. En svo ákváðum við að gefa þessa 
[Undir smásjá] út innbundna. 

JÓN KARL 
Líka vegna þess að hún var gömul. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
En Timbuktu, kom hún aldrei? 

SNÆBJÖRN 
Hún kom aldrei. Það var byrjað að þýða hana og kom aldrei út. 

JÓN KARL 
Það voru meira að segja greidd ritlaun fyrir hana.
 
SNÆBJÖRN 
Ég náði aldrei sambandi við hana. 
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JÓN KARL 
Nei, þetta var ekki besta bókin hans. Svo er hérna til dæmis ein bók sem kom líka út innbundin. 
Eilíf ást [eftir Ian McEwan] 

SNÆBJÖRN 
Við prófuðum allskonar varíasjónir svona til að byrja með. 

JÓN KARL 
Svo er líka svolítið merkilegt að skoða hönnunina á kápunum. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
Hvenær breytist útlitið á kápunum? 

SNÆBJÖRN 
Með hvaða bók breytist hönnunin? 

JÓN KARL 
Þetta byrjaði með því að breyta kápunum sjálfum. 

SNÆBJÖRN 
Litaskalinn var orðinn svolítið tæmdur. 

JÓN KARL 
Líka það að þetta útlit hentaði mjög vel fyrir klúbbinn og meðlimir voru hrifnir af þessu. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
Þetta fer náttúrlega vel í hillu. 

JÓN KARL 
Þetta er líka mjög hagkvæmt, þú þarft ekki að borga fyrir myndir eða... þú ert ekki lengi að hanna. 
En við komumst að því, eftir því sem kiljuútgáfa jókst, og salan, þá voru þessar bækur ekki að 
renna út í bókabúðum. Þó þetta væru frábærar bækur. Bara, einhvern veginn, höfðu ekki roð við 
þessum hefðbundnu kiljum. Það eru þarna nokkrar bækur þar sem brotinu var haldið en verið er að 
gera tilraunir með kápurnar, en svo er þetta í rauninni bara orðið hefðbundið kiljuútlit. Dóttur minni 
til mikilla vonbrigða. 

SNÆBJÖRN 
Nei, var það? Það er Stríðsmenn Salamis [eftir Javier Cercas] sem er fyrsta kápan með mynd. En er 
í sama broti. Þær komu úr prentun þrjár saman, Stríðsmenn Salamis, Dauðinn og Mörgæsin og 
Barndómur. Og Níu nætur. Fjórar saman. Prentaðar fjórar saman, allar í einu. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
Í sama broti, en með mynd á kápunni?

SNÆBJÖRN 
Já, voru fjórar í einu í prentun. Við vorum ótrúlega duglegir þarna. 

JÓN KARL 
Já, var þetta ekki metárið okkar? Gáfum út 40 bækur, tveir. 
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SIGRÍÐUR LÁRA 
Er það metár Bjarts? 40 bækur á einu ári? 

SNÆBJÖRN 
Það er kannski búið að slá það núna, en þetta voru mikil afköst. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
Hvað koma margar Neonbækur á ári? Hafa þær alltaf haldist fjórar til sex? 

JÓN KARL 
Við reyndum að framleiða þær sem mest fyrrihluta ársins, maður hefur einhvern veginn nóg að gera 
á haustin. 

SNÆBJÖRN 
Móðurlaus Brooklyn er fyrsta kiljan. Og maður fann það, það sem gerðist þegar við settum þetta 
yfir í kilju var að salan jókst. 

JÓN KARL 
Svo eru vissar bækur sem seldust gríðarlega vel. Seldust upp. Eins og Vansæmd eftir Coetzee, sem 
fékk nóbelinn, Sagan af Pi [eftir Yann Martel], sem var endurprentuð og sett í venjulega kilju.
 
SNÆBJÖRN 
Það var önnur leið sem við prófuðum líka. Að gera aðra prentun með venjulega kiljuútliti. Og Kidd, 
Leyndarmál býflugnanna. 

JÓN KARL 
Já, hún seldist mjög vel. Og svo komu út hérna þrjár bækur eftir Eric Emmanuel Schmitt, litlar 
bækur, sem er verið að setja á svið núna hérna í Borgarleikhúsinu. 

SNÆBJÖRN 
Eru að koma út allar saman núna. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
Hérna, Óskar og bleikklædda konan. 

JÓN KARL 
Svo hafa þessar Murakami-bækur verið mjög vinsælar. En þegar fyrsta bókin kemur út hérna, 
Sunnan við mærin, [vestur af sól, 2001], þekkir enginn hér Murakami. Hann kemur í þýðingu 
hér um það leyti sem hann fer að verða almenningseign í Evrópu. En ætli Sagan af Pi sé ekki 
metsölubókin?

SNÆBJÖRN 
En svo hafa seinni bækur... Mæling heimsins, hún gekk rosalega vel hér. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
Það er enn mikið talað um hana. 

JÓN KARL 
Kom hún út innbundin líka? 
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SNÆBJÖRN 
Já. Og Kona fer til læknis seldist rosalega vel. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
Hvernig hefur verið valið í klúbbinn í gegnum tíðina? Eru þetta bækur sem þið eruð að finna á 
bókamessum eða dettur þetta bara í hausinn á ykkur? 

SNÆBJÖRN 
Jah, hvernig velur maður bækur? 

SIGRÍÐUR LÁRA 
Ég er bara að spá í hvernig þið fréttið af þessum höfundum, vegna þess að nú eru þetta oft mjög 
nýútkomnar bækur sem eru kannski ekki orðnar þekktar ennþá. 

SNÆBJÖRN 
Maður heyrir auðvitað af sumu á bókamessum í Frankfurt og London og svo eru þetta sumir 
höfundar sem hafa slegið í gegn einhvers staðar annars staðar í heiminum og maður hefur orðið var 
við þá þannig, sumir höfundar hefur maður fengið bara í handriti og verið ánægður með en flestar 
þessara bóka hafa slegið í gegn þegar við tökum þær. Svona meira og minna. Einhversstaðar. 

