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Útdráttur 

Í ritgerð þessari er fjallað um Klassíska kiljuklúbbinn, ritröð og bókaklúbb Forlagsins. 

Sjónum er beint að kiljuklúbbum almennt og virkni þeirra, hlutverki og menningar- og 

útgáfusögulegu samhengi, sem og kiljunni sjálfri, broti hennar og hönnun, sögulegri 

tilurð og áhrifum á bókmenningu.  

 Klassíski kiljuklúbburinn er eilítið sérstætt fyrirbrigði bókaklúbba í íslenskum 

bókmenntaheimi og á um margt sameiginlegt með tilurð nútímakiljunnar, sé litið til 

sögulegra og sér í lagi efnahagslegra kringumstæðna. Í ritgerðinni verður gert grein fyrir 

Klassíska kiljuklúbbinum, sem hóf göngu sína í efnahagshruni ársins 2008. Sem ritröð 

gengur útgáfan enn þann dag í dag, en hefur látið af starfsemi lesklúbbsins, og verk eru 

mun sjaldnar gefin út en upphaflega stóð til. Þegar klúbburinn hóf göngu sína var 

yfirlýst markmið að gefa út sex bækur ár hvert, sem áskrifendur fengju beint inn um 

bréfalúguna og á hagstæðara verði en í verslunum.  

 Klassíski kiljuklúbburinn verður greindur, bæði hönnun prentgripanna og 

fagurfræðileg ásýnd en einnig verður rætt um val á verkum í klúbbinn og hvernig 

klassíkurhugtakinu var beitt. En áður er fjallað sérstaklega um hugtakið klassík, kiljuna 

og kiljuklúbba, og farið verður í sögu endurútgáfna í íslenskri menningu.   
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Abstract 

This essay deals with Icelandic publishing house Forlagið’s book club and line of 

paperbacks Klassíski kiljuklúbburinn (e. The Classics Book club). We will look at book 

clubs in general, their function and role, their cultural-historical context in and book 

publishing, their origin and history and influence on literature.  

 Klassíski kiljuklúbburinn is a kind of peculiar phenomenon of book clubs in 

Icelandic literature and shares a common ground with the birth of the modern 

paperback, in the context of historical and especially economic circumstances. In this 

essay we will shed a light on the book club, which started in the financial collapse of 

2008. As a publishing line, Forlagið‘s Classics series is still going but has let go of its 

subscriber based book club element, and much fewer books appear under the banner of 

classic than originally intended. When the club started the goal was to release six 

paperbacks a year, which members would receive straight to their mail box at a 

considerably lower cost than in stores.  

 Klassíski kiljuklúbburinn will be analyzed, both the design of the material books 

in question and their outer aesthetics, but we will also discuss the choice of literature to 

the club and how the concept of classic was used. But first, a particular discussion of the 

classic concept, the paperback and book clubs, along with a short history of 

republication in Icelandic culture.   
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1 Inngangur 

Saga hinna miklu listaverka getur rakið ætterni þeirra til upprunans, tilurð 

þeirra á öld listamannsins, og tímabil framhaldslífs þeirra með kynslóðunum 

sem á eftir fylgja, sem í grundvallaratriðum er eilíft. Þetta síðasta, þegar það 

verður til, nefnist frægð. Þær þýðingar sem eru meira en miðlun verða til 

þegar verk er í framhaldslífinu komið inn á tímaskeið frægðar sinnar. […] Í 

þeim öðlast líf frumtextans sína síendurnýjuðu, seinustu og víðtækustu 

útbreiðslu.
1
  

 

Svo segir Walter Benjamin um fræg verk og þýðingar, en að baki þessari stöðugu 

endurnýjun og útbreiðslu frumtextans er flókinn vefur bókaforlaga, lestrarklúbba, 

fræðasamfélagsins og margvíslegra menningarstofnana. Svo ekki sé minnst á frjálsa 

markaðinn, sem líklega ræður ríkjum, jafnvel þegar kemur að vettvangi menningar og 

bókmennta. Það hlýtur að vera fróðlegt að líta ekki eingöngu til þýðinga, þegar hugsað 

er til þeirrar frægðar eða framhaldslífs sem Benjamin skrifaði um, heldur og til öllu 

efnislegri hluta eins og endurútgáfu verka. Hér verður lagt upp með þann skilning að 

útgefendur, bókaforlög og markaðsöfl skipi ekki síðri sess í frægð og eilífu gildi 

bókmenntaverka og háleitari hugmyndir um eðlislægt verðmæti þeirra. Endurútgáfa er í 

sjálfu sér ágætis vitnisburður um þá frægð og sígildi sem Benjamin talar um. Þegar bók 

er gefin út aftur, má reikna með að það beri vitni um velgengni verksins, vinsældir 

meðal lesenda og menningarlegt gildi. Þýðingar eru í sjálfu sér endurútgáfur sem byggja 

á brúarbyggingu milli tungumála, þjóða, menningarheima og tímaskeiða. Það er þó 

auðvitað ekki algilt að um sígilt verk sé að ræða, vegna þess að sígildi verks, klassíkin, 

er afar afstætt hugtak, eins og rætt verður í öðrum kafla, en hér leyfi ég mér að fullyrða 

að á tuttugustu öldinni verði ákveðinn straumhvörf í því hvernig hugsað er um sígild 

verk. Sum verk eru sígild strax við fyrstu útgáfu, eru markaðssett sem nútímaklassík eða 

klassík framtíðarinnar. Önnur eru til að mynda eldri verk sem hætt er á að falli í 

gleymsku, ef þau hafa ekki gleymst þá þegar, og kemur það í hlut útgefanda og 

markaðsaflanna að ljá því verki sess í ákveðnu stigveldi. Sum verk eru jafnvel klassík 

eingöngu vegna aldurs síns (sem er þó ekki svo einfalt – því aldurinn ber vitni um að 

verkið hafi lifað af í tiltekinn tíma á sínum eigin forsendum). Klassíkin er með öðrum 

orðum, langt í frá algilt og skýrt afmarkað hugtak, en í þessari ritgerð verður sjónum að 

mörgu leyti beint að margbrotinni hugmyndinni um hið sígilda bókmenntaverk.  

                                                 
1
 Walter Benjamin, „Verkefni þýðandans“, Fagurfræði og miðlun. Úrval greina og bókakafla, þýð. 

Ástráður Eysteinsson, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2008, bls. 185–201, hér bls. 188.  
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Þá virðist liggja beint við að velta fyrir sér hvaða verk og höfundar það eru sem 

hljóta þann sess að vera gefin út ekki einu sinni, heldur aftur og aftur. Að einhverju leyti 

er um að ræða spurninguna um hvaða verk eru klassísk, og af hverju, eða hvað liggur að 

baki slíkri „frægð“, í skilningi Benjamin, og hvaða öfl eru það sem ákvarða sess 

tiltekins bókmenntaverks í heimsbókmenntum og klassísku kanónunni. Ráðandi 

hugmyndafræði, stefnur og straumar, velgjörðaveldið í skilningi André Lefeveres eru 

ekki síst áhrifamikil í því ferli. Þar er bókaútgefandinn ekki síður mikilvægur, en þar 

sem hann er í raun og veru bundin markaðslögmálum um framboð og eftirspurn, má 

segja að hann endurspegli þessa þætti í vali á verkum til útgáfu. Að sama skapi mætti 

segja að bókaútgefandinn fylgi ekki einvörðungu tilteknum hræringum, með öðrum 

orðum eftirspurninni, heldur taki þátt í sköpun þeirra. Enn þann dag í dag eru að koma 

út sígildar bókmenntir kvenhöfunda, hinsegin höfunda og svartra, bækur sem kenna má 

við smábókmenntir og nýlendutextar.
2
 Svört hefð er t.a.m. „uppgötvuð“ seint á 20. 

öldinni, eins og mörg verk kvenhöfunda sem falla vel að femínískri hugmyndafræði. 

Hreyfingin sem kennd er við Harlem endurreisnina (e. The Harlem Renaissance) 

verður til dæmis felld inn í módernismann, en það hugtak hefur víkkað töluvert síðustu 

áratugi og nú er jafnvel talað um módernisma í fleirtölu.
3
 Með nýjum nálgunarleiðum 

svo sem femínisma, kynjafræðum og hinsegin fræðum eru eldri bókmenntir dregnar inn 

í dagsljósið, felldar inn í margvíslegar hefðir og endurskapaðar sem sígildar.  

Allmargir hafa heyrt auglýsinguna sem tilkynnir endurkoma vinsællar bókar, 

„nú loksins fáanleg í kilju“. Þessi frasi einn og sér felur í sér ákveðið viðhorf gagnvart 

neytendum bóka, hann gefur í skyn að um eftirsótta vöru hafi verið að ræða, að 

neytendur hafi beðið hennar með eftirvæntingu í þónokkurn tíma og geti nú „loksins“ 

svalað þorstanum. Sannleikurinn er þó sá að yfirleitt er frasinn sá hafður um 

endurútgáfu bókar sem kom stuttu áður út bundin inn í harðkápu, og er nú fáanleg í 

hagkvæmara broti, og mögulega mikilvægast af öllu; heppilegri fyrir pyngjuna. 

„Margur bókhneigður maður, sem gjarna vildi kaupa bækur sér til skemmtunar og 

                                                 
2
 Smábókmenntir vísar í hugtak Gilles Deleuze og Félix Guattari úr frægri ritgerð þeirra, Kafka: Pour une 

littérature mineure frá árinu 1975. Hugtakið vísar í einfaldaðri mynd til bókmennta sem rísa upp úr 

ráðandi tungumáli, bókmenntum, menningu, og tilheyra jafnan minnihlutahópum og jaðarsettum innan 

þeirrar menningar og máls. Annað mikilvægt hugtak í þessu samhengi er afsvæðing (e. 

deterritorialization) og skírskotar til nokkurs konar upplausnar á hefðbundnu skipulagi innan ákveðinnar 

menningar, þar sem minnihlutahópar beita ráðandi tungumáli og umbreyta.      
3
 Sjá t.a.m. greinasafnið Bad Modernisms, ritstj. Douglas Mao og Rebecca L. Walkowitz, Durham: Duke 

University Press, 2006 (2. útgáfa 2010): Ritstjórar skrifa góðan inngang þar sem farið er yfir hina ýmsu 

módernisma, og hér skal vakið sérstaka athygli á grein Monicu L. Miller, „The Black Dandy as Bad 

Modernist“, bls. 179-205 í sambandi við svarta hefð og módernisma. 
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fróðleiks, getur ekki svalað þessari menningarþörf sinni, af því að efnahagur hans leyfir 

honum það ekki,“ segir í grein Símarar Jóh. Agústssonar frá árinu 1942, um bókaútgáfu 

Menningarsjóðs, sem einmitt var komið á laggirnar til að gefa almúganum færi á að 

njóta bókmennta, fróðleiks og afþreyingar – og ekki síður að eignast efnislegt eintak og 

safna á hillur heimilisins.  

Árið 2008 kom Forlagið nýjum lestrarklúbb á fæturna og var hann nefndur 

Klassíski kiljuklúbburinn. Stefna og fyrirkomulag klúbbsins var á þann veg að meðlimir 

fengu sendar heim að dyrum sex mismunandi bækur ár hvert, til skiptis svokallaðar 

sígild verk íslenskrar bókmenntasögu og sígildar heimsbókmenntir. Þess háttar 

útgáfustarfsemi er ekki ný af nálinni, en svo virðist sem rekja megi þetta fyrirkomulag 

langt aftur í útgáfusöguna, en hér verður sérstaklega horft til bókaútgáfu 

Menningarsjóðs sem nokkurs konar sögulegs forvera.  

Annað og öllu nýrra dæmi er Neon-bókaklúbburinn, sem grundvallaðist á því að 

þýða fyrst og fremst nútímabókmenntir, með það að leiðarljósi að „flytja inn“ vandaðar 

erlendar samtímabókmenntir og auðga þannig íslenskan bókamarkað (ásamt því að 

styrkja stöðu lands og tungu í stærra samhengi heimsbókmenntanna). Svo virðist sem 

það hafi verið hugmyndin ef ekki hugsjónin að baki þess tiltekna bókaklúbbs. Önnur 

dæmi um útgáfustarfsemi af sama sauðahúsi má finna í öðrum forverum Kiljuklúbbsins, 

Veröld og Uglunni, ásamt Hrafninum svo nokkur dæmi séu nefnd. Einnig ber að nefna 

nýjan bókaklúbb Angústúru, en hann fylgir í raun uppskrift Neon-klúbbsins; gefur út 

þýðingar á samtímaverkum fyrst og fremst og jafnvel virðist lögð áhersla á framandi 

menningarheima, þó hlutfall vestrænna höfunda og annarra, s.s. frá Norður-Kóreu, sé 

enn sem komið er nokkuð jafnt. Handhægt er að grípa niður í stefnuyfirlýsingu 

áskriftarklúbbs Angústúru til að glöggva sig á markmiði útgáfunnar: „Angústúra býður 

bækur í áskrift, fjórar áhugaverðar skáldsögur á ári frá ýmsum heimshornum sem slegið 

hafa í gegn í heimalöndunum og víðar. Vandaðar þýðingar í fallegri útgáfu sem gefa 

innsýn í ólíka menningarheima og víkka sjóndeildarhringinn.“
4
   

 Það sem vekur helst forvitni varðandi tilurð bókaklúbbs Forlagsins árið 2008, er 

sú staðreynd að klúbburinn er byggður alfarið á hugmyndinni um klassíkina, (ó)yfirlýst 

markmið hans var að koma sígildum bókmenntaverkum í snoturt, handhægt bókasafn á 

heimili áskrifandans, eða þá þess sem kaupir eintökin í bókaverslunum. Að auki má 

                                                 
4
 Sótt þann 10.08.2019 á vef Angústúru. https://www.angustura.is/askrift.  

https://www.angustura.is/askrift


 

 7 

 

 

hafa í huga að kiljunum fylgdi jafnan formáli, yfirleitt en ekki alltaf, og má segja að 

hann sé ákveðinn vísbending til lesanda um gæði verksins.   

Annað sem vekur athygli er að Klassíski kiljuklúbburinn sprettur upp úr 

efnahagskreppunni sem gekk yfir land og þjóð árið 2008. (Reyndar sprettur hún einnig 

upp á tíma þar sem hefðbundinni bókaútgáfu sem og sölu var farið að stafa ógn af 

annars konar bókagerð; rafbókum, eða kindlavæðingunni ef svo má segja, en auðvitað 

mörgu öðru og kannski fyrst og fremst ört breytilegum neytendahópi, rafvæðingu 

menningar og neyslumynstri upplýsingaraldarinnar).
5
 Undir sams konar 

kringumstæðum spratt reyndar kiljan sem form bókaútgáfu, eða öllu heldur hin 

nútímalega hugmynd um kilju, því sjálft brotið má rekja langt, langt aftur í tímann. Sú 

gerð kiljunnar sem hér er átt við, er sú sem Allen Lane fór að gefa út á vegum Penguin 

(og Pelican) í Englandi á fjórða áratuginum. 

   Í þessari ritgerð verður hugtakið klassík rætt, farið stuttlega yfir sögu kiljunnar 

og lestrarklúbba, þá sérstaklega í íslensku samhengi, og lögð verður áhersla á 

lestrarklúbba sem ákveðið form bókaútgáfu, og hvernig slík útgáfa hefur áhrif á 

klassíkina sem slíka. Leitast verður eftir að greina ritstjórnarstefnu Klassíska 

kiljuklúbbsins sérstaklega, til að varpa ljósi á þá hefðarsköpun sem á sér stað af hálfu 

útgefanda. Hugmyndin er að skoða hvaða verk það eru sem talin eru sígild og 

verðskulda endurútgáfu, í upphafi 21. aldar. Ljósum verður fyrst og fremst beint að vali 

á verkum, þar sem gerð verður tilraun til að greina en einnig verður litið til hönnunar og 

ytri sjónrænna þátta, en ég tel að greina megi ákveðna og markvissa sköpun ímyndar um 

hefðina, eða „frægðina“ og framhaldslíf bókmennta.   

                                                 
5
 Kannski er vert að taka það fram, að upplýsingaröldin í þessu samhengi vísar vitaskuld ekki til 18. aldar 

Upplýsingarinnar – heldur stafrænnar aldar eða tölvualdar.  
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2 Klassíkin, kiljan og kiljuklúbburinn 

Markmiðið með þessum kafla er þríþætt. Í fyrsta lagi verður leitast við að skilgreina 

hvað felst í hugtakinu og fyrirbærinu klassík. Það verður gert til að varpa ljósi á þátt 

útgefandans í hefðarsköpun, hugmyndinni um klassík og innleiðingu ákveðinna verka í 

hefðarveldi sem einkennist af sögu, menningarlegu gildi og (að því er virðist) jafnvel 

hendingu. Í öðru lagi verður farið yfir sögu kiljunnar sjálfrar sem miðils og forms, og 

reynt að varpa ljósi á áhrif hinnar nútímalegu kilju á bókmenntir, (les)menningu og 

hefðarsköpun. Að lokum verður farið yfir kiljuklúbbinn, eða þá ákveðnu tegund 

bókaútgáfu sem byggist á nokkurs konar tilbúnum félagsskap lesenda (áskrifenda) og þá 

með sérstakri áherslu á fyrirbærið á Íslandi.  

2.1 Klassíkin?  

Margir hafa gert tilraun til að svara spurningunni „hvað er klassík?“ Gjarnan er leitað 

svara í fyrirlestri skáldsins og bókmenntamannsins T. S. Eliot, sem hann fór með 

frammi fyrir Virgil Society þann 16. október árið 1944. Bandaríski 

bókmenntafræðingurinn Harold Bloom er annar einstaklingur sem beint hefur sjónum 

sínum að klassíkinni sem slíkri, með sérstakri áherslu á vestrænu kanónuna. Fræðirit 

hans The Western Canon. The Books and School of the Ages er mikilvægt innan 

klassíkurfræða og varpar ljósi á hugmyndina um sígildan skáldskap og innvígslu 

mikilvægra verka í hefðarveldi vestrænna bókmennta.  

Margir sjá líklega fyrir sér Hómerskviður og leikrit Shakespeare þegar þeir heyra 

orðið klassík, heimspeki Platóns, Eddukvæði eða þá söguljóð Virgils, en Eliot staðsetur 

þann síðastnefnda svo að segja á æðsta stalli klassíska hefðarveldisins. En hvernig 

skilgreinir enska skáldið hugtakið klassík? Ég tala um hugtak, því það hlýtur að vera um 

að ræða hugtak sem hefur nokkuð afmarkað merkingarsvið og vísunargildi, á meðan til 

að mynda íslenska orðið sígilt merkir í sjálfu sér hið sama, en hefur þó mun víðari 

vísan, og er kannski tengdara því sem Eliot kallar „afstæða klassík“, sem er háð 

ákveðnu samhengi eða tungumáli.  

Margir kunna að líta á Íslendingasögurnar sem klassískar bókmenntir, og sjálfsagt 

hafa þeir eitthvað fyrir sér í því, en erfitt er þó að líta þær vöggugjafir íslenskrar (sem og 

norrænnar) menningar sömu augum og til að mynda bækur Dostojevskíjs. Í fyrsta lagi 
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er þar um að ræða gildi sem er nærri því alfarið bundið mjög afmörkuðu samhengi.
6
 Í 

öðru lagi er um að ræða rit sem hljóta í sjálfu sér aðalsmerki sígildra bókmennta fyrst og 

fremst í krafti aldurs og sögulegs gildis, fremur en til að mynda vinsælda eða stórtæks 

lesendahóps. Vitaskuld set ég ekki þau skilyrði fyrir klassíkina að hún þurfi að vera 

lesin af sama risavaxna lesendahópi og bækurnar um Harry Potter, Heilög ritning eða 

verk Stephens King. Aragrúi útgefinna bókmennta eru gefin út við gífurlegar undirtektir 

almúgans en falla nær samstundis í gleymsku. Samt sem áður hlýtur að þurfa að taka 

eiginlegar vinsældir bókmennta með í reikninginn þegar reynt er að svara spurningunni 

um hvað er sígilt, hvað stendur tímans tönn, hvað er í raun og sanni klassík.  

Eliot lítur ekki til vinsælda né sölutalna, prentaðra eintaka né áhrifa markaðsafla á 

eiginlega sköpun þess sem í hversdagslegu tali er nefnt klassík. Hann beinir athygli 

sinni, eðlilega miðað við samhengið sem fyrirlesturinn er fluttur í, fyrst og fremst að 

latneska skáldinu Virgli, og því tekur skilgreining hans á klassíkinni mið af honum, 

þegar Eliot tilgreinir eiginleikann þroska sem megineinkenni á þeirri tegund klassíkur 

sem hann á við.
7
 „Klassík getur aðeins komið til sögunnar þegar siðmenning hefur náð 

þroska; þegar tungumál og bókmenntir hafa náð þroska; og verkið hlýtur að spretta úr 

þroskuðum huga. Það er mikilvægi þeirrar siðmenningar og tungumáls ásamt yfirsýn 

huga hins einstaka skálds, sem færir því algildi.“
8
 Þessi eiginleiki er ekki eingöngu 

bundin um verkinu sjálfu, heldur og samfélaginu og tímanum sem það sprettur úr. Með 

öðrum orðum, þá getur verk sem má með sanni kalla klassískt ekki sprottið úr jarðvegi 

þar sem tungumál og siðmenning hafa ekki náð algjörum hátindi þroskaferilsins.  

Þannig er sígilt verk í huga Eliots síðasti naglinn sem rekinn er í kistu tiltekinnar 

menningar, ef svo má segja. Meðan við erum hluti af og lifum innan ákveðinna 

bókmennta, tölum tungumál þeirra og búum enn yfir þeirri menningu sem bókmenntir 

                                                 
6
 Án nokkurs vafa eru margir afar ósammála þessari fullyrðingu, en ég tel nú samt sem áður svo vera, að 

Íslendingasögurnar hafi afar takmarkað gildi sem bókmenntaverk utan samhengis íslenskrar 

bókmenntasögu og raunar væri erfitt að tala um lifandi verk í eiginlegum skilningi, þar sem nærri 

ómögulegt er að ímynda sér að Íslendingasögurnar lifðu áfram ef ekki væri fyrir sögulegt gildi þeirra. Það 

er auðvitað hægt að færa rök fyrir því að vissar Íslendingasögur lifi áfram, eins og til að mynda Njála, 

Egils saga og Grettis saga, og sjálfsagt má nefna Völuspá og Hávamál, til að mynda, sem verk sem hljóta 

raunverulegt framhaldslíf. Til að mynda hafa Eyrbyggjasaga, Hrafnkels saga, Eddukvæði, Hrólfs saga 

Kraka og fleiri sögur verðið þýddar og gefna í útgáfuröðinni Penguin Classics. Hér er við hæfi að vísa til 

greinar Gauta Kristmannssonar, „Klassík norðursins“, Ritið 3/2008, bls. 163-183, þar sem hann fjallar um 

„fornsögur“ Íslendinga sem tilbúna þjóðararfleifð. 
7
 Eliot gætir þess að afneita ekki hinum margvíslegu merkingum sem fólgin eru í orðið klassík.  

8
 “A classic can only occur when a civilization is mature; when a language and a literature are mature; 

and it must be the work of a mature mind. It is the importance of that civilization and of that language, as 

well as the comprehensiveness of the mind of the individual poet, which gives the universality.“ Sjá T.S. 

Eliot, What is a Classic?, London: Faber og Faber, 1945, bls. 10. (Mín þýðing.) 
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fortíðarinnar spruttu úr, langar okkur fyrst og fremst að viðhalda stolti yfir 

bókmenntasögu okkar ásamt trúnni á hvað verður úr bókmenntum okkar í framtíðinni. 

„Ef við hættum að trúa á framtíðina þá yrði fortíðin ekki lengur með öllu okkar fortíð: 

Hún yrði að fortíð framliðinnar siðmenningar.“
9
 Í gegnum þessa hugmynd um þroska 

komum við að hugmyndum Walters Benjamin um framhaldslíf mikilla 

bókmenntaverka, og þar af leiðandi tíma sem ráðandi þátt í sköpun klassíkur. Tíminn 

hlýtur þar með að vera frumforsenda fyrir lífsferil bókar og leið hennar til klassíkrar 

stöðu. Í áðurnefndi ritgerð Benjamins um verkefni þýðandans, fjallar hann með beinum 

hætti um hlutverk þýðinga í menningarlegri tilvist mikilla verka, en þýðingin er þó ekki 

hið eina sem heldur lífi í verkinu. „[Þ]annig stígur þýðingin fram úr frumtextanum. 

Raunar ekki svo mjög úr lífi hans heldur með því að hann „lifir af“. Enda er þýðingin 

seinna á ferðinni en frumtextinn og í tilviki veigamikilla verka, sem finna sína útvöldu 

þýðendur aldrei á sama tíma og þau verða til, er hún vettvangur framhaldslífs þeirra.“
10

 

Það hlýtur að vera í lagi að sammælast Benjamin (á núverandi tilvistarstigi hans eigin 

verka) og kinka einfaldlega kolli við þessari staðhæfingu, en þegar kemur að klassíkinni 

og hugmyndinni um sígild bókmenntaverk má finna sambærilega virkni í 

endurútgáfunni. Þýðingin er auðvitað, eins og áður sagði, í eðli sínu ávallt endurútgáfa, 

afleiðing og jafnvel eftirlíking af frumtextanum, sem í krafti frægðar sinnar öðlast 

þýðingu og lifir þar með lengur. En hann öðlast jafnframt frægð sína, eftirlíf og jafnvel 

eilífðina í krafti endurútgáfu sinnar, hvort sem hún endurfæðist á öðru tungumáli, flyst á 

milli menningarheima eða er einfaldlega gefin aftur út. Þýðingafræðingurinn André 

Lefevere segir í bókinni Þýðingar, endurritun og hagræðing bókmenntaarfsins, að 

endurritun sé drifkraftur bókmenntaþróunar.
11

 Ég túlka það svo að hann eigi ekki síður 

við þróun tiltekins bókmenntaverks heldur og einnig við þróun bókmennta almennt. 

Hann fellir þýðingar undir endurritun, mun víðara hugtak sem nær að auki til 

kvikmyndaaðlagana, gagnrýni og ritdóma, auglýsinga og skrifa af margvíslegu tagi sem 

byggja með einu eða öðrum hætti á frumtexta eða upprunaverki.
12

 „Það er sannfæring 

                                                 
9
 „If we cease to believe in the future, the past would cease to be fully our past: it would become the past 

of a dead civilization.“ Sjá T.S. Eliot, What is a Classic?, bls. 25. (Mín þýðing.) 
10

 Walter Benjamin, „Verkefni þýðandans“, bls. 187. 
11

 André Lefevere, Þýðingar, endurritun og hagræðing bókmenntaarfsins, þýð. María Vigdís 

Kristjánsdóttir, Reykjavík: Þýðingasetur Háskóla Íslands, 2013, bls. 24. 
12

 Ef hugmyndir Lefeveres yrðu kryddaðar með margröddun og textatengslum, hugmyndum 

bókmenntafræðinga á borð við Mikhail Bakhtín og Juliu Kristevu yrðu mörkin milli upprunaverks og 

endurritunar jafnvel svo óljós að erfitt væri að finna texta sem ekki væri endurritun. Ef kenningum póst-

strúktúralista á borð við Jacques Derrida væri bætt ofan á yrði nær ómögulegt að tala um upprunaverk 

með nokkru móti.   
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mín að viðurkenning eða höfnun bókmenntaverka – ferlið sem leiðir ýmist til þess að 

bókmenntaverk verða hluti af hefðarveldi eða ekki – ræðst af þáttum sem eru tiltölulega 

auðgreinanlegir ef maður ákveður að leita þeirra á annað borð,“
13

 segir Lefevere. 