JÓN KARL 
Ef maður skoðar listann þá segir hann bara svolítið um smekk Snæbjörns. Og það var mjög 
merkilegt að fara á bókamessur þegar þessi klúbbur var kominn vel á veg, að fara á messu og reyna 
að koma íslenskum höfundum á framfæri og ná í erlenda höfunda, þá var þetta svolítið eins og 
þjófalykill að þessum heimi að hafa þennan útgáfulista. Það eru ekkert mörg forlög sem eru með 
Paul Auster, Coetzee, Murakami, Calvino... 

SNÆBJÖRN 
Við settum nafnalistann einhverntíma aftan á katalóginn og svo lögðum við þá á borðið fyrir framan 
umboðsmennina eða útgefendurna sem við vorum að tala við... 

JÓN KARL 
Ég held að það sé ekkert annað forlag í heiminum sem sé með svona breiðan höfundalista. Og það 
skýrist meðal annars af því að hér eru ekkert mörg íslensk forlög sem eru að sækjast eftir þessum 
höfundum. En líka að Snæbörn var oft mjög fljótur að koma auga á þá. Og það skiptir náttúrulega 
máli að bjóða í bók áður en hún er komin í einhverja samkeppni.
 
SNÆBJÖRN 
En maður finnur það til dæmis hér og úti í Danmörku. Maður finnur að það er allt annað... Hér 
getur maður beðið svolítið. Athugað hvernig bók plumar sig í útlöndum áður en maður kaupir hana. 
Í Danmörku er það ekki séns. Þú verður að kaupa hana í handriti eða ekki. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
Þá í rauninni áður en hún er komin út? 

SNÆBJÖRN 
Já. Það hefur breyst svo mikið. Það eru orðnir svo öflugir "skátaflokkar" [scouta-flokkar], eins og 
þeir eru kallaðir, sem eru farnir að pressa rosalega á. Senda skýrslur: "Þessi bók á eftir að verða 
svakalega heit." 
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JÓN KARL 
Og það er sagt um hundrað bækur en svo eru tvær sem raunverulega verða heitar. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
En svo hljóta menn að hafa mismunandi orðspor, er það ekki? 

SNÆBJÖRN 
Svo eru ákveðnir lyklar, eins og núna, fyrst það tókst að selja Jón Kalman til MacLehose í Englandi 
þá bara kviknar á fullt af ljósum, allsstaðar í heiminum: "Bíddu, MacLehose að taka þennan? Og 
það er svona með mörg forlög. Ef Fab í Englandi er að kaupa bækur frá Frakklandi eða Þýskalandi 
þá fara allir að kíkja á þá bók. 

JÓN KARL 
En þessi höfundahópur, þetta er hópur sem viss forlög hafa engan áhuga á. En þetta er ágætis 
þversnið af góðum fagurbókmenntum samtímans. Og ég er náttúrulega ekkert hlutlaus en þessi listi 
[höfundalisti Bjarts], hann er frekar gott þversnið af gæðabókmenntum síðustu fimmtán ára, svona 
allavega á vesturlöndum, en svo eru þarna allskonar höfundar, það er Kínverji og Kanadamaður og 
Ítali, og svo framvegis. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
Ég var nefnilega komin í hálfgerð vandræði með þetta verkefni. Við maðurinn minn erum búin að 
vera áskrifendur meira og minna frá upphafi og sláumst um Neonbækurnar og þetta eru næstum allt 
bækur sem okkur líkar, en það er erfitt að finna samnefnara með þeim. Og takmörk fyrir því hve 
langt verkefni er hægt að byggja á setningunni "góðar, þýddar bækur". En þetta eru gríðarlega 
fjölbreyttir höfundar, alls staðar að. 

SNÆBJÖRN 
Í seinni tíð hef ég aðeins hugsað meira um það að þetta séu aðgengilegri bækur, fyrst og fremst, 
meiri áhersla lögð á það í seinni tíð.

JÓN KARL 
Höfða til breiðari hóps, kannski. En annað sem er hluti af starfi þessa klúbbs, og ekki hvað síst 
dýrmætt, er að ef þú ferð yfir listann þá eru ótrúlega margir af þessum höfundum sem hafa komið til 
Íslands. Sumir á bókmenntahátíð, kannski flestir, svo hafa komið höfundar í tengslum við 
einhverjar hátíðir sem sendiráðin hafa haldið eða hafa beinlínis bara verið fluttir beint inn af  
forlaginu. Paul Auster hefur komið hingað, Ian McEwan, Hanif Kureishi, Coetzee, Magnus Mills, 
Judith Hermann hefur komið oftar en einu sinni, Murakami hefur komið, Jan Martel kom, Jan 
Sonnergaard, kom hann ekki? 

SNÆBJÖRN 
Jú. Við vorum einmitt að rifja það upp um daginn að hann er eiginlega einn sá eftirminnilegasti sem 
hefur komið á bókmenntahátíð, fyrir mig. 

JÓN KARL 
Ammaniti kom hérna sérstaklega á okkar vegum. Var hérna í viku. DBC Pierre? Kom hann ekki? 

SNÆBJÖRN 
Ja, hann kom bara til að halda partí. Hann kom til að halda steggjapartí. 
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JÓN KARL 
En gerði hann eitthvað? 

SNÆBJÖRN 
Nei, hann var bara fullur. 

JÓN KARL 
Eric-Emmanuel Schmitt kom hérna á bókmenntahátíð, var það ekki? 

SNÆBJÖRN 
Jú. 

JÓN KARL 
Cercas kom á bókmenntahátíð. Mjög eftirminnilegur. 

SNÆBJÖRN 
Já, hann var góður. 

JÓN KARL 
Kúrkov líka. Kirsten Hammann, kom hún? 

SNÆBJÖRN 
Já. 

JÓN KARL 
Og Daniel Kehlman? Já. En þetta eru örugglega einhverjir tuttugu höfundar sem hafa komið. 

SNÆBJÖRN
Já. Og þetta hefur verið kveikjan að því að þeir komu. 

JÓN KARL 
Svo má kannski nefna að það hefur áhrif með að fá höfunda að geta sagt þeim að þeir komi út í 
ritröð með höfundum eins og Murakami, Paul Auster og svo framvegis. Þannig að þetta er svolítill 
snjóbolti. 

SNÆBJÖRN 
Það eru fleiri forlög sem nota þessa tækni. Þau eru með ákveðinn lista, ákveðnar raðir, við ætlum að 
gefa þig út í þessari seríu sem þessi höfundur er í líka. 

JÓN KARL 
Það er erfiðast að byrja. En dæmið virkar þannig að það gerir forlaginu auðveldara fyrir að koma 
sínum [innlendu] höfundum á framfæri og ná í nýja erlenda höfunda. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
1998 er fyrsta árið, er það ekki? 

SNÆBJÖRN 
Ég veit það ekki. Er það? Þetta [Hending e. Paul Auster] er fyrsta bókin. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
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Já, hún kemur 1998. Svo þessi ritröð er orðin ellefu ára, núna. 

SNÆBJÖRN 
Jahérna hér. 

JÓN KARL 
Þetta eru orðnar fimmtíu og eitthvað bækur. Hver er eftirlætisbókin þín, Snæbjörn? 

SNÆBJÖRN 
Í þessu? Vansæmd [eftir J.M. Coetzee] er allavega mjög hátt á listanum. 

JÓN KARL 
Já, það er svona ein af þessum bókum sem eiga eftir að lenda í heimsbókmenntasögunni. 

SNÆBJÖRN 
Svo hafði ég mjög gaman af, hún var nú svo sem ekkert stórkostleg, en Balzac og kínverska 
saumastúlkan [eftir Dai Sijie], ég var ánægður með hana. 

JÓN KARL 
Sástu myndina? 

SNÆBJÖRN 
Nei. Var hún léleg? 

JÓN KARL 
Ég sá hana ekki, sko. Opinberunarbókin [eftir Rupert Thompson], hún hreif mig svolítið. 

SNÆBJÖRN 
Já, hún var svakaleg. Svo hafði ég reyndar alveg ótrúlga gaman af Blikkkóngunum [eftir Magnus 
Mills]. 

JÓN KARL 
Það er mjög sérstakur höfundur.

SNÆBJÖRN
Magnus Mills.
 
JÓN KARL 
...sem kom hérna. 

SNÆBJÖRN 
Og Ammaniti. Og Barnið og tíminn. Það var nú eiginlega eina undantekningin sem ég gerði. 

JÓN KARL 
Þegar leið á. 

SNÆBJÖRN 
Já. Það var Barnið og tíminn. Gömul bók sem kom inn í Neon. 

JÓN KARL 
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Það komu tvær sem ekki lentu í klúbbnum. 

SNÆBJÖRN 
Já, alveg rétt. 

JÓN KARL 
Þegar það var orðin regla að þær þyrftu að vera nýjar komu tvær bækur í Neon, Barnið og tíminn og 
Sendiferðin eftir Carver, sem voru ekki sendar áskrifendum heldur aðeins seldar á almennum 
markaði. Áskrifendum var boðið upp á að panta þær. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
Svona aukabækur. 

SNÆBJÖRN 
Já. Við vorum búnir að gefa út margar þetta árið og þessar pössuðu ekki inn, voru eldri.

[Þetta viðtal virðist enda nokkuð snubbótt, en staðreyndin er að hér fór spjallið út í allt aðra sálma 
og hætti alfarið að koma málinu við.]
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Viðauki 2:

Viðtal við Bjarna Þorsteinsson, útgáfustjóra Veraldar og fyrrverandi ritstjóra hjá Vöku-
Helgafelli og AB. 
03.04.2009 

SIGRÍÐUR LÁRA 
Ég heiti Sigríður Lára Sigurjónsdóttir ég er að tala við Bjarna Þorsteinsson, við erum hérna á Bjarti,  
bókaúgáfu, Bræðraborgarstíg 9 og það er 3. apríl 2009, og hann ætlar að tala við mig um 
bókaklúbba á Íslandi. 

BJARNI 
Þegar ég hóf störf hjá Almenna bókafélaginu, 1992, held ég það hafi verið, þá var þar mjög öflugur 
bókaklúbbur, bókaklúbbur AB, sem hafði þá verið starfræktur um alllangt skeið og var að vísu 
farinn að dala. En á sínum góðu árum þá var þetta klúbbur með mjög marga klúbbfélaga. Ég held 
að þeir hafi verið jafnvel 10.000 og það var hægt að gefa bækur út, hreinlega í þennan klúbb. Hann 
seldi það vel. Og það var hægt að kaupa erlendar bækur og þýða, bara fyrir klúbbinn. Þetta var 
heilmikil hagnaðareining. Það sem þetta þreifst á var að bókaverð í klúbbnum var aðeins ódýrara en 
í verslunum, auk þess voru þeir með, sem eins konar bindiefni í klúbbnum, einhverjar ritraðir sem 
voru kannski að koma út þrjú bindi á ári þannig að fólk gat verið að safna. Það var til dæmis ritröð 
um síðari heimsstyrjöldina, það kom út ritröð sem hét Saga mannkyns og þær komu út svona tvær 
til þrjár á ári. Þannig að fólk var að safna þessum bókum en auk þess var að seljast heilmikið og 
mér skildist á þeim sem ég ræddi við á sínum tíma um þennan klúbb að salan hefði nú verið betri í 
"non-fiction" eða fræðibókum af ýmsu tagi heldur en skáldskap. 