Þættina sem um ræðir tekur Alda Björk Valdimarsdóttir saman í greinargóðri yfirferð 

yfir kenningar Lefeveres í innganginum að bók sinni Jane Austen og ferð lesandans: 

„ríkjandi fagurfræði hvers tíma, ráðandi hugmyndafræði, orðræðuheim (þekkingu, 

lærdóm og siðvenjur sem grípa má til), tungumálið sem verkið er skrifað á og 

upprunalega verkið.“
14

 Þó vart sé hægt að setja samasemmerki milli endurritunar og 

endurútgáfu, í þröngum skilningi hvors fyrirbæris er texti endurútgáfunnar alltaf gefinn 

út í öðru menningarsamhengi, á öðrum tíma, í öðru útgáfuumhverfi og í öðru samfélagi 

lesenda en upprunaverkið.  

Margar ástæður geta verið fyrir því að verkið er gefið út aftur, en vinsældir 

frumtextans, frægð hans, hljóta að spila þar einna veigamesta hlutverkið. Það er að segja 

eftirspurnin eftir verkinu ákvarðar ekki síður líf hans, en líf hans ákvarðar eftirspurnina. 

Þetta er dýnamískt ferli og segja má að bókaútgáfur leiki jafnan tveimur skjöldum, þar 

sem þær standa vissulega vörð um menningu, sem hliðverðir og miðlar bókmennta, en 

eru jafnframt bundnir af lögmálum framboðs og eftirspurnar.  

En klassíkin er þó ekki alfarið bundin við forngríska menningu og þaðan af síður 

við latneskar bókmenntir, Shakespeare, Voltaire eða Snorra Sturluson. Það sem hlýtur 

að skipa meginhlutverk í sköpun klassíkur er einmitt hvort verkið lifi áfram í tíma, en 

þar skipa samskipti hvers verks við kynslóðir lesenda meginhlutverk. Með öðrum 

orðum er mikilvægt að horfa til viðtökusögu hins klassíska verks og þá er jafnframt 

óhjákvæmilegt að taka með í reikninginn hið veigamikla hlutverk sem markaðsöflin 

ásamt menningarstofnunum gegna; útgefandinn, fjölmiðlarnir, forlagið, gagnrýnandinn, 

akademían, og síðast en alls ekki síst er það lesandinn sem ljáir hverju verki líf eftir 

dauðann.  

Segja má að hugmyndin um klassíkina, bókmenntir og menningu reyndar almennt, 

taki ákveðnum stökkbreytingum í sögunnar rás; þá fyrst með tilkomu prentsins á 

fimmtándu öld og síðar með iðnvæðingu nítjándu aldar, sem jók til muna möguleikann 

á útbreiðslu skáldskapar og hins ritaða orðs almennt, og enn frekar á tuttugustu öld 

þegar útgáfubransinn tekur gífurlegan vaxtarkipp og bókmenntaverk eru fjöldaframleidd 

                                                 
13

 André Lefevere, bls. 24.  
14

 Alda Björk Valdimarsdóttir, Jane Austen og ferð lesandans. Skáldkonan í þremur kvennagreinum 

samtímans, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2018, bls. 16.  
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sem aldrei fyrr og dreifast miklum mun víðar, og ekki til afmarkaðra hópa eða stétta í 

vestrænni siðmenningu, heldur dreifast um hvern krók og kima hennar. Í þessu 

samhengi er vert þess að beina athyglinni að kiljunni sem bókaformi, því kiljan er eins 

og áður hefur verið drepið á, vettvangur endurútgáfunnar. 

Í næsta kafla verður litið til þróunar hinnar nútímalegu kilju, sérstaklega á 

tuttugustu öldinni, viðhorfa til hennar og hugmynda um samfélagslegt hlutverk hennar.  

2.2 Kiljan  

Mikilvægt er að draga kiljuna sem prentgrip og sögulegt fyrirbæri inn í umræðuna, því 

hún er í sjálfri sér mjög tengd lestrarklúbbunum sem fjallað verður um í næsta kafla. En 

einnig vegna þess að tuttugustu aldar kiljan markar ákveðin viðmiðaskipti í 

útgáfumenningu, bæði frá efnis- og markaðslegu sjónarhorni sem og menningarlegu. 

Alls ekki síður, en til að mynda tímarita- og dagblaðaiðnaðurinn, hafði kiljan ómæld 

áhrif á útbreiðslu þekkingar, menningar og bókmennta á meðal alþýðunnar.  

Margir kannast við söguna af því þegar Allen Lane blöskraði bókakosturinn sem 

finna mátti á lestarstöð einni í Englandi. Hann vantaði lesefni fyrir langa ferð og þá rann 

upp það ljós fyrir honum að bókmenntir þær sem almenningi voru innan seilingar og 

fáanlegar voru ýmist ruslbókmenntir, eða of dýrar fyrir verkalýðinn. Hann einsetti sér að 

leiðrétta þetta ástand með því að koma á markað kiljum sem lægri stéttum samfélagsins 

væri fært að kaupa og komast þar með í kynni við bókmenntir sem hefðbundin 

útgáfustarfsemi hafði reyndar gert að lúxusvöru sem var aðeins á fárra færi: „[…] hann 

ákvað þá þegar að hann myndi leysa úr þessu með því að framleiða röð af kiljum sem 

skyldu ekki kosta meira en pakki af sígarettum, litríkar og fágaðar fremur en 

glannalegar og fæli í sér mikilvægari bókmenntaverk í stað léttvægra dægurfluga.“
15

 

Vert er að hafa í huga að sagan sú er sjálfsagt einföldun á atburðarásinni sem 

leiddi til þess að Allen Lane kom Penguin útgáfunni á fót, í upphafi fjórða áratugar 

tuttugustu aldar, en hún er skemmtileg engu að síður, hefur jafnvel yfir sér 

goðsagnakennt yfirbragð. En þrátt fyrir að upphafið kunni að hafa verið flóknara, þá má 

samt sem áður líta á þessa sögu sem sköpunarsögu hinnar nútímalegu kilju. Allen Lane 

                                                 
15

 „[…] he decided, there and then, that he would remedy matters by producing a line of paperbacks that 

cost no more each than a packet of cigarettes, looked bright and elegant rather than garish, and included 

worthwile works of literature instead of lightweight ephemera.“ Sjá Jeremy Lewis, Penguin Special. The 

Life and Times of Allen Lane, London: Penguin Books, 2005, bls. 71. (Mín þýðing.] – Til gaman má bæta 

því við að sagan segir að Lane hafi verið á heimleið frá Agöthu Christie, sem er auðvitað einn mest seldi, 

mest þýddi, (endur)útgefni og einn af „víðförulustu“ rithöfundum allra tíma, og hefur verið kölluð 

drottning lestarlesefnisins. Sama ár og heimsókn Lane átti sér stað gaf hún út sína 18. bók, meðal annars 

Murder on the Orient Express sem reyndar á sér stað um borð í lest.  
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gerði þetta að sjálfsögðu ekki einn síns liðs, heldur safnaði saman afar færum ritstjórum 

og hönnuðum, svo að úr varð líklega frægasta bókaútgáfa tuttugustu aldar, en Penguin-

útgáfan hafði ómetanleg áhrif á alla framleiðslu bóka, allt frá ytri fagurfræði; umbroti og 

hönnun og jafnvel til vals á efni og ritstjórnarstefnu.  

Það er að sjálfsögðu ekki eingöngu innan útgáfubransans sem áhrifin voru svo 

víðtæk og hreint út sagt markverð, heldur hefur þessi útgáfustarfsemi Penguin-kiljunnar 

haft í för með sér ótrúlegar breytingar á menningu Vesturlanda, útbreiðslu þekkingar og 

fagurbókmennta. Jafnvel mætti segja að hún hafi haft áhrif á hvernig við hugsum um og 

nálgumst bæði bókmenntir sem og hugtakið klassík.  

Ég tel mikilvægt að hafa í huga efnahagsumhverfið, sem slík útgáfa sprettur úr, 

því jafnvel á lítilli eyju á hjara veraldar má segja að bókaútgáfa á Íslandi hafi síður en 

svo dregist saman þegar hart var í ári, heldur þvert á móti aukist eins og verður rætt 

frekar í kafla 2.3.  

Penguin var farsælast og áhrifamest forlaga í árdaga fjöldamarkaðsútgáfu og 

þvert á Evrópu og Ameríku var stefnu þeirra líkt eftir. Því var komið á 

laggirnar af hagsýna kaupsýslumanninum Allen Lane, réð til sín fjölda af 

hæfileikaríkum og áköfum ritstjórum […] og einsetti Penguin sér að færa 

lesendum Bretlands ekki aðeins það besta í samtímaskáldskap heldur og 

einnig úrval efnismikilla og lærdómsríkra bóka. Í Pelican seríunni færði 

Penguin fram tilkomumikinn kost frumverka um vísindi, félagsfræði og 

meira að segja listasögu.
16

 

Svo segir André Schiffrin, bandarískur útgefandi, í bókinni The Business of Books: How 

the International Conglomerates Took Over Publishing and Changed the Way We Read, 

sem er hálft í hvoru endurminningarit höfundar sem og nokkurs konar söguleg greining 

á bókaútgáfubransanum á 20. öldinni. Ekki dregur hann úr áhrifum Lane og Penguin 

kiljunnar, en kiljan sjálf á, eins og áður hefur verið drepið á, uppruna sinn vitaskuld 

mun fyrr en á fjórða áratugnum. Þó er mikilvægt að muna að sú nútímalega kilja sem 

hér er fyrst og fremst til umfjöllunar – fyrirbærið í sjálfu sér, sem tekur bæði til forms 

og hönnunar, en jafnframt til viðskipta og efnahafslegra þátta – má segja að sé með 

sanni af tuttugustu öldinni. Alistair McCleery segir að útgáfusögu 20. aldar megi líta á 

                                                 
16

 „Penguin was the most successful and influential of the early mass-market publishers, and its policies 

were emulated throughout Europe and the Americas. Started in the 1930s by a practical businessman 

called Allen Lane, it hired a number of talented and dedicated chief editors […] Penguin set out to 

provide the British reading public not only with the best in contemporary fiction but with a range of 

substantial, educative titles as well. In its Pelican series, Penguin commissioned an impressive range of 

original work on science, the social sciences, and even the history of art.“ Sjá André Schiffrin, The 

Business of Books: How the International Conglomerates Took Over Publishing and Changed the Way 

We Read, London og New York: Verso, 2000: bls. 11-12. (Mín þýðing.] 
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sem uppskafning (e. palimpsest), þar sem breytingar hafa afmáð fyrri mynstur, sem 

engu að síður er hægt að greina gegnum samofin lög menningarlegra og viðskiptalegra 

starfshátta.
17

  

Frumgerð kiljunnar sem form bókagerðar lítur í raun og veru dagsins ljós með 

tilkomu prentsins á 15. öld. Í sögulega yfirlitsritinu A History of Reading segir Alberto 

Manguel frá því þegar Gutenberg hóf starfsemi sína og prentsmiðjan komst á laggirnar. 

Líklega er sú bylting í siðmenningu mannsins ein sú afdrifaríkasta, sérstaklega þegar 

kemur að dreifingu upplýsinga, uppgangi læsis á Vesturlöndum og almennri 

prentvæðingu.
18

 En auðvitað voru bækur í þá daga ekki á hvers manns færi og fyrstu 

prentuðu bækurnar ómeðfærilegir gripir og dýrir. Það var þó aðeins í samanburði við 

skinnhandritin að bækurnar voru ódýrar. En engu að síður fór einkabókasöfnum að vaxa 

fiskur um hrygg, og sökum þess fór að bera á þörfinni fyrir síður plássfreka prentgripi 

og handhægari.  

Þar kemur Aldus Manautius til sögunnar. Hann brást við þessari þörf og hóf að 

gefa út það sem kalla mætti fyrstu kiljurnar. „Það sem mestu máli skipti fyrir eiganda 

Aldine vasa-bókarinnar, var textinn, skýrt prentaður og af mikilli kunnáttu – ekki að 

hún væri skrúði skreyttur, snotur hlutur.“
19

 Þetta var þó fjarlægur forfaðir vasakiljunnar 

nútímalegu, sem í reynd verður ráðandi form í bókaútgáfu á tuttugustu öldinni, en 

Manguel tengir uppruna þeirra sérstaklega við tilkomu járnbrautarinnar á nítjándu 

öldinni.  

Sá ferðamáti ku hafa kallað á enn handhægari og umfram allt meðfærilegri bækur: 

„Nú framleiddu útgefendur bækur sem ætlað var að fara með út fyrir hússins dyr, bækur 

sem skapaðar voru til að ferðast […] og með útbreiðslu járnbrautarinnar skapaðist 

skyndileg hvöt fyrir löng ferðalög. Lestrarhestar á ferð og flugi bráðvantaði lesefni af 

ákveðnu innihaldi og stærð.“
20

 Járnbrautarkerfið, langar ferðir og kannski 

lestarstöðvarnar sjálfar - sem urðu að rými iðandi mannlífs, með öllu því ysi og þysi 

                                                 
17

 Alistair McCleery, „The Book in the Long Twentieth Century“, The Cambridge Companion to the 

History of the Book, Cambridge: Cambridge University Press, 2015, bls. 162.  
18

 Þess má auðvitað geta að prentið hafði verið uppgötvað í Austurlöndum þó nokkru áður en bylting 

Gutenbergs átti sér stað.  
19

 „What counted above all, for the owner of an Aldine pocket-book, was the text, clearly and eruditely 

printed – not a preciously decorated object.“ Sjá Alberto Manguel, A History of Reading. London: 

HarperCollins Publishers, 1996, bls. 137. (Skáletrun og þýðing er mín.) 
20

 „Now publishers were producing books meant to be taken out into the open, books made specifically to 

travel […] and the expansion of the railway combined to create a sudden urge for long journeys, and 

literate travellers found that they required reading material of specific content and size.“ Sjá sömu 

heimild, bls. 140-141. (Mín þýðing.) 
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sem því fylgir - urðu til þess að nýr vettvangur opnaðist fyrir bæði lestur og sölu 

prentgripa.  