Svo gerist það þarna um 1990, sirka, þá fer þetta að dala, klúbburinn gengur ekki eins vel og 
þá er ekki lengur hægt að gefa út einvörðungu fyrir klúbbinn, þá þarf kannski að gefa út fyrir 
almennan markað samtímis og þá fara menn kannski að freistast til þess að setja í klúbbinn eitthvað 
sem þeir eiga. Og ekki bara bækur sem þeir vita að muni ganga. Og það kann ekki góðri lukku að 
stýra þegar klúbbur er orðinn einhver veita á bókum sem ganga ekki almennilega á almennum 
markaði. Þessi klúbbur var samt enn allstór þegar Almenna bókafélagið fór a hausinn og Vaka-
Helgafell keypti þennan klúbb af AB. Vaka var í mikilli klúbbastarfsemi á þessum tíma og var með 
svona fagklúbba. Við vorum með matreiðsluklúbba, höfðum verið með handavinnuklúbba og svo 
náttúrulega klúbba með ýmsu barnaefni frá Disney og þetta var gríðarleg tekjulind fyrir Vöku-
Helgafell og sérstaklega má nefna klúbbinn Nýir eftirlætisréttir, held ég að hann hafi heitið, sem var 
svona spjaldapakkar sem fólk fékk senda heim, með mataruppskriftum og ég held það hafi verið, 
þegar best lét, 18.000 félagar í þessum klúbbi og voru að fá pakka í hverjum mánuði þannig að 
þetta var gríðarleg velta þarna hjá þessum klúbb. En það voru líka aðrir bókaklúbbar þarna. Eins og 
Stóri bókaklúbburinn, sem var reyndar ekkert sérstaklega stór. Bókaklúbbur AB og Stóri 
bókaklúbburinn voru settir saman. Þar bundu menn vonir við að hægt væri að koma upp einhverjum 
svolítið spennandi bókaklúbbi. Og það var svo sannarlega reynt, en það virkaði ekki alveg. Það var 
einhvern veginn ekki markaður fyrir þetta. Og þessi klúbbur minnkaði og minnkaði. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
Voru þetta þá líka nýútgefnar bækur og nýþýddar? 

BJARNI 
Já, það voru settar nýjar bækur í þennan klúbb sem voru þá settar bæði á almennan markað og í 
klúbbinn en fólk fékk þær ódýrara í klúbbnum. En neyslumynstrið virðist hafa verið að breytast 
eitthvað hvað varðar þessa klúbba. Að vísu, ef maður lítur til annarra landa, þá var Noregur mikið 
gósenland bókaklúbba. Þar voru bókaklúbbar sem gengu rosalega vel og voru að skila gríðarlegum 
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tekjum. Það helgaðist kannski af því að bókaverð í Noregi var fast. Klúbbarnir veittu síðan um 20% 
afslátt af því þannig að þarna varstu að fá bókina töluvert ódýrara en annars staðar. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
Og hún fór ekki á útsölu seinna? 

BJARNI 
Nei. Ástæða þess að íslensku bókaklúbbarnir stóðust ekki tímans tönn að á þessum tíma voru farin 
að koma tilboð í verslunum, bóksala var gefin frjáls þannig að þetta verð sem bókaklúbburinn gat 
boðið upp á var ekki endilega lægsta verð sem hægt var að finna á markaði. Bækurnar gátu kannski 
dúkkað upp í Bónus eða Hagkaup einhverjum mánuðum seinna á miklu betra verði. Þetta 
[klúbburinn] var engin trygging fyrir því að bækurnar væru á besta verðinu. Það kann að vera ein 
ástæðan fyrir þessu. Það var síðan haldið áfram með þessa bókaklúbba eftir að Vaka Helgafell og 
Mál og Menning sameinuðust undir Eddu útgáfu, eða Eddu miðlun og útgáfu eins og það hét fyrst, 
en þróunin var sú sama. Það var svolítið mikið mál að halda þessum bókaklúbbi úti. Þær bækur sem 
voru að gera sig best, samt, í þessum klúbbi, voru handbækur og fræðirit fyrir almenning. Til dæmis 
um heilsu, fjármál og slíkt, ég man að þær bækur voru að ganga þokkalega. Skáldverk gengu mun 
verr. En ég held að þróunin hafi verið sú að skáldskapur gat gengið í mjög litlum klúbbum. Það var 
síðan stofnaður klúbbur þarna á vegum Eddu sem hét Heimsbókmenntaklúbburinn, en hann var 
lítill, en þar voru býsna samviskusamir kaupendur og menn voru dálítið að kaupa þar. En þetta var 
lítill hópur og að sama skapi er t.d. Neon-klúbbur Bjarts, áhugafólk um bókmenntir er hrifið af 
þessum klúbb en þessi hópur er bara ekkert gríðarlega stór. Þannig að eins og staðan er í dag virðist 
ekki vera hægt að halda svona klúbbi úti. En þetta er í sjálfu sér forvitnilegt að viðfangsefni að velta 
fyrir sér, hvers vegna var þetta hægt fyrir 20 - 30 árum að vera með klúbb og fólk var að kaupa, í 
gegnum þessa klúbba, heilmikið af bókum sem það gerir ekki í dag.

SIGRÍÐUR LÁRA 
Kannski annað sem mig langar að spyrja þig um, það kom fram í viðtalinu sem ég tók við þá 
[Snæbjörn og Jón Karl] að í kringum þann tíma þegar þeir stofnuðu Neonklúbbinn þá höfðu þýddar 
bókmenntir átt mikið undir högg að sækja. Það hefði farið mjög niður salan í þýddum bókmenntum 
á móti þeim íslensku. Hefurðu þróað með þér eitthvað “teik” á þessa þróun? 

BJARNI 
Ég er með ákveðna kenningu þarna sem ég veit ekki hvort margir taka undir, en það er alveg rétt að 
fyrir svona kannski 20 til 30 árum þá var sala á þýddum bókmenntum mun meiri en hún er í dag. 
Fólk var að fylgjast með því sem var að gerast í útlöndum menn lögðu metnað sinn í að fylgjast 
með hvað þessi stóru skáld úti í heimi væru að skrifa. En síðan varð þróunin sú að fólk fór að kaupa 
miklu meira íslenska höfunda. Sem er svo sannarlega ánægjulegt fyrir íslenskt menningarlíf, en við 
erum kannski dálítið að lokast inni. Þegar Hallgrímur Helgason er orðinn “besti höfundur í heimi” 
af því að menn hafa kannski ekkert verið að skoða mjög marga aðra. En ég held að það sé bara 
eitthvað ákveðið magn af bókum sem muni seljast á hinum íslenska bókamarkaði og það hafi 
hreinlega færst frá erlendu höfundunum yfir á þá íslensku. Pakkinn hefur ekkert stækkað, en þarna 
hefur átt sér stað hliðrun, með því að íslensku höfundarnir voru auglýstir upp og um leið er þetta 
alþjóðleg bylgja. Það er þannig í flestöllum löndum, orðið, að þýddar bókmenntir eiga undir högg 
að sækja. Að vísu er eitt land undantekning og það er Þýskaland. Þar sem þessu er öfugt farið, að 
þýddar bókmenntir eiga greiðari aðgang að þýskum markaði heldur en þýskar. En maður man vel 
eftir því þegar menn voru að moka út þýddu bókunum á sama hátt og menn eru kannski að moka út 
núna Arnaldi, eða eitthvað svoleiðis. En því má heldur ekki gleyma að það eru til þýddar bækur 
sem eru að ganga hérna en þær eru að koma sem einhverjir "turnar" eins og Dan Brown, eitthvað 
svoleiðis. 
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SIGRÍÐUR LÁRA 
Harry Potter. 

BJARNI 
Harry Potter. En þýdd skáldsaga eftir þokkalega þekktan erlendan höfund, saga sem kannski hefur 
hlotið miklar viðurkenningar, hún er kannsi bara að seljast í 5 - 600 eintökum ef vel gengur, sem er 
afskaplega sérkennilegt í sjálfu sér.
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Viðauki 3:

Viðtal við Guðrúnu Vilmundardóttur, útgáfustjóra Bjarts 
17.04.2009

GUÐRÚN 
[Ég hef aldrei verið áskrifandi, en] ég hef lesið hverja einustu bók sem kom út í klúbbnum, löngu 
áður en ég fór að vinna hérna. Og svo hef ég þýtt nokkrar bækur, hef þýtt tvær bækur eftir Amelie 
Nothomb og svo þríleikinn eftir Eric-Emmanuel Schmitt inn í klúbbinn. Hann [Neonklúbburinn] 
var í sjálfu sér ekki presenteraður fyrir mér á neinn sérstakan hátt. Ég tek við honum með Snæbirni 
þegar ég byrja að vinna hérna 2006. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
Og Snæbjörn er hérna ennþá þá? 

GUÐRÚN 
Já. Snæbjörn er hérna alveg þangað til... ég byrjaði hérna vorið 2006 og er hérna með Snæbjörn mér 
við hlið alveg þangað til síðasta haust, bara. Haustið 2008. Þegar ég byrjaði þá var rétt að koma út 
Leyndardómur býflugnanna [e. Sue Monk Kidd] og þá vorum við í þessu, sem Snæbjörn hefur 
líklega sagt þér, með útlitið á bókunum. Og ég tók þátt í þeim umræðum við hann og þessu sem 
varð frekar sársaukafull ákvörðun, þegar þetta “standard únformseraða” útlit er tekið af. Og þær líta 
bara út eins og kiljur núna. Ég sé svolítið eftir því og maður heyrir í svona einstaka bókaormum 
sem að sjá eftir því. Þetta fer vel í hillu og er svolítið skemmtilegt í svona röð, en það bara virkar 
miklu betur fyrir okkur að hafa þetta bara alveg í kiljuútlitinu. Það eru mjög fáir í klúbbnum, í sjálfu 
sér, sem sjá eftir því. Og þær virka betur á hinum almenna markaði líka. Þá geta þær bæði farið til 
klúbbfélaganna og út. Og við höfum ekki gert neinar breytingar á klúbbnum. Það var bara þessi 
stefna að finna það áhugaverðasta og skemmtilegasta sem er í gangi, við erum náttúrulega að velja 
sex bækur inn í þennan klúbb á ári. Það er úr ótrúlega mörgu að velja. En ég hef alltaf verið svo 
hrifin af þessum klúbbi að þar er bæði ótrúlegur litteratúr, miklar heimsbókmenntir, þú ert með 
Murakami, Coetzee, Philip Roth, ótrúlega flotta höfundar þarna inni, en svo eru, eins og við segjum 
í litlu klausunni inni í bókunum, þetta eru bækur sem vakið hafa mikla athygli eða umtal í  
heimalandi sínu. Mér dettur í hug nýleg bók sem er Kona fer til læknis eftir Ray Kluun, 
hollenska bókin, það er ekki bókmenntalega jafn intressant verk en hún hefur samt vakið svo mikla 
athygli. Þetta er svona það nýjasta. Ég hef oft sagt að með því að fylgjast með þessu 
[Neonklúbbnum] getur maður fylgst með allskonar hlutum sem eru að gerast [í skáldverkaútgáfu úti 
í heimi] og það er sem sagt enn markmiðið með klúbbnum. Núna erum við búin að velja bækurnar 
fyrir árið og þetta gerist enn á sama hátt. Það eru kostir og gallar við hvað við erum fá hérna, en við 
erum mjög sveigjanleg, maður getur skipt og sett inn nýja bók eða breytt röðinni á þeim en við 
erum komin með réttinn og það eru í þýðingu bækurnar fyrir árið. Og þó Snæbjörn sé búinn að selja 
sinn hlut í Bjarti þá er hann náttúrlega búinn að stýra þessum klúbbi í 20 ár þannig að ef hann rekst 
á bók einhversstaðar sem hann heldur að væri alveg brilljant í Neon þá geymir maður nú ekkert í 
margar vikur tékka á því. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
Ein spurning. Nú eruð þið náttúrulega alltaf að krúsa bækur, forlagið mikið í því að þýða erlend 
verk og svoleiðis. Er eitthvað sérstakt, nú þýðið þið líka bækur utan Neon, er eitthvað sérstakt sem 
verður til þess að bækurnar fara í klúbbinn frekar heldur en í almenna útgáfu? 