Þar komum við að Allen Lane og tilurð Penguin kiljunnar: „Þeir myndu gefa út röð 

af endurprentunum bestu höfundanna í skær-litum kiljum. Þeir myndu ekki einvörðungu 

höfða til almenna lesandans; þeir myndu ekki aðeins selja bækur í bókabúðum og 

básum heldur og einnig í ritfangaverslunum og hjá tóbaks- og tesölum.“
21

 Þannig átti 

tuttugustu aldar vasabrotið, nútímakiljan, eftir að spretta upp bókstaflega út um allt, frá 

járnbrautarstöðvum til alþjóðlegra flugvalla, frá apótekum til matvöruversalana og 

annarra annarlegra rýma, þ.e. á stöðum sem ekki voru upphaflega hugsaðir fyrir lesefni. 

Eins og sjá má af myndinni hér fyrir neðan var einnig hægt að fá sér eina kilju í 

sjálfsala, eins og súkkulaðistykki eða kókdós. Auðveldara verður vart að nálgast 

klassíkina.
22

 

 

Sjálfsalinn sem sjá má á myndinni var 

nefndur Penguincubator, sem steypir saman 

ensku orðunum fyrir útungunarvél og 

mörgæs. En incubator hefur jafnframt aðra 

merkingu og það er hitakassi fyrir fyrirbura 

og það má velta fyrir sér hvort það kunni að 

skírskota til klassískra verka sem halda 

þurfi lífinu í.  

Bókin varð að vissu leyti sambærileg við 

tímarit og dagblöð – nokkuð sem einkennist 

í eðli sínu af hverfulu sambandi við tímann, 

að einhverju leyti einnota. Enda myndaðist 

með þessari þróun í bókbandi og prenti 

ákveðið stigveldi og viðhorf til kiljunnar 

sem annars flokks prentgrips, samanborið 

við hina innbundnu bókina.  

 

                                                 
21

 „They would publish a series of brightly coloured paperback reprints of the best authors. They would 

not merely appeal to the common reader; they would sell books not only in bookstores and bookstalls, but 

also at tea-shops, stationers and tobacconists.“ Sjá sömu heimild, bls. 143. (Mín þýðing.)  
22

 Sjá einnig „Celebrating Sir Allen Lane’s Life and Legacy,“ Penguin, sótt 26.08.2019, 

https://www.penguin.co.uk/articles/company/blogs/celebrating-sir-allen-lanes-life-and-legacy/ 

Mynd 1 Allen Lane fær sér fyrsta eintakið úr 

kiljusjálfsalanum Penguincubator. 

https://www.penguin.co.uk/articles/company/blogs/celebrating-sir-allen-lanes-life-and-legacy/
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„Kiljur ætti í raun ekki að taka alvarlega; þær eru fyrir flugvélar og sólarstrendur og ætti 

að fleygja um leið og lestri lýkur,“
23

 segir Ian Chapman af nokkurri kaldhæðni, sem 

vísar til viðhorfsins til kiljunnar sem undirsetta innbundnu bókinni. Í raun var það 

andstætt slíku viðhorfi þegar útgefendur eins og Penguin reyndu eftir fremsta megni að 

hanna kiljur sínar samkvæmt háum gæðastöðlum og jafnvel að skapa einhvers konar 

söfnunargildi – en í grundvallaratriðum var markmiðið á bakvið kiljuformið ávallt 

tilgangurinn, að gripurinn gegndi ákveðnu hlutverki. Það hlutverk var einfaldlega að 

vera lesinn, að lesendur ættu greiðan aðgang að þekkingu og skáldskap, hvar sem er, 

hvenær sem er. „Þróun brotsins hafði ávallt verið mjög bundið fúnksjón.“
24

 En eins og 

Manguel bendir á þá var mesta afrek Penguin kiljunnar fólgið í því að skapa táknræna 

alnánd: „Sú vitneskja að svo gífurlegt úrval bókmennta mætti kaupa af næstum hverjum 

sem var, næstum hvar sem var, frá Túnis til Tucumán, frá Cookseyjum til Reykjavíkur 

(slíkir eru ávextir Breskrar útþenslustefnu að ég hef keypt og lesið Penguin-kilju á 

öllum þessum stöðum) léði lesendum tákn um þeirra eigin útbreiðslu.“
25

 Og hér komum 

við aftur að hugmyndinni um almenna útbreiðslu hins ritaða orðs, skáldskapar sem og 

þekkingar á borð við heimspeki og sögu, en eins og Alistair McCleery bendir á, þá 

spratt kiljubylting tuttugustu aldar ekki síður af markaðsöflum, í því að lækka 

framleiðslukostnað, auka útbreiðslu og viðhalda framboði og eftirspurn.
26

 Það er 

mikilvægt að hafa þetta í huga, og áhugavert, þegar hugsað er til þess að Penguin kiljan 

sprettur úr efnahagskreppu millistríðsáranna, og eins og við munum sjá í næsta kafla 

knýr neyð og fátækt íslenska markaðinn til kiljunnar og klúbbastefnunnar í bókaútgáfu á 

fimmta áratugnum hér á landi. Og að nýju í efnahagshruni ársins 2008, þegar Forlagið 

kemur Klassíska kiljuklúbbnum á legg.  

Ef við lítum aftur til kiljunnar sem fyrirbæris, sjáum við að hún er í afar nánum 

tengslum við endurútgáfu. Hið hefðbundna fyrirkomulag þegar kemur að útgáfu bókar 

er á þann veg að fyrst er gefin út innbundin harðkápa, og síðar er bókin prentuð aftur og 

í þetta sinn heftuð og límd í kilju – gjarnan eftir áramót eða jafnvel í næsta 

                                                 
23

 „Paperbacks are for beaches and planes; not really to be taken seriously; to be discarded once read.“ Sjá 

Ian Chapman, „Paperback publishing“, Publishing Now, London og Chester Springs: Peter Owen 

Publishers, 1993, bls. 48–56. (Mín þýðing.) 
24

 „The development of the format had always been closely linked to function.“ Sjá Alistair McCleery, 

bls. 165. (Mín þýðing.)  
25

 „The knowledge that such a huge range of literature could be bought by almost anyone almost 

anywhere, from Tunis to Tucumán, from the Cook Islands to Reykjavik (such are the fruits of British 

expansionism that I have bought and read a Penguin in all these places) lent readers a symbol of their own 

ubiquity.“ Sjá Alberto Manguel, bls. 144. (Mín þýðing.) 
26

 Alistair McCleery, bls. 164. 
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„jólabókaflóði“. Þetta er að sjálfsögðu ekki algilt, og oft eru bækur, gjarnan 

áhættumiklar útgáfur eins og þegar um fyrstu bók óþekkts höfundar er að ræða, fyrst og 

jafnvel eingöngu gefnar út í kilju.  

Þannig er kiljan í eðli sínu nokkurs konar eftirbátur hinnar innbundnu, fyrstu útgáfu 

í harðkápu, í það minnsta þegar litið er til útgáfuferlisins. Kiljan reiðir sig þannig á 

orðspor bókartitils, höfundar og oftar en ekki á merki forlagsins. Þannig verður tiltekið 

forlag, eða merki þess, að ákveðnum söluvarningi í sjálfu sér, og þetta er augsýnilegt 

markmið allt frá upphafi hjá Penguin til að mynda, en einnig hjá Klassíska 

kiljuklúbbnum, eins og greina má af hönnun bókakápanna og vali á verkum. Eins og 

Alistair McLeery bendir á, þá ræðst neysla á fjöldaframleiddum menningarafurðum eins 

og kiljum (og auðvitað innbundnum bókum að sama skapi) ekki endilega af einstökum 

titli eða höfundi, heldur skipar tiltekið merki eða útgáfuröð stórt hlutverk, sem nokkurs 

konar gæðastimpill.
27

  

Sú lína bókaútgáfu sem notið hefur gífurlegrar velgengni er áðurnefnd „svarta“ lína 

Penguin Classics, sem hóf göngu sína árið 2003, en um var að ræða endurnýjun og 

endurhönnun einnar af elstu línum Penguin. Þessar kiljur ættu allir að kannast við; 

stílhreina hönnunina sem einkennist af listaverkum (oftast, ef ekki alltaf, frá sama 

tímaskeiði og bókin sjálf), hvítum borða með nafni útgáfunnar og merki, og þar fyrir 

neðan svörtum fleti með nafni höfundar og titli verks. Þetta er mögulega ein af 

auðþekkjanlegustu bókalínum heimsins í dag, og eru, eins og McDonald‘s hamborgarar, 

fáanlegar um allan heim.
28

 Hver kilja er metnaðarfullur og vandaður gripur í sjálfri sér, 

inniheldur ávallt fræðilega umræðu um verkið sjálft og oftar en ekki er einnig stiklað á 

stóru um sögulegt umhverfi þess og menningarlegt gildi. Þannig er ákveðinni 

kanóníseringu beitt í prentgripnum sjálfum, hönnun hans og ritstefnu. Jafnframt er 

samræmt útlit hans, hið auðþekkjanlega útlit (svo ekki se minnst á mörgæsarmerkið), 

markviss tilraun til að skapa söfnunargildi.  

 

Í næsta kafla munum við líta til kiljuklúbbsins og kanna hvernig það fyrirbæri þróaðist á 

Íslandi.  

                                                 
27

 Alistair McCleery, bls. 166. 
28

 Hér er vert að minnast á þá eftirtektarverðu staðreynd að þessi útgáfuröð, eins og aðrar klassískar línur 

Penguin forlagsins sem og annarra, eru alþjóðlegar í eðli sínu, því verkin sem gefin eru út má rekja til 

allra tímaskeiða í sögu siðmenningarinnar og langflestra, ef ekki allra, landa. Þær eru þó ávallt á enskri 

tungu, þýðingar úr öllum heimsins tungumálum (svo ég ýki kannski aðeins) undir einu merki, á einu 

tungumáli og fáanlegar um allan heim.  
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Mynd 2 Stílhrein hönnun Penguin Classics línunnar er nútímaleg og grípur augað. Eins og sjá má af þessu 

agnarsmáa sýnishorni af titlum forlagsins er einnig unnið með nokkuð víða skilgreiningu á hugtakinu 

klassík.  

Mynd 3 Hér má sjá nýrri gerð Penguin Classics í kilju – eða svörtu línuna. Bókunum fylgir jafnan 

fræðileg umræða, yfirleitt í formi formála. Hönnunin er í grundvallaratriðum sú sama og hún hefur verið 

frá upphafi – nema nú eru þær öllu dekkri og kápurnar prýða myndir sem tengjast innihaldinu á einhvern 

hátt. 
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2.3 Kiljuklúbburinn 

Afar forvitnilegt er að líta yfir sögu íslenskrar bókaútgáfu og veita athygli þeim fjölda 

bókaklúbba sem sprottið hafa upp á svo smáu svæði sem Íslandi. Kynslóð höfundar man 

ugglaust vel eftir slíkum klúbbum, og kannski sérstakleg þeim sem tileinkaðir eru 

barnabókum, og ber þar fyrst að nefna Andrésblöðin og Syrpuna, myndskreyttu 

Disneybækurnar góðkunnugu, sem bárust manni með reglulegu tímabili beint inn um 

bréfalúguna.  

Löngu áður en sögur úr Andabæ og rauðar ástarsögur fóru að íþyngja bréfberum og 

hillunum við afgreiðslukassa matvöruverslana höfðu komið fram lestrarhringir og 

ritraðir keimlíkar bókaklúbbum. Raunar var bókaútgáfa á Íslandi farin að þróast í átt að 

fyrirkomulagi þeirra fyrir aldamótin 1900 og var í sumum tilvikum hagað á mjög 

svipaðan hátt. Til glöggvunar þykir mér við hæfi að kíkja aðeins á þennan anga 

íslenskrar útgáfusögu og líta fyrst til árdaga bókaútgáfu Menningarsjóðs.  

Árið 1940 skrifaði Jónas Jónsson frá Hriflu greinina „Hin nýja bókaútgáfa“ og birti 

í Andvara, tímariti Þjóðvinafélagsins. Jónas fjallaði í þeirri grein nokkuð ítarlega um 

bókaútgáfustarfsemi Menningarsjóðs og reyndi að svara fyrir stóraukna útgáfu 

tímaritsins Andvara. Sjóðnum var komið á fót árið 1928, í hann runnu sektargreiðslur 

vegna ólöglegrar meðferðar áfengis, og skyldi einum þriðjungi varið „til útgáfu 

fræðandi og menntandi bóka sem væru við hæfi lestrarhneigðra og fróðleiksfúsra 

manna.“
29

 Með öðrum orðum var refsiverðu athæfi eða brotum á áfengislögum veitt í 

jákvæðari farveg, með því að standa fyrir bókaútgáfu sem átti að mennta og skemmta 

fróðleiksfúsum almúga.  

Útgáfan gekk illa hjá Menningarsjóði fyrstu árin og lagðist hún af. Jónas gerir grein 

fyrir óförum fyrstu myndar þessarar starfsemi og telur helstu ástæðuna algjöran skort á 

ritstefnu: „Útgáfan var skipulagslaus með öllu. Sumar bækurnar voru í sjálfu sér 

allmerkilegar, en aðrar fremur léttvægar. Flestar af bókunum reyndust torseldar. […] 

Ýmsir bókaútgefendur voru mjög andvígir þessari ríkisútgáfu og óskuðu henni engra 

þrifa.“
30

 Í seinni atrennu að útgáfunni tók Jónas Jónsson virkari þátt og segir að þeir hafi 

fundið sér fyrirmynd, í útgáfu Odds Björnssonar sem kallaðist Bókasafn alþýðu. Ekki er 

rými hér fyrir ítarlega umfjöllun um þá útgáfu, svo það verður látið nægja að líta yfir 

nokkurs konar stefnuyfirlýsingu sem Oddur birti árið 1896. Útgáfan var byggð upp í 

                                                 
29

 Jónas Jónsson, „Hin nýja bókaútgáfa“, Andvari 1/1940, bls. 37–54, hér bls. 37. Kannski ber að taka 

fram að hinir tveir þriðju hlutar sjóðsins runnu til jafns í kaup á íslenskum listaverkum og rannsóknir á 

náttúru landsins.  
30

 Sama heimild, bls. 38.  
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grundvallaratriðum eins og kiljuklúbbur, reiddi sig á áskrifendur og markmiðið var álíka 

göfugt og hjá Allen Lane hjá Penguin forlaginu og til að mynda Everyman‘s Library.
31

 

Oddur lýsir yfir stefnu „bókasafnsins“ og innihaldi í fjórum liðum: 1) Frumsamin 

íslensk kvæði og skáldsögur; 2) vandaðar þýðingar á erlendum bókmenntaverkum; 3) 

alþýðlegar fræðibækur og 4) erlend heimspekileg og söguleg rit. Sjá má að þessi stefna 

færðist svo til óbreytt yfir á Bókaútgáfu Menningarsjóðs þegar hann tók aftur til starfa. 

Það sem helst vekur athygli er að nánast nákvæmlega sama viðhorf og markmið má 

greina í yfirlýsingu Odds Björnssonar um Bókasafn alþýðu og í grein Jónasar Jónssonar, 

þar sem hann svarar því hvort raunveruleg nauðsyn sé fyrir ríkisstyrktri bókaútgáfu á 

Íslandi:  

Íslendingar hafa verið bókaþjóð frá því að bókagerð hóst í landinu. Þrátt 

fyrir mikla fátækt, dreifingu smáþjóðar um stórt land og margháttaða 

erfiðleika, hafa Íslendingar öldum saman lagt mikla stund á að semja bækur, 

gefa út bækur, eignast bækur og lesa bækur. Það má segja, að þetta ástand 

hafi haldizt fram að verðhækkun þeirri, sem gerðist í sambandi við ófriðinn 

1914-1918. Síðan þá má fullyrða, að Íslendingar séu orðin bókasnauð 

bókaþjóð. Það er þjóð, sem unni bókum, en taldi sig ekki hafa efni á að 

eignast þær. Ef nú er farið um byggðir landsins eða heimsótt heimili 

verkamanna og sjómanna í kaupstöðum og kauptúnum, kemur í ljós, að 

mikill meiri hluti þessara heimila er hættur að kaupa bækur í því skyni að 

halda þeim saman á þann hátt, að um skipulega bókaeign sé að ræða. Á 

slíkum heimilum er til ein og ein bók, stundum gjöf frá hátíðlegum 

tækifærum. Allvíða eru til einstaka bækur, sem svo að segja hefir skolað í 

land, án þess nokkur hafi um þær beðið. Lestrarfélögin eru hjálparhella 

manna. Í þau er keypt meira eða minna af því, sem gefið er út árlega. 

Lestrarfúsari hluti þjóðarinnar notar þessar lánsbækur, en kaupir sama og 

ekkert fyrir heimilin sjálf. Þar sem lestrarfélög eru ekki, eða mjög 

vanmáttug, fer meginþorri fólksins á mis við vitneskju um það, sem gefið er 

út árlega.
32

 

Í tilvitnunni hér að ofan snertir Jónas Jónsson á ýmsu varðandi bókaútgáfu, og má 

glöggt greina ákveðið viðhorf til samfélagslegs hlutverk bókmennta. Í orðum hans má 

jafnvel finna þá hugmynd að bókmenntir gegni veigamiklu hlutverki í sjálfsmynd 

þjóðarinnar, þegar hann skrifar að Íslendingar hafi verið bókaþjóð allt frá fyrsta prenti, 

og mundar þannig eitt stærsta aðalsmerki þjóðarinnar; bókaþjóðin. Bókmenntir hafa 

vissulega skipað grundvallarhlutverk í sköpun íslensku þjóðarinnar sem slíkrar, og hafa 

                                                 
31

 Oddur Björnsson sjálfur tekur fram að stefnan sé undir beinum áhrifum frá Cassels National Library og 

Reclams Universal Bibliothek, en Everyman‘s Library var ekki komið á fót fyrr en árið 1905 en varð 

leiðandi á tuttugustu öld í því verkefni að færa hverju heimildi veglegt safn bókmennta frá veröld víðri. 

Sjá Oddur Björnsson, „Bókasafn alþýðu“, Dagskrá 27/1896, bls. 106–107.   
32

 Jónas Jónsson, bls. 40.  
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þjónað sem nokkurs konar undirstaða sjálfstæðis okkar, í náinni samvinnu við 

tungumálið. Hann kemur þó að því að íslenska þjóðin sé að glata þessum mikilvæga 

eiginleika sökum fátæktar og fyrri heimsstyrjaldar, því að prentgripum hafi hægt og 

bítandi fækkað á heimilum bókaþjóðarinnar. Með öðrum orðum, hefur Jónas áhyggjur 

af því að Íslendingar séu að glata persónulegum bókasöfnum sínum og nefnir 

lestrarfélögin, bókaklúbbanna, sem nokkurs konar bjargvætt í þeim efnum.  

Þannig réttlætir Jónas sömuleiðis ríkisrekna bókaútgáfu, í rauninni á 

þjóðernislegum forsendum, því fyrir sjálfsmynd bókaþjóðar verða ríkisþegnar ekki 

eingöngu að lesa bækur, heldur og ekki síður að eiga þær. „Þegar Menntamálaráð ákvað 

að hefja bókaútgáfu að nýju, þá var það í því skyni að hjálpa til að mynda lítil en þó 

þýðingarmikil bókasöfn á þúsundum heimila um allt land.“
33

 Enn fremur er lögð sérstök 

áhersla í ritstefnu Menningarsjóðs á að bókasöfn verkafólks og alþýðu á Íslandi sé ekki 

einvörðungu lituð af íslenskum bókmenntum, heldur einnig bókmenntum alþjóðlegrar 

bókmenntahefðar. Eins og Oddur Björnsson orðaði það fyrir aldamótin 1900: „Í 

útlöndum rís upp hvert skáldið öðru meira. Bækur þeirra eru þýddar á fjöldamörg 

tungumál. Að þessum meistaraverkum eiga allir aðgang, nema Íslendingar. Þeir sitja 

með riddarasögurnar sínar og þylja þær.“
34

 Bókmenntafræðingar á Íslandi, sem hafa 

sérhæft sig í þýðingafræðum hafa bent á mikilvægi þýðinga fyrir sköpun og sjálfsmynd 

þjóðar. Gauti Kristmannsson skrifar t.d. í grein sinni „Klassík norðursins“ að þrátt fyrir 

að þær séu jafnan ekki teknar með í reikninginn þegar kemur að umræðu um 

þjóðarbókmenntir „séu þær einmitt það afl sem gefur bæði bókmenntakerfinu og 

einstökum höfundum þann byr sem þarf til að komast á siglingu“ og því liggi ljóst fyrir 

að „þýðingar henta ákaflega vel til að undirbyggja hugmyndakerfi á borð við þjóðir, 

einkum þær sem vantar eitthvað í grunninn hér og þar“.
35

 Svanfríður Larsen rannsakar 

þýðingar í íslenskum prentmiðlum frá árunum 1874 til 1910 í bók sinni Af erlendri rót. 

Þar má finna fyrirtaks umfjöllun um innflutning á erlendum bókmenntum (og einnig er 

rætt um framtak Odds Björnssonar) Þar segir: „Með hinni stórauknu blaða- og 

tímaritaútgáfu skapast hins vegar nýtt rými fyrir prentað mál, sem ekki verður svo 

auðveldlega fyllt með frumsömdu, innlendu efni, enda á stefnuskrá fréttablaðanna að 

                                                 
33

 Jónas Jónsson, bls. 41. 
34

 Oddur Björnsson, bls. 106.  
35

 Gauti Kristmannsson, „Klassík norðursins“, Ritið 3/2008, bls. 163-183, hér bls. 166. Eins og Gauti 

bendir sjálfur á í neðanmálsgrein þá hafa fræðimenn fjallað allnokkuð um þetta efni og má þar nefna 

Ástráð Eysteinsson í Tvímælum, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1996 og; André Lefevere í Þýðingar, 

endurritun og hagræðing bókmenntaarfsins, Reykjavík: Þýðingasetur, 2013.   
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horfa í „suðurátt“ og flytja inn heimsmenningu.“
36

 Það var því, eins og fyrirsögn kaflans 

bendir til, fyllt upp í eyðurnar með þýðingum og viðbrögðin hafa vitaskuld einkennst að 

einhverju leyti af þjóðerniskennd og sömu vangaveltum og eru rifjaðar upp hér, um 

notagildi erlendra bókmennta fyrir íslensku alþýðuna. Fyrir fjölmiðlana voru þessar 

þýðingar skv. Svanfríði Larsen; „jaðarefni sem auðvelt var að ýta út af jaðrinum – en 

einnig gott að grípa til.“
37

 

Símon Jóhann Ágústsson hefur uppi viðlíka viðhorf og finna mátti tveimur árum 

áður í grein Jónasar, hann leggur einmitt áherslu á það í gagnrýni sinni á bókaútgáfu 

Menningarsjóðs að fólksfæð og fátækt marki bókaútgáfu allverulega, sem birtist meðal 

annars í því að þó bækur séu gefnar út á almennum markaði, þá eru þær ekki á hvers 

manns færi. „Margur bókhneigður maður, sem gjarna vildi kaupa bækur sér til 

skemmtunar og fróðleiks, getur ekki svalað þessari menningarþörf sinni, af því að 

efnahagur hans leyfir honum það ekki.“
38

 Þá beinir hann máli sínu að uppgangi 

útgáfufélaga sem byggja á áskriftarsölu, m.ö.o. kiljuklúbbum, sem tryggir kaupendur að 

útgefnum bókum og gefur þannig færi á að gefa út ódýrari bækur. Þá kemur hann beint 

að bókaútgáfu Menningarsjóðs sem hefur í nýrri mynd; „tekið þessa gömlu hugmynd 

upp og blásið í hana nýju lífi.“
39

 Hin nýja bókaútgáfa hefur augsýnilega sett mark sitt á 

bókaútgáfubransann á Íslandi, safnað að sér fleiri áskrifendum og gat því boðið upp á 

meira í hönd (eða í hillu) fyrir skildinginn:  

Fyrir Menntamálaráði vakir, að bækur þessar komist svo að segja inn á hvert 

heimili á landinu, að þær myndi heimilisbókasafn. […] Hér er um merkilega 

og stórfellda tilraun að ræða til að bókfræða almenning, ef svo mætti að orði 

komast, og með þessari útgáfu er smíðað tæki, sem gæti haft víðtæk 

menningaráhrif á íslenzka alþýðu.
40

  

Þessi háttur útgáfu viðgekkst afar lengi, í ýmsum myndum, en bókaútgáfa 

Menningarsjóðs (og eflaust má segja hið sama um stefnu Odds Björnssonar) byggir að 

verulegu leyti á þeirri hugmynd að bókfræða almenning og koma því til að hvert býli 

búi yfir veglegum bókakosti. Áherslan á að koma upp einkabókasöfnum er mikilvæg í 

því samhengi, því þar er unnið með efnislegt eignarhald, hluti sem ættu að fylla 

hillurnar um ókomna tíð. (Sem byggir auðvitað einnig og ábyggilega ekki síst á 

                                                 
36

 Svanfríður Larsen, Af erlendri rót. Þýðingar í blöðum og tímaritum á íslensku 1874-1910, Reykjavík: 

Háskólaútgáfan, 2006, bls. 72.  
37

 Sama heimild, bls. 72.  
38

 Símon Jóh. Ágústsson, „Bókaútgáfa Menningarsjóðs“, Helgafell. 7/1942, bls. 279.  
39

 Sama heimild, bls. 278. 
40

 Sama heimild, bls. 278. 
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viðskiptalegum forsendum; að selja sem flest eintök.) En þannig má kannski segja að 

um sköpun sígildra bókmenntaverka sé að ræða (jafnvel sígildra prentgripa) því 

áherslan á eignarhaldið eitt og sér felur í sér þau undirliggjandi skilaboð að tiltekin bók 

hafi og muni hafa ákveðið gildi um ókomna tíð. Þetta gengur í raun gegn þeirri 

hugmynd að kiljurnar séu einnota og að vissu leyti má segja að nokkurs konar þversögn 

felist í því að koma upp persónulegum bókasöfnum af einnota eintökum.  

En gagnrýni Símons beinist enn frekar að bókaútgáfu Menningarsjóðs þegar kemur 

að eiginlegum bókakosti. Hann beinir í raun spjótum sínum að meintu sígildi verkanna 

sem og að alþýðunni sjálfri, sem hann telur ekki bera skynbragð til að meta klassíkina: 

„Mörg þeirra rita, sem sígild eru í raun og sannleika, eru ekki við alþýðuhæfi. Ef lestur 

þeirra á að koma að notum, krefst hann meiri þekkingar og skilnings en almenningur 

hefur til brunns að bera og meiri andlegrar áreynslu en hann er fær um að láta í té.“
41

 

Gagnrýnendur hafa í gegnum tíðina vanmetið almenna lesendur og þessum tiltekna 

gagnrýnanda hefur mögulega ekki líkað betur við erlendu áhrifin á mál og menningu 

íslensku þjóðarinnar heldur en þeim sem óttuðust pönkmenninguna á níunda 

áratugnum.
42

 Bókaklúbbar á borð við þann sem Menningarsjóður stóð fyrir hljóta þó 

ávallt að reyna á skapið hjá ýmsum gagnrýnendum, sér í lagi þar sem hér er í raun á 

ferðinni pólitískt fyrirbæri sem snertir á ímyndarsköpun þjóðar og ráðstöfun ríkisfés. En 

í það minnsta verður ekki séð annað en erlendar bókmenntir hafi átt og eigi enn mikið 

erindi inn í íslenskan bókmenntaheim og ekki sem eyðufyllingar. 