GUÐRÚN 
Já. Við myndum ekki setja alveg reifara eða spennusögur inn í klúbbinn. Ég hef aldrei hugsað þessa 
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stefnu þannig séð. Ég hef aldrei orðað hana. En ég veit alveg hver hún er. Ég skal reyna að finna 
hvernig maður útskýrir þetta. Við myndum heldur ekki setja innbundnar bækur, eins og þegar við 
gáfum út nýja þýðingu á Wuthering Heights. Við myndum ekki setja hana í klúbbinn. Þetta eru ný 
verk, og kannski svona... Ian McEwan hefur komið út í klúbbnum en hann hefur líka komið utan 
hans. Eins og Brúðkaupsnóttin í fyrra, stundum tekur maður svona ákvarðanir bara vegna þess að 
þær eru svo réttar, og maður lendir í hálfgerðum vandræðum. Við settum til dæmis 
Brúðkaupsnóttina í Neonklúbbinn. En við vorum komin með sex bækur fyrir árið þannig að við 
sendum hana ekki til áskrifenda. En hún var bara eitthvað svo innilega mikil Neonbók að við 
höfðum hana inni í seríunni samt, og fengum náttúrulega, ótal upphringingar: “Af hverju fékk ég 
ekki... ég sá Neonbók í búðinni sem ég fékk ekki senda.” Þetta var ekkert þægilegt, en þetta var 
samt bara svo hárrétt. Þannig að þetta er meira til að kynna [höfunda]. Eins og stundum koma út 
bækur eftir höfunda sem hafa áður verið gefnir út í Neon, eins og Murakami og Coetzee og 
nokkrir höfundar, það hafa komið tvær bækur [eftir þá í klúbbnum], Amelie Nothomb líka, þetta fer 
bara einhvern veginn eftir samsetningunni. Það fer eftir því hvað vantar inn í... þetta er svona 
jafnvægiskúnst með klúbbinn. Hvað á heima þar. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
Þannig að þetta sex bóka sett sé kannski ekki of einsleitt, ekki of, sem sagt... og kannski ekki léttasti 
litteratúrinn, líka. 

GUÐRÚN 
Nei, hann fer ekki. Ekki sá léttasti. Ekki spennusögur.  En svona... hvað hefur nú verið svona í 
léttari kantinum? Eins og Leyndardómar býflugnanna. Það eru líka mjög auðlæsilegar bækur. En 
þær þurfa að vera svona sérstaklega.... góðar. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
Kannski síður formúleraðar, líka?
 
GUÐRÚN 
Já. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
Hvað eru áskrifendur margir? 

GUÐRÚN 
Um þúsund. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
Og hafa verið það í gegnum tíðina? 

GUÐRÚN 
Já. Og það er hreyfing og það er skemmtilegt, eins og núna í kreppu, og það kemur fyrir að fólk er 
að hætta, og það kveður okkur alltaf með miklum virktum og segir að það sé tímabundið, annað 
hvort út af því að það eigi ekki fyrir þessu akkúrat núna eða að bækurnar hafi safnast of mikið upp á 
náttborðinu og menn þurfa að taka sér pásu og svona. En mér finnst þeir eiginlega alltaf þegar fólk 
kveður ætlar það endilega að koma aftur bara sem fyrst, þegar aðstæður eru betri. Og svo er alltaf 
eitthvað. Hann viðheldur sér, klúbburinn. Án þess að við séum í sérstökum átökum. 

SIGRÍÐUR LÁRA 
Já. Þið eruð ekkert að auglýsa þetta mikið, er það? 
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GUÐRÚN 
Ekki mikið. Mér hefur fundist reynast okkur best að reyna að kynna klúbbinn bara í gegnum 
áskrifendur, svolítið. Fyrir um tveimur árum síðan fórum við í eitthvað smá auglýsingaátak fyrir 
klúbbinn á svona mjög fjölsóttri netsíðu. Með einhverju svona... miklu tilboði. Og við fengum 
töluvert inn af áskrifendum þar en þeir yfirgáfu okkur svo fljótt aftur að það næstum tók því ekki. 
Kannski af því að hvað það er fjölbreytt, úrvalið í [Neon] bókunum þá er þetta svona frekar fyrir 
meira bókaáhugafólk.
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Viðauki 4

Snæbjörn Arngrímsson útgefandi:
Erindi á Þýðingahlaðborði í Norræna húsinu 29.11.2005

Af vef Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttir í erlendum tungumálum: 
http://www2.hi.is/id/1024672

Góðir áheyrendur 

Þegar ég var beðinn um að halda erindi á þessu þýðingaþingi þráaðist ég auðvitað við þar sem ég 
hef aldrei haft ánægju af því tala yfir fjölmenni, sama hversu virðulegt tilefnið er. Þar að auki fer í  
hönd annasamasti tími ársins fyrir útgefendur og þótti mér því erfitt að hugsa mér að standa hér á 
meðan allt væri á öðrum endanum á forlaginu, allt á suðupunkti. Ég reyndi því að koma mér undan 
þessu verkefni með öllum tiltækum ráðum, en fundarboðandinn varð hálfhneykslaður á þessum 
undanbrögðum og sagði að ég gæti nú varla neitað því að halda þetta litla erindi þar sem ég hefði 
„meikað það á þýðingum“. Ég varð auðvitað svo undrandi á þessari nýju kenningu að ég gat ekki 
annað en tekið að mér að flytja þetta erindi.

      Ég fór í framhaldi af þessu að hugsa hvað maðurinn hefði átt við, að ég hefði meikað það á 
þýðingum. Í hverju fólst þessi „meikun“? Hélt hann að ég hefði grætt svo mikla peninga á útgáfu 
þýddra bóka eða fannst honum að fyrirtækið hefði hækkað á einhvern hátt í status við að gefa út 
þýðingar sem þykja vandaðar og góðar? Það má segja að verðmæti útgáfufyrirtækja liggi í tvennu. Í 
fyrsta lagi er hægt að meta eignir og skuldir fyrirtækisins og fá þar með út virði þess í krónum og 
aurum. Sum útgáfufyrirtæki eru á hlutabréfamarkaði og þá hækkar gengi hlutabréfa þeirra í 
kauphöllum þegar vel gengur. Til dæmis hefur hlutbréfagengi Gyldendal í Danmörku hækkað 
gífurlega á þessu ári (fyrirtækið er hástökkvari ársins eins og sagt er) og hafa fjármálaskýrendur 
bent á að ástæðan fyrir velgengni Gyldendal í kauphöllinni dönsku sé að nú sé sú að ný þýðing á 
Harry Potter bók komi út í ár og Gyldendal er útgefandi Harrys í Danmörku.