Ef við færum okkur nær samtímanum og nálgumst þannig meginviðfangsefni 

þessarar ritgerðar komum við að upphafi Neon-bókaklúbbsins á níunda áratug síðustu 

aldar, en hann var starfræktur í nokkurs konar samvinnu við bókmenntatímaritið Bjart 

og frú Emilíu. Sá bókaflokkur einsetti sér að gefa út þýddar samtímaskáldsögur, af 

öðrum toga en þær meginstraumsbókmenntir að utan (fyrst og fremst „krimma“ og 

metsölubækur) sem nærri því sjálfgefið var að litu dagsins ljós í íslenskri þýðingu.
43

 Því 

liggur nokkurs konar hugsjón sem að baki Neon-útgáfunni, um margt keimlík þeirri 

                                                 
41

 Sama heimild, bls. 280.  
42

 Aftur skal vísað í bók Svanfríðar Larsen, Af erlendri rót, Reykjavík: Háskólaútgáfan 2006; en í 

samhengi við viðtökur pönkmenningar á Íslandi er við hæfi að benda á greinargóða umfjöllun í grein 

Björns Þórs Vilhjálmssonar, „Breyttir tímar: Rokk í Reykjavík og íslensk pönkmenning“, Kúreki 

norðursins: Kvikmyndaskáldið Friðrik Þór Friðriksson. Ritstj. Guðni Elísson, Reykjavík: 

Háskólaútgáfan, 2005, bls. 93-131. 
43

 Sigríður Lára Sigurjónsdóttir hefur fjallað um Neon-bókaklúbbinn árið 2009, í lokaverkefni sínu til 

meistaraprófs í Hagnýtri ritstjórn og útgáfu við Háskóla Íslands. Þar má finna greinargóða umfjöllun um 

klúbbinn og m.a. upplýsandi viðtal við Jón Karl Helgason og Snæbjörn Arngrímsson og aðra sem komu 

að útgáfunni. Sjá Sigríður Lára Sigurjónsdóttir, „Neon: bókaklúbbur“ (óbirt meistararitgerð, Háskóli 

Íslands, 2009), http://hdl.handle.net/1946/2426.   
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hugsjón sem knúði t.a.m. Penguin áfram á fjórða áratugnum; sumsé að færa almúganum 

fróðleik og fagurbókmenntir, hugmyndir og þekkingu í handhægu formi á viðráðanlegu 

verði. Þó borgar sig ekki að líta framhjá markaðsdrifnum forsendum að baki þess konar 

„hugsjónaútgáfu“, ef svo mætti kalla, en eins og kemur fram í bókinni Books. The 

Culture and Commerce of Publishing, þá þarf gróðavon ekki að vera eini drifkrafturinn 

á bak við bókaútgáfu. „Viðskiptaheimurinn, eins og Karl Marx sýndi fram á með 

ofsafengnum hætti fyrir meira en öld síðan, gefur lítið rými fyrir ósíngirni,“ en eins og 

höfundar bókarinnar benda á þá nægja lögmál markaðarins þvert á móti til að útskýra 

stefnu bókaforlaga að öllu leyti. Þeir benda á að lítið eitt af bandarískri ljóðlist liti 

nokkru sinni dagsins ljós ef alræði auðhyggjunnar væri algjört.
 44

  Þá þarf ekki að spyrja 

hvort nokkrar bókmenntir bærust íslendingum aðrar en eftir Arnald og Yrsu, 

skandinavískar glæpasögur og slíkur söluvænlegur varningur. Með öðrum orðum er að 

mörgu leyti vegið salt í bókaútgáfubransanum, áhættur eru teknar sem jafnvel ganga 

þvert á arðsemissjónarmið og markaðsforsendur.
 
Sem betur fer, hættir manni til að 

segja. 

Mál og menning hefur rekið kiljuklúbbinn Ugluna frá árinu 1984.
45

 Halldór 

Guðmundsson skrifar um hinn nýja fugl á íslenska bókamarkaðnum í Tímarit Máls og 

menningar á upphafsári klúbbsins: „Bókin á í basli. Versnandi kjör almennings og nýir 

valkostir í fjölmiðlun hafa sameinast um að þrengja að henni sem söluvöru.“ Hann segir 

að forlagið þurfi að bregðast við harðæri því sem ku stafa af efnahaginum og nýjum 

miðlum. (Líklegast á hann þar við VHS- eða vídjóbyltinguna, en hann tekur þó fram að 

myndbönd séu „góð til síns brúks“.) Skv. Halldóri (sem virðist tala fyrir hönd 

forlagsins) þarf gagnsókn Máls og menningar að „fela í sér einhvern mótleik gegn 

refjum stjórnvalda og fjölmiðlaheims.“ Markmið klúbbsins var að „bjóða nýjar íslenskar 

bækur á sama verði og nýjar erlendar kiljur“ en sú staða viðist hafa verið upp komin að 

sala kilja á erlendum málum fór vaxandi og þeir hafi tengt það beint við lægra verð. 

Uglurnar voru til að byrja með í fjórum flokkum: „Í þessum fyrsta „kiljupakka" verður 

                                                 
44

 „The World of Business, as Karl Marx forcefully showed over a century ago, provides little room for 

altruists.“ Sjá Lewis A. Coser, Charles Kadushin og Walter W. Powell, Books. The Culture and 

Commerce of Publishing, New York: Basic Books, Inc., 1982, bls. 15. (Mín þýðing.)  

Sjá einnig umræðu um tvíbent markmið og hlutverk bókaútgefenda hjá André Schiffrin, The Business of 

Books: How International Conglomerates Took Over Publishing and Changed the Way We Read, London 

og New York: Verso, 2000, t.d. bls. 11.   
45

 Til gamans er vert að draga fram þá staðreynd að Mál og menning skuli taki að sér annan fugl sem 

lukkudýr og merki línunnar eða, eins og Halldór orðar það; sagna og fróðleiksfugl ævintýranna.  
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frumsamin íslensk skáldsaga, ný þýðing, sígilt verk og reyfari til langra vetrarkvölda.“
46

 

Það átti því ekki eingöngu að snúa vörn í sókn í baráttunni fyrir bókina með því að 

reyna að keppa við verðlag á erlendum kiljum heldur einnig með aukinni fjölbreytni; 

heimsbókmenntum, íslenskum skáldskap, „löngu tímabær[ri] útgáfu klassískra íslenskra 

bókmennta í ódýrum kiljum“ og reyfurum eða „Náttuglum“. Einnig ber að nefna að í 

grein Halldórs má greina lítt dulið ákall til íslensku þjóðarinnar, að viðhalda 

bókmenningu sinni, sér í lagi andspænis innrás brúkvænra nýmiðla, en höfundur beitir 

orðum eins og gagnsókn og herferð til að kynda undir lesendum (og mögulegum 

viðskiptavinum). Klúbburinn er enn rekinn í dag, þó í töluvert breyttri mynd.  

Í Fréttablaðinu birtist stutt grein árið 2005 sem ber fyrirsögnina „Kiljubyltingin 

lifir“.
47

 Þar segir frá fjölgun kiljanna á bókamarkaði, og raunar vill Egill Örn 

Jóhannsson, þá framkvæmdastjóri JPV og nú Forlagsins, eigna JPV þá byltingu, en 

líklega má heldur rekja hana einmitt til „klúbbastússins“ sem Halldór Guðmundsson 

vísar til. Eins og þekkt er þá urðu þónokkrar hræringar í íslenskum bókaforlögum í 

upphafi 21. aldarinnar, og verður ekki farið mjög ítarlega í þá sauma hér, enda 

viðskipta- og efnahagsumræður nokkuð langt utan míns sviðs. En kiljubyltingin sem um 

ræðir í Fréttablaðinu hefur verið hægfara, og vísar kannski helst til stóraukinnar útgáfu 

(jafnvel á vorin sem var nýbreytni innleidd af JPV og „stíluð inn á sumarlesninguna“
48

) 

sem átti sér stað á þessum tíma, sem líklega má bendla við stóraukin umsvif í 

viðskiptalífinu og hagsældina sem brátt átti eftir að taka enda. 

Undir formerkjum Forlagsins, samsteypu margra fyrirtækja og bókaforlags sem 

árið 2007 var í senn ungt fyrirtæki og eitt það elsta á Íslandi, spratt svo Klassíski 

kiljuklúbburinn fram á sjónarsviðið. Í næsta kafla verður sjónum einkum beint að þeirri 

ritröð.  

  

                                                 
46

 Halldór Guðmundsson, „Nýr fugl á íslenskum bókamarkaði: Uglan“, Tímarit Máls og menningar 

4/1984, bls. 362–363. Sótt 17.08.2019: http://timarit.is/view_page_init.jsp?gegnirId=000530797  
47

 [Anon.], „Kiljubyltingin lifir“, Fréttablaðið 20. mars 2005, bls. 64. Sótt 17.08.2019: 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3759605  
48

 Sama heimild.  
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Mynd 4 Hér gefur að líta úrval úr Klassíska kiljuklúbbnum og eins og sjá má þá úir og grúir af 

bókmenntum frá mismunandi menningarheimum og tímaskeiðum, allar saman í samræmdri hönnun, 

undir sama merki og á sama tungumáli. Kiljuklúbburinn er sannarlega vettvangur klassískra bókmennta 

hvaðanæva að úr heiminum. 
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3 Klassíski kiljuklúbburinn: Val á verkum, ritstjórn, 

hönnun og fagurfræði  

Í þessum kafla verður í fyrstu litið til Íslenskrar klassíkur, þess hluta Kiljuklúbbsins 

sem, eins og nafnið gefur til kynna, einblínir á endurútgáfu íslenskra bókmennta, og 

síðan verður rætt um erlend verk, eða þýðingarnar sem gefnar voru út í klúbbinum og 

undir formerkjum hefðarinnar. Þegar þetta er skrifað hafa verið gefnar út fimmtíu og 

fimm bækur undir formerkjum Klassíska kiljuklúbbsins, tuttugu og átta flokki íslenskrar 

klassíkur og tuttugu og sjö í flokki erlendrar.  

 Frá árinu 2008 til og með árinu 2013 voru gefnar úr þrjár til fjórar bækur á ári 

undir merki Erlendrar klassíkur, en þá verður útgáfan stopulli, með aðeins eina bók 

útgefna árið 2014, tvær árið á eftir og enga árin 2016 og 2017. Þá voru gefnar út tvær 

bækur árið 2018, önnur var ný þýðing Ingibjargar Haraldsdóttur (lokið af Gunnari Þorra 

Péturssyni) á skáldsögu Dostojevskí, sem fékk titilinn Hinir smánuðu og svívirtu. Hún 

bætist þar með í hóp þegar þýddra verka eftir Dostojevskí, en af þeim hefur aðeins 

Glæpur og refsing verið endurútgefin út í þessum flokki sígildra bókmennta. Þar að auki 

hafði hún enga viðkomu í harðspjaldaútgáfu, heldur var frumútgáfan í kilju. Við komum 

aftur að því síðar. 

Heildarsvipur ritraðarinnar er einkar fjölbreytilegur þegar kemur að bókatitlum. Í 

flokki íslenskrar klassíkur er fyrst og fremst um að ræða skáldsögur frá síðari hluta 20. 

aldar en erlendi angi línunnar einkennist einnig af verkum frá því sömu öld. Bókunum 

fylgir gjarnan inngangur eða eftirmáli, þar sem verkið er kynnt hinum almenna lesanda, 

staðsett í bókmenntasögunni og áhersla lögð á menningarlegt gildi þess. Það er þó ekki 

algilt og sá hjátexti sem verkunum fylgir er tíðum nokkuð almenns eðlis og í ætt við það 

sem maður hefur mátt venjast af margvíslegum útgáfum á sígildum bókmenntaverkum, 

en þó er ekki gengið alveg jafn langt í fræðilegri umfjöllun og til að mynda í „svörtu“ 

Penguin Classics útgáfulínunni sem hóf göngu sína árið 2005. Fyrst og fremst er talað 

til hins almenna lesanda. Þröstur Helgason ritar stuttan pistil um hina nýju ritröð í 

Lesbók Morgunblaðsins þar sem hann talar sérstaklega um formála Soffíu Auðar 

Birgisdóttur að fyrstu verkunum sem birtust og voru eftir Þórberg Þórðarson: „Soffía 

Auður leggur áherslu á að varpa ljósi á bókmenntasögulegt samhengi verkanna og gildi 

þeirra, en það vantar kannski upp á túlkunarlegan eldmóð í skrifin. Það er fyrst og 

fremst hann sem getur kveikt áhuga í slíkum formálum, óvænt sýn eða afhjúpandi 
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útlegging.“
49

 Hann mærir útgáfuna í raun en finnst þó sem enn fræðilegri umfjöllun 

mætti fylgja. Það er góð og gild afstaða, en þó vakna vangaveltur um hvort slík útgáfa 

þurfi ekki fyrst og fremst að tala til hins almenna lesanda, á almennum nótum um verkið 

og sögulegt umhverfi þeirra. Án þess að taka beinlínis undir með Símoni Jóhanni 

Ágústssyni þá má hugsa sér að hinn almenni lesandi fælist fremur frá of fræðilegri 

umræðu. Langur tími er á milli Símons og Þrastar, eða 66 ár, og viðhorfið til 

„almúgans“ er breytt, um leið og mörkin hafa svo um munar máðst á milli há- og 

lágmenningar. Þá hefur almenn menntun aukist mjög og gera má ráð fyrir að lesendur 

dagsins í dag séu betur í stakk búnir til að takast á við sígildar og jafnvel illskiljanlegar 

bókmenntir, í það minnsta betur en Símon Jóh. gerði ráð fyrir að sínir samtímamenn 

væru, ef þeir hafa ekki alltaf verið það. Engu að síður ímynda ég mér að of fræðileg, 

löng og djúp umfjöllun veki hjá neytandanum hugmyndir um að bókin sé ekki endilega 

fyrir hann og fæli jafnvel frá.   