      Ég get alveg fullvissað fundargesti að útgáfa á þýðingum hefur að öllu jöfnu ekki hækkað 
hlutabréfagengi útgáfufyrirtækja heldur þvert á móti. Meðan ég var að hugsa um hvað ég ætti að 
tala í þessu erindi hringdi útgáfustjóri annars forlags hér í bæ í mig til að spjalla um stöðu og horfur. 
Hann sagði mér meðal annars að nú eftir langa bið væri loksins komin út bókin Kertin brenna niður 
eftir Sandor Marai frá Ungverjalandi. Þetta væri stórkostleg bók og vel þess virði að bíða eftir 
henni. Að vísu ætti bókin ekki eftir að seljast í mörgum eintökum og fyrirtækið ætti eftir að tapa 
rúmri milljón á bókinni en það væri frábært að gefa út þessa stórkostlegu bók.

      Ég get nefnt annað dæmi sem ég gjörþekki. Á dögunum eða á afmælisdegi Jónasar 
Hallgrímssonar fengum við hjá Bjarti viðurkenningu frá menntamálaráðuneytinu. Þetta var dagur 
íslenskrar tungu og viðurkenningin var veitt fyrir útgáfu á bókaflokki sem við köllum neon. Í 
þessum bókaflokki gefum við út fimm til sex bækur á ári, eingöngu þýðingar á nýjum bókum sem 
hafa vakið athygli í heimalandi sínu. Oft eru þetta bækur frá málsvæðum sem við höfum lítinn 
bókmenntasamgang við eins og til dæmis Spánn, Ítalía, Japan, Brasilía, Belgía. Bækurnar seljum 
við flestar í áskrift og við reynum að stilla verði í hóf, 1280 krónur á bók. Útgáfan á þessum bókum 
er auðvitað fjárhagslegt rugl. Við seljum um 1200 bækur. Og innkoman er því ein og hálf milljón en 
kostnaður við hverja bók er um 1.8 milljónir

      Þýðing: 550 þús.
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      Prentun 500 þús.

      Vsk 190 þús.

      Dreifing: 130 þús.

      Kápa 50 þús.

      Innheimta 90 þús.

      Yfirlestur 120 þús.

      Plastpökkun; 20 þús.

      Útgáfuréttur 100 þús.

      SAMTALS: 1.750 þús.

Hver maður sér að þetta er hreint fjárhagslegt glapræði og ekki á nokkurn hátt hægt að segja að 
verðgildi fyrirtækisins aukist á þessari útgáfuröð. En samt sem áður hef ég ekki haft undan við að 
taka við hóli, viðurkenningum og aðáendabréfum vegna þessarar ritraðar fyrir hönd fyrirtækisins.

      Og þá kem ég að seinna atriðinu hvernig meta má verðmæti útgáfuyrirtækja og það er nefnilega 
í því sem kallað er menningarlegt kapítal. Neon-serían er einmitt dæmi um verk sem hækkar 
menningarlegt verðmæti fyrirtækisins þrátt fyrir að vera fjárhagslegur baggi. Ég nefni annað dæmi.

      Á bókmenntahátíð hér í haust kom hingað til lands ótölulegur fjöldi magnaðra snillinga. Þetta 
voru höfundar, þýðendur og útgefendur. Meðal gesta var útgáfustjóri Gyldendal í Danmörku, 
Jóhannes Riis sem er ógnarstórt nafn í dönsku menningarlífi. Jóhannes þessi flytur ræðu einu sinni 
á ári sem öll þjóðin tekur eftir og ræðir vikum saman um efni hennar eftir að hún er flutt. Eins og 
sumir hér vita þá starfar Bjartur líka í Danmörku undir dulnefninu Hr. Ferdinand. Hr. Ferdinand 
gefur meðal annars út Dan Brown sem samdi þá vinsælu bók Da Vinci lykilinn. Bækur Dan Brown, 
sem nú eru orðnar þrjár í danskri þýðingu, sitja allar á danska metsölulistanum og hafa gert það 
árum og mánuðum saman og selst í mörg hundruð þúsund eintökum. Þegar Jóhannes Riis kom 
hingað ákvað ég að leggja örlítið próf fyrir hann. Niðurstaðan sýnir mjög vel mat forleggjara í 
hverju verðmæti forlags liggja. Og sýnir líka hvað skiptir máli í þessum bransa fyrir forleggjara.

      Sem sagt, Gyldendal í Danmörku gefur út uppáhaldshöfund minn sem heitir Kazuo Ishiguro. 
Ishiguro skrifaði Dreggjar dagsins, Óhuggandi og núna í haust kom út nýjasta bókin hans. Slepptu 
mér aldrei sem verður lesið úr hér á eftir. Ég veit að þótt Ishiguro sé besti höfundur í heimi þá 
seljast bækur hans í nokkur hundruð eintökum í Danmörku. Ég veit líka hvaða tilfinning það er að 
gefa út bækur hans þótt þær seljist hægt.

      Ég gekk því til Jóhannesar í einu af kokteilboðunum á bókmenntahátíð nú í haust og sagði við 
hann: “Jóhannes, ég ætla að gera þér tilboð, mjög gott tilboð.”

      “Já,” svarar Jóhannes. “Hvað var það?”

      Jóhannes er mjög hæglátur maður og kurteis.
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      “Nú vil ég skipta við þig.” Segi ég. “Þú færð útgáfuréttinn á nýju bókinni hans Dan Brown sem 
á eftir að seljast í 500 þúsund eintökum.”

      “Já, og hvað vilt þú í staðinn?” svarar Jóhannes.

      “Í staðinn vil ég fá útgáfuréttinn á nýjustu bók Kazuo Ishiguro.”

      Jóhannes svarar ekki strax en glottir. Fyrr en varir kemur einhver og truflar þetta mikilvæga tal 
okkar svo við getum ekki gert út um viðskiptin fyrr en í næsta kokteilboði og þá vík ég mér aftur að 
Jóhannesi og spyr:

      “Jæja, Jóhannes, ertu búinn að hugsa þig um?”

      “Já,” svarar hann.

      “Og hvað?” segi ég.

      “Ég fer ekki að láta þig hafa svona verðmætan höfund í staðinn fyrir Dan Brown!”

      Ágætu gestir. Ég spyr svona í lokin hvar eru þessar fínu þýðingar okkar í flaumnum sem nú 
ríður yfir? Margar þessara bóka eru bestu bækur ársins. Þær eru ekki í straumnum sem brýtur leið, 
þær eru langt á eftir. Þær fá ekki ritdóma í sjónvarpi, þær fá ritdóma í blöðum korteri fyrir jól og 
virðast skipta þjóðina æ minna máli.
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Viðauki 5

Útgáfutölur frá Félagi íslenskra bókaútgefenda

1983 1986
ísl. barnabækur 97 (124) ísl. barnabækur 57 ( 69 )
þýddar barna  þýddar barnabækur    
ísl. skáldverk 23 (25) íslensk skáldverk         21
þýdd skáldverk 60 (81) þýdd skáldverk            59
ljóð 18 (29) ljóð 14
Ýmsar bækur               68 (140) Ýmsar bækur     80
Þjóðlegur fróðleikur    25  (21)     Þjóðl. fróðleikur          28 ( 31)
ævisögur 34 (41) ævisögur og endurm    27
ferðas. og mannraunir 10 (11)
Samtals:          335 (493) Samtals:          286 ( 301)

1991 1992 1993       
ísl. barna 46 ísl. barna 44 ísl. barna 42
þýddar barna 79 þýddar barna 69 þýddar barna 45
ísl. skáldverk 36 ísl. skáldverk 35 ísl. skáldverk 43
þýdd skáldverk 56 þýdd skáldverk 57 þýdd skáldverk 60
ljóð 32 ljóð 28 ljóð 27
almennar 89 almennar             91 almennar 103
ævisögur 36 ævisögur 44 ævisögur 28
handbækur 32 handbækur 29 handbækur 22

matur og drykkur  5 matur og drykkur  9
Samtals:           405 Samtals:           402 Samtals:           379

1994 1995 1996
Ísl barna 35 ísl. barna 39 ísl. barna
þýddar barna 43 þýddar barna 46 þýddar barna 53
ísl skáldverk 37 ísl. skáldverk 31 ísl. skáldverk 48
þýdd skáldverk 52 þýdd skáldverk 55 þýdd skáldverk 38
ljóð 21 ljóð 29 ljóð 34
almennar 80 almennar 79 almennar           107
ævisögur 33 ævisögur 28 ævisögur 35
handbækur 31 handbækur 35 handbækur
Samtals 332 Samtals:           342 Samtals:           405

1997 1998 1999
ísl. barna 51 ísl. Barna 49 ísl barna 52
þýddar barna 68 þýddar barna 67 þýddar barna 63
ísl. skáldverk 41 ísl. Skáldverk 49 ísl skáldverk 48
þýdd skáldverk 34 þýdd skáldverk 44 þýdd skáldverk 53
ljóð 31 ljóð 28 ljóð 30
almennar 91 almennar           124 almennar 133
ævisögur 34 ævisögur 24 ævisögur 26
handbækur 42 handbækur 33 handbækur 54
Samtals:           392 Samtals:           418 Samtals: 459
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  2000 2001 2002
ísl. barna 61 ísl. barna 49 ísl. barna 43
þýddar barna 88 þýddar barna 80 þýddar barna 74
ísl. skáldverk 54 ísl. skáldverk 57 ísl. skáldverk 62
þýdd skáldverk 51 þýdd skáldverk 35 þýdd skáldverk 40
ljóð 30 ljóð 32 ljóð 25
fræði og alm.efnis     108    ljósm.og listir 16 ljósm.og listir  5
ævisögur 36 fræði og alm.efnis       93 fræði og alm.efnis       98
handbækur 50 héraðsl.,saga,ættfr.      16 héraðsl.,saga,ættfr.      13
ljósm.og listir 18 ævisögur 37 ævisögur 39
héraðsl.,saga,ættfr.      16 handbækur 69 handbækur 60

matur og drykkur          9 matur og drykkur          7
Samtals:           512 Samtals:           493 Samtals:           466

           

2003 2004 2005
ísl. barna 46 ísl. barna 66 ísl. barnabækur 38   (39) 
þýddar barna 80 þýddar barna 104 þýddar barnabækur   119 (132)
ísl. skáldverk 42 ísl. skáldverk 56 íslensk skáldverk 67
þýdd skáldverk 63 þýdd skáldverk 71 þýdd skáldverk           62 (66)
ljóð 33 ljóð 36 ljóð 36 (44)
ljósm.og listir 11 ljósm.og listir 8 listir og ljósmyndir 14   (20)
fræði og alm.efnis       181 fræði og alm.efnis     155 (162)   fræði og alm.efnis     154 (157) 
héraðsl.,saga,ættfr.      19 héraðsl.,saga,ættfr.      18 saga,ættfr. & héraðsl. 20   
ævisögur 37 ævisögur 36 ævisögur og endurm. 36
handbækur 50 handbækur 48 handbækur 39
matur og drykkur         11 matur og drykkur       14 hljóðbækur 14(24)

hljóðb. 15 matur og drykkur         11(14) 
spil   5 spil 7 
Samtals:           515 Samtals:           649 Samtals: 620 (660)        

2006 2007 2008
      

ísl barna 48(51) ísl. barna 82 (85) ísl. Barna       70 (77) 
þýddar barna        124(152) þýddar barna 166(186) þýddar barna   124 (148)
ísl skáldverk 64 ísl. skáldverk 75 (79) ísl. skáldverk 77
þýdd skáldverk 62(66) þýdd  skáldverk 75 (79) þýdd  skáldverk 86 
ljóð 36(44) ljóð 45 ljóð 53 
listir og ljósm. 9 (11) fræði og alm. 200 (204) fræði og alm.   179 (192)
fræði og alm.        154(157) saga, ættfr. og.. 22 saga, ættfr. og.. 16 
saga, ættfr. Héraðsl 25 ævisögur 44 ævisögur 40 
ævisögur og endurm 33 handbækur 53 handbækur       53 (62)
handbækur 44
hljóðbækur 15
matur og drykkur 8(13)

Samtals:      622 (675) Samtals:           762 ( 797) Samtals:  698 (751) 
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