Nú er við hæfi að líta aðeins yfir efnislega þætti útgáfuraðarinnar en til þess mun ég 

rýna í sjö grundvallarþætti bókaútgáfu.
50

 

Líklega er óþarfi að fara mörgum orðum um snið (e. format) bókanna sem hér um 

ræðir, en hið sígilda, hefðbundna sniðmát kiljubrotsins ræður ríkjum. Stærð og lögun 

þessa kiljubrots kannast allir við, en þegar kemur að stærð og lögun er hægt að fella 

brotið að jöfnu við áðurnefndar Penguin Classics kiljur, sem og „venjulegu“ kiljurnar 

sem fylgja á eftir innbundinni frumútgáfu, sem áður voru kallaðar vasabrotsbækur, sem 

skírskotar vitaskuld til hentugleika. 

 Pappírinn er mismunandi en er jafnan vandaður. Hann er þykkur, eilítið hrjúfur 

viðkomu og hljómar eftir því.
51

 Liturinn er ekki alveg hvítur, kannski nær því að vera 

rjómagulur, ef eitthvað er. Hann vekur ekki aðeins upp hugmyndir um gæði vörunnar, 

sem neytandinn fær í gegnum póstlúguna eða tekur niður úr sölustandi í Leifsstöð eða 

úr hillum Eymundsson, heldur og ekki síður þá tilfinningu að bókin sé ekki alveg ný af 

nálinni. Að hún sé gömul, jafnvel sígild líkt og sagan sem prentuð er á pappírinn. Það 

kann að skjóta skökku við að útgefandinn hafi ákveðið að splæsa í slík gæði, ásamt 

upphleypingu í káputexta (en horfið er frá því „fíneríi“ þegar líða fór á útgáfuna). Í raun 

                                                 
49

 Þröstur Helgason, „Klassísk ritröð“, Lesbók Morgunblaðsins, 15. mars, 2008. 

(http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=4179706). 
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 Halldóra Ísleifsdóttir og Þórhildur Laufey Sigurðardóttir. Kennsluefni úr námskeiði kennt við Háskóla 

Íslands, „Ritstjórn og hönnun prentgripa“. Sjö grundvallarþættir bókaútgáfu eru byggðir upp frá grunni af 
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felst í þeirri ákvörðun ákveðin skynsemi. Þetta vekur upp þá tilfinningu að neytandinn 

fái mikið fyrir lítið, sem skiptir kannski meiru máli þegar kemur að neytandanum sem 

sækir vöruna í búðir, fremur en í póstkassann, en gæti þó jafnframt stuðlað að því að sá 

gerist áskrifandi. 

Þegar kemur að innsíðum má kannski segja að um grundvallarkerfi handritagrindar 

(e. manuscript grid)
52

 sé að ræða. Fyrst og fremst er um að ræða hreinan texta: svart 

letur á hvítum pappír, eins og gefur að skilja, þar sem um er að ræða (bókstaflega) 

hefðbundnar skáldsögur. Í fyrstu útgáfum, virðist hins vegar sem brugðið hafi verið á 

það ráð að skanna inn eldri útgáfur verkanna og prenta svo til óbreyttar.  

Eldri útgáfurnar voru af öðrum toga, innbundnar og í stærra broti, og hefur textinn í 

raun verið færður yfir, smækkaður jafnvel og komið fyrir í griddinu sem markbrotið 

býður upp á. Að vissu leyti mætti tala um eftirprentanir, og því ráða allmiklu þeir staðlar 

sem stuðst var við upphaflega. Frumútgáfurnar ákvarða því leturgerð, leturstærð og að 

vissu leyti því hvernig texti innsíðnanna kemur fyrir á afritinu.  

 Blaðsíður bókanna eru þó ekki eingöngu texti á síðu, heldur má í fáeinum 

tilfellum koma auga á myndskreytingar, eins og í tilfelli Góða dátans Sveijk, en í þeim 

tilvikum þar sem myndskreytingar má finna eru þær felldar inn í handritagrind og rými 

textans.  

Ef við lítum á kápuna, má þar finna flóknari tegund af sniði, griddi eða grind 

heldur en í innsíðunum.  

Þegar kápunni er sundrað niður í byggingareiningar, má koma auga á strúktúrinn 

sem ákvarðar heildarútlit og yfirbragð bókanna frá upphafi útgáfu. Að sama skapi má 

sjá áhrifin frá nýrri afbrigðum Penguin Classics útgáfunnar; útlitið, hönnunin og 

yfirbragð línu Forlagsins er að miklu leyti afbrigði af þeirri hönnun: „Magabeltið“ 

geymir nafn höfundar og titil verks á forsíðunni, staðsett á þeim hluta kápurnnar sem á 

að grípa augað. Nafn höfundar, titill og merki Forlagsins er á kili bókar, þar sem það er 

sýnilegt þegar bækurnar standa þéttar hver upp við aðra í hillum bókabúða (eða heima 

hjá lesendum).  
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Fyrstu árin réðst leturgerð ritraðarinnar af því letri 

sem prýddi upprunaverkið, því að oft var 

upphaflega útgáfan aðeins skönnuð inn. Því er erfitt 

að greina einhverja ákveðna stefnu þegar kemur að 

gerð og stærð leturs, það er breytilegt og 

mismunandi frá bók til bókar. Í sumum tilfellum 

hefur þetta þau áhrif, líkt og í tilfelli pappírsins, að 

tilfinning vaknar að um sé að ræða gamalt, sígilt 

verk. Eins og í tilfelli Á vegum úti, þar sem letrið í 

kiljunni fær á sig yfirbragð ritvélaleturs og kann að 

vekja eilitla nostalgíu, það er grátóna og minnir um 

margt á fölnaðan texta, sem kann að kalla fram 

hugmyndir lesenda um mikilvægi textans og aldur. 

(Þar að auki er verk Kerouac þekkt fyrir 

sjálfsprottinn prósa (e. spontaneous prose) og On 

the Road fyrir að hafa verið hamrað í taumlausri 

sköpunarleiðslu á ritvél með bókrollu í stað blaðsíðna. Á kápunni má finna þrenns konar 

leturgerð: Nafn höfundar á „magabeltinu“ er í skýru og skilmerkilegu, sans-serif letri, 

beint fyrir ofan titil verksins, sem er í letri sem vaxið hefur fótur (s.s. serif-leturgerð). 

Hlýtur þessi ákvörðun að grundvallast einfaldlega á læsileika. Leturgerð í titlinum og 

káputexta er sú sama alveg frá upphafi útgáfu, en segja má að hún sé fyrst og fremst 

látlaus og vekji jafnframt upp bókmenntalega, jafnvel ljóðræna tilfinningu og veiti 

fágað yfirbragð. Á meðan er leturgerð höfundarnafnsins mögulega meira áberandi, 

þykkari og jafnvel sterkari. Þessi hönnun vísar í sjálfu sér til þess að höfundarnafnið er 

söluvænlegt, þó verkið sjálft þurfi ekki endilega að vera þekkt né sígilt í sjálfu sér. Þetta 

má segja t.a.m. um nýjustu bókina í klassísku línunni, Hinir smánuðu og svívirtu, sem 

seint mun teljast á margra vitorði. En þar er hins vegar Dostojevskíj nafnið eitt og sér 

orðið svo veigamikið að af því einu vakna hughrif um klassík. Hið sama má að vissu 

leyti segja um Franz Kafka og suma af íslensku höfundunum, eins og snert verður á í 

næsta kafla.  

Þegar kemur að lit er ekki að greina undirliggjandi skipulag og samræmi í hönnun 

Klassísku kiljunnar, ólíkt t.a.m. Penguin Classics í upprunalegri mynd – þar sem 

Mynd 5  Kápa fyrstu bókar Fjodors 

Dostojevskíj sem gefin er eingöngu út í 

kilju. 
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bókmenntagreinar voru greindar sundur með litum, eins og skáldskapur og fræðirit.
53

 

Hér er engin regla eða skipulag, heldur eru kápurnar margbreytilegar, eins og t.a.m. í 

„magabeltinu“. Kápumyndin ræður úrslitum um heildar ásjónu bókarinnar, og þar sem 

kápumyndin er valin eða hönnuð til að endurspegla innihald verksins, andrúmsloft og 

tón, má leiða líkur að því að það eigi litavalið jafnframt að gera. Til þess að glöggva sig 

á þessu má skoða Hroka og hleypidóma eftir Jane Austen.  

Þar má greina helst til væmna pallettu, þar sem 

bleiki hluti borðans grípur samstundis augað og rennur 

fljótt á einhvern hátt saman við veggfóðrið sem liggur 

fyrir neðan. Svartur er jafnframt áberandi, plássfrekur 

en verður þó ekki yfirþyrmandi, heldur skapar 

merkilegt mótvægi (e. contrast). Skuggamyndirnar eru 

ekki eingöngu af karli og konu, heldur draga þær 

samstundis innri tíma skáldsögunnar sjálfrar upp á 

yfirborðið (kannski eru það höfuðfötin, hver veit). Hér 

er vissulega unnið með sígilda skáldsögu og sívinsæla, 

og kápuhönnunni tekst afar vel að draga fram í senn 

innihaldið, bókmenntahefðina sem verkið tilheyrir og 

að færa verkið inn í nútímann og bókmenntagreinina 

sem hefð hefur skapast fyrir að kalla skvísubókmenntir.  

Í nýútkominni bók Öldu Bjarkar Valdimarsdóttur, 

bókmenntafræðings og dósents við Háskóla Íslands, 

sem ber heitið Jane Austen og ferð lesandans: Skáldkonan í þremur kvennagreinum 

samtímans, er sérstakur kafli sem fjallar um Austen í samhengi nútímaskvísumenningar 

í femínísku og póstfemínísku ljósi. Þar segir Alda Björk að „greinareinkenni 

skvísusagna er ekki aðeins bundið við söguþráðinn, heldur er sjálf útlitshönnunin með 

þeim hætti að lesendur eiga að geta þekkt bækurnar í sviphendingu.“
54

 Það er ekki síst 

með útlitshönnuninni, kápunni, sem Austen er felld inn í hefð skvísubókmennta og lifir 

þar góðu (eftir)lífi í samtíma okkar. „Mikið er lagt upp úr því að hafa kápuna í sterkum 
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Mynd 6 Kápa skáldsögu Jane Austen 

í klassískri kilju er einkar bleik og 

skvísuleg, nútímaleg og gamaldags.  
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litum og gjarnan skreytta með einhverju sem tilheyrir veruleika ‚skvísanna‘“, segir í 

myndatexta á sömu síðu og vísað er til í neðanmálsgrein, og þrátt fyrir að pinnahælana 

og varalitinn skorti í hönnun Hroka og hleypidóma í klassískri kilju, tel ég að glöggt 

megi sjá unnið með slík greinareinkenni.   

Litunum er ætlað (stundum með misjöfnun árangri) að endurspegla það 

andrúmsloft sem einkennir skáldsöguna sem um ræðir hverju sinni, en um leið er einnig 

unnið með fyrirframgefin viðhorf neytandans og svokallaða almenna vitneskju. Þannig 

eru Glæpur og refsing eftir Dostojevskíj og Infernó eftir Strindberg settar í drungalegan 

búning, dökka liti og skuggalegar myndir. Í tilviki rússnesku skáldsögunnar, þá er að 

öllum líkindum hægt að staðhæfa að almenn menningarleg vitneskja sé sú að rússneskar 

bókmenntir séu þungar og myrkar, og því hefur hönnuðurinn ekki eingöngu látið 

innihald sögunnar og andrúmsloftið látið ráða ferðinni heldur jafnframt sótt til þess 

fyrirframgefna viðhorfs. Sem er vitaskuld viðeigandi, þar sem sagan fjallar um morð og 

iðrun. Skáldsaga Strindbergs er mögulega ekki alveg jafn þekkt og þar prýðir bjöguð 

höfundarmynd kápuna, sem jafnframt er höfð í drungalegum litum. Auðvitað 

endurspeglar brotin myndin af höfundinum jafnframt innihald sögunnar, sem er eins og 

frægt er, unnin upp úr dagbókum höfundar þegar hann skrifaði sig út úr geðveiki.  

Í þessum hluta, líkt og þeim á undan og þeim næsta á eftir, mun ég fyrst og fremst 

einblína á kápuhönnun sem veigamikinn þátt í mörkun (e. branding) útgefanda, 

lestrarklúbbs og bókaflokks. „Kápan er það fyrsta sem markhópurinn þinn sér og í 

mörgum tilfellum mun hún skera úr um hvort lesandi hafi fyrir því að opna tiltekna 

útgáfu og blaða áfram,“
55

 segir Lakshmi Bhaskaran í ritinu What is Publication Design, 

en afar erfitt er að færa rök á móti þessari staðhæfingu. Þrátt fyrir gamla máltækið sem 

segir að ekki skuli dæma bókina af kápunni, er vissulega ekkert sem mælir gegn því að 

ekki skuli kaupa bókina af kápunni. Kápan gegnir mjög mikilvægu hlutverki í velgengni 

bóka (og er að því leytinu einn af þáttunum sem hafa áhrif á hvort verkið lifi áfram eða 

ekki) og raunar hefur lengi verið slíkur áhugi á bókakápum að gefnar hafa verið út 

myndabækur einvörðungu með kápum.
56

 Þar að auki hefur tíðkast í fjölmiðlum á Íslandi 

í þónokkurn tíma að birta lista yfir bestu (og verstu) bókakápurnar ár hvert.  
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Merki bókaflokksins stendur saman af mörgum mismunandi þáttum. Fyrst ber 

líklega að nefna kápuhönnunina, það er að segja grundvallar formsnið kápuhönnunar, 

griddið sem rætt er í tilheyrandi kafla. Vert er þó að staldra aðeins við það og greina 

nánar.  

Í grundvallarformsniðinu koma sérstaklega fyrir þrír þættir sem saman skapa þetta 

tiltekna merki Klassíska kiljuklúbbsins: Kápumyndin; „Magabeltið“; og 

„Merkimiðinn“.  

Kápumyndin er breytileg frá bók til bókar, oft er um að ræða ljósmyndir 

myndskreytingu eða hönnun af einhverju tagi sem er ætlað að draga fram efni 

bókarinnar, ásamt því að vekja athygli lesandans. Eins og áður segir, er þessi hönnun 

afbrigði af sígildri kiljuhönnun og fær að láni heildarsvipinn frá útgáfum eins og 

Penguin Classics. Stærstan hluta kápunnar fær myndin sjálf, sem í raun þekur alla 

fremri hlið kápunnar. „Magabeltið“, eða borðinn, þar sem kemur fram titill verks og 

höfundur, er svo lagður yfir neðri hluta myndarinnar. Loks er „merkimiðanum“ fundinn 

staður á kápunni, yfirleitt í einhverju fjögurra horna kiljunnar. „Merkimiðinn“ er eins 

konar kennimerki Klassíska kiljuklúbbsins eða lógó, og er í laginu eins og gamaldags 

verðmiði (sem líklega er ætlað vekja væntanlega neytendur, áskrifendur sem og 

kaupendur til umhugsunar um lágt verð vörunnar). Annað lógó má finna á kjöl og aftari 

hluta kápunnar, en það er lógó Forlagsins. Á kilinum er aðeins symból forlagsins, hin 

kunna einfalda hönnun sem sýnir oddinn á blekpenna. Á baksíðu má svo sjá symbólið 

ásamt nafni fyrirtækisins, lógóið í heild. Lakshmi Bhaskaran segir að flestir bókarkilir 

sýni lógó útgefandans, ásamt titlinum, og þurfi bæði að vera skýrir og læsilegir. „Sterkt 

lógó segir kúnnanum ekki aðeins hver útgefandinn er heldur getur það jafnframt aukið 

vitund um merkið á hillunni, í verslun með fjöldanum öllum af titlum eftir sama 

útgefanda.“
57

  

Lógóið vinnur með útlitshönnun bókaflokksins, merkið er fastur liður og sýnilegur 

hvort sem um ræðir í hillunni hjá bóksalanum eða heima hjá áskrifandanum. 

Kápuhönnunin samræmir öll útgefin verk í flokkinum, þar sem stærð og umbrot kallast 

á og úr verður hillumetri af mörgum verkum bókmenntasögunnar. Þetta felur í sér að 

fyrirtækið Forlagið hlýtur ákveðin sess og merkisvitundin mótast að hluta af útgáfunni. 

Forlagið færir þér klassíkina heim. 
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Í samræmingarvinnunni felst ekki aðeins ákveðin útlitsleg mörkun, því að í henni 

býr einnig tímasparnaður. Það hlýtur að vera mikilvægt að koma á fastri formgerð sem 

lágmarkar þann tíma sem fer í hönnun, umbrot og uppsetningu hverrar kilju fyrir sig. 

Það eitt og sér að grindin skuli lúta fastmótuðum reglum og að hún skuli hafa verið sett 

strax í upphafi, lágmarkar í senn tímann sem fer í hönnun hverrar kápu og um leið 

kostnaðinn við hana.  

Önnur tegund tíma er svo ytri tími útgáfunnar. Eins og komið hefur fram gekk 

fjármálakreppa yfir Ísland á fyrstu árum Klassíska kiljuklúbbsins, sem dreifði sér yfir 

hvern krók og kima samfélagsins og óhjákvæmilega bókabransann. Tímasparnaðurinn 

sem ætti að felast í staðlaðri formgerð fyrir útlit kiljunnar tryggir ódýrari bækur, sem 

tengist markaðslegum forsendum og hugsanlega sögulegum kringumstæðum þess að 

ráðist var í þessa ritröð.  

En einnig má leiða hugann að því að þegar um er að ræða endurútgáfur sígildra 

verka úr íslenskri sem og erlendri bókmenntasögu, verður að taka mið af landslagi 

samtímans um leið og sótt er í liðna tíð. Penguin Classics útgáfan gerir þetta til dæmis 

með módernískri kápuhönnun, einfaldri og formrænni hönnun sem jafnframt leggur 

áherslu á tímann sem verkið sjálft sprettur úr. Í svörtu línunni prýðir nær 

undantekningarlaust listaverk ýmist frá samtíma bókarinnar eða sömu grein eða 

hreyfingu. Þetta gerir Klassíski kiljuklúbburinn einnig, eins og sýnt var fram á hér í 

tilviki Hroka og hleypidóma, þar sem endurútgáfan og markaðsetningin í kringum 

verkið sækir í senn til hefðarinnar, höfundarvirkni og endursköpunar Austen sem 

skvísuhöfundar í nútímanum.
58

 Að sama skapi prýða torfbæir og Gúttóslagurinn 

kápumyndir bókanna eftir Tryggva Emilsson, sem tilkynnir lesandanum nær samstundis 

að hér er um að ræða sögu úr íslenskum veruleika frá liðinni tíð.  

Klúbbur eins og sá sem hér um ræðir hlýtur jafnframt að vera undir nokkurri 

tímapressu; að koma út bókum og jafnvel alla leið í póstkassann hjá áskrifendum. 

Þannig má sjá tímann að verki í ritstjórnarstefnunni yfir höfuð, líkt og fjárhagshömlur á 

fyrstu árum útgáfunnar, þegar eldri handrit (sem jafnvel tilheyrðu enn forlögunum sem 

steypt var saman) voru prentuð aftur í nýju broti.  

Sú ákvörðun ein og sér að einblína að mestu á endurútgáfur sígildra verka felur í 

sér tímasparnað, því ekki þarf endilega að ritskoða, prófarkalesa og standa í öllu ferlinu 
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 Alda Björk Valdimarsdóttir fjallar sérstaklega um markaðsetningu skvísusagna í Jane Austen og ferð 

lesandans, sérstaklega bls. 145-167. 
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sem felst í frumútgáfu verka, þó það hafi vissulega verið gert í mörgum tilfellum og sér 

í lagi þegar áhrifum efnahagshrunsins fór dvínandi. 

Í næstu tveimur köflum mun umræðan fyrst og fremst snúa að verkavali hvorrar 

línu fyrir sig, íslenskrar og erlendrar klassíkur.  

 

3.1 Íslensk klassík 

Það er áhugavert að horfa yfir þau verk íslenskrar bókmenntahefðar sem ákveðið var að 

gefa út undir merki Klassíska kiljuklúbbsins. Þar er til að mynda ekki að finna eina 

einustu bók eftir þekktasta rithöfund Íslands fyrr og síðar, Halldór Kiljan Laxness. 

Raunar má ímynda sér að ekki hafi verið talin þörf á því að gefa nóbelskáldið út í 

þessari línu, enda eru verk Laxness gefin út nokkuð reglulega, í viðhafnar- og 

gjafaútgáfum sem og „hversdagslegri“ útgáfum eins og í kilju. Svo mætti mögulega 

segja að verk Laxness þarfnist ekki þeirrar tilteknu hefðarsköpunar og áminningu til 

lesenda um mikilvægi og gildi verkanna.  

Margir aðrir þekktir höfundar á íslenskri tungu hafa ekki ratað í Klassíska 

kiljuklúbbinn. Til dæmis er ekkert af verkum Guðmundar Daníelssonar í röðinni, Jón 

Trausti á ekkert verk né Guðmundur G. Hagalín. Aðeins eitt verk eftir Gunnar 

Gunnarsson rataði í ritröðina. Allir eru þeir höfundar sem leshneigðir Íslendingar hafa 

raðað á hilluna í svörtum, innbundnum ritsöfnum ásamt Íslendingasögum og 

Eddukvæðum.
59

  

Með það í huga má velta fyrir sér hvort um nokkurs konar vaktaskipti sé að ræða, 

hvort höfundar á borð við ofantalda séu mögulega á undanhaldi og nútímaskáld og 

módernistar taka við. En sú hugmynd byggir að einhverju leyti á því að aðeins sé 

takmarkað pláss á stalli stigveldisins, að það sem var sígilt áður renni út og falli útbyrðis 

þegar „nýrri“ klassík ber að garði. Að vissu leyti má segja sem svo, þar sem jafnvel 

sígild verk falla misvel að hverjum tíma, sum lifa í 100 ár og verða svo skyndilega 

úrsérgengin og gamaldags, glata erindi sínu við nútímann, en mörg hver eru svo 

enduruppgötvuð og öðlast nýtt líf. Þetta gerist líklega á sýnilegastan hátt með þýðingar, 
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 Það er ekki ætlunin að reyna að draga úr gildi þessara höfunda, en þessi ritsöfn hafa síðustu tvo áratugi 

eða svo endað framhaldslíf sitt, svo að segja, á hillum fornbókasala, nytjamarkaða eða jafnvel hreint og 

beint í pappírsendurvinnslunni. Mögulega má rekja það til þess að rými fyrir bækur hefur minnkað jafnt 

og þétt á nútímaheimilum og fyrirferðarmikil einkabókasöfn hafa tekið að víkja fyrir handhægari og 

naumhyggjulegri innanskotsmunum. Áhugavert væri þó að rannsaka hvort einhver mynstur væri að finna 

í þeim bókmenntum sem enda á haugunum, svo djarft sé til orða tekið, en ekki er rými fyrir þá umræðu 

hér. 
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en þar sætir frumtextinn áþreifanlegri endurnýjun með hverri tilfærslu, á meðan 

frumtexti sem er gefin út aftur reiðir sig fyrst og fremst á öfuga aðlögun (að menningin 

lagi sig að honum fremur en að hann sé endurritaður að henni).   

Flokkurinn Íslensk klassík einkennist fyrst og fremst af 20. aldar bókmenntum, og 

segja má að síðari hluti hennar sé afskaplega fyrirferðarmikill í línunni, jafnvel ráðandi. 

Guðbergur Bergsson er sá höfundur sem á flest verk í línunni, séu þýðingar hans taldar 

með; á fyrsta starfsári klúbbsins er gefin út Bernskan, samsett útgáfa tveggja verka sem 

gefin voru út fyrst árin 1997 og 1998; Faðir og móðir og dulmagn bernskunnar og Eins 

og steinn sem hafið fágar. Sama ár sjáum við tvö verk eftir Þórberg Þórðarson; Bréf til 

Láru og Steinarnir tala, en síðar fáum við tvö önnur verk; Meistarar og lærisveinar og 

Íslenskur aðall. Tvær bókanna eru frumútgáfur; Bréf til Láru og Meistarar og 

lærisveinar, en hinar tvær höfðu verið gefnar út áður. Þannig má segja að tækifæri hafi 

sprottið upp til að gefa út áður óútgefin verk eftir vel þekktan höfund, jafnvel 

kanóníseraðan höfund ef svo má segja, og fellur það í ákveðna hefð bókaútgáfu sem 

byggir einmitt á því að selja nafnið og söguna, ásamt þeirri leið að sækja í „grafkistu“ 

höfundar og vekja með því móti forvitni lesenda.  

Ef við lítum til Guðbergs Bergssonar, þá eru bæði verkin sem gefin eru út í 

samsettri útgáfu um það bil tíu ára gömul, eru metsölubækur sem báðar voru tilnefndar 

til Íslensku bókmenntaverðlaunanna, en Eins og steinn sem hafið fágar hlaut þau árið 

1998.
60

 Því veltir maður vöngum yfir því hvort verðlaun og viðurkenningar séu 

veigamikill áhrifavaldur í þessu tiltekna vali. Í raun geta þau, aldursins vegna, vart talist 

sígild verk, þótt viðurkennd séu, a.m.k. ekki samkvæmt strangri skilgreiningu 

hugtaksins. En höfundurinn er stór og nokkuð fyrirferðarmikill í íslenskri 

bókmenntasögu 20. aldar, og því blasir við að höfundarnafnið eigi í sjálfu sér stærri þátt 

í verkavali og veitingu stimpilsins klassík. Síður er hægt að efast um sígildi bókarinnar 

Tómas Jónsson. Metsölubók eftir sama höfund, en hún skipar stóran sess í íslenskum 

nútímabókmenntum og (póst)módernisma og var fyrst gefin út árið 1966. Þannig má 

segja að hún hafi sögu og hefð á bakvið sig.  

Svo virðist sem það hafi raunar verið ákveðið markmið að gefa út samtíma- eða 

nútímaklassík þegar kom að vali íslensku verkanna. Svava Jakobsdóttir er einn af elstu 

höfundunum sem gefnir voru út, og er um að ræða Sögur handa öllum (2015), nokkurs 

konar ritsafn eða sameinaða útgáfu af smásagnasöfnunum Veizlu undir grjótvegg 
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 Sótt var í tímaritasafnið www.timarit.is, þar sem sjá má metsölulista bókaverslana eins og þeir birtust í 

íslenskum dagblöðum. 

http://www.timarit.is/
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(1967); Gefið hvort öðru… (1982) og Undir eldfjalli (1989).
61

 Hennar þekktasta verk, 

Leigjandinn, var hins vegar endurútgefin innbundin árið 2004, og því hefur líklegast 

ekki þótt ástæða til að gefa hana út aftur undir merkjum bókaraðarinnar, en aftur á móti 

var Gunnlaðarsaga gefin út árið 2013. Hér mun ekkert efast um sígilt gildi verka eftir 

Svövu Jakobsdóttur, þrátt fyrir að verk hennar hafi fyrst litið dagsins ljós á sjötta áratug 

síðustu aldar. Útgáfa smásagnasafnsins Sögur handa öllum virðist raunar prýðilegt 

dæmi um framhaldslíf frægra bókmenntaverka. Sama ár er Svava heiðruð með 

bókmenntamerkingu á Lestrarhátíð í Reykjavík, minnisvarða á horni Kirkjustrætis og 

Póshússtrætis. Hátíðin var einnig jafnframt tileinkuð höfundinum. Um þetta leyti er 

einnig mikill áhugi á leikritum Svövu og Leigjandinn er á leslista í almennri 

bókmenntafræði við Háskóla Íslands. Þar mætti einnig tala um ákveðinn tíðaranda sem 

kallar á útgáfu kvenhöfunda, að vekja athygli á bókmenntum þeirra og draga fram í 

dagsljósið. Þar má segja að skipti sköpum að höfundar eins og Svava Jakobsdóttir, Ásta 

Sigurðardóttir, Málfríður Einarsdóttir og Jakobína Sigurðardóttir og verk þeirra séu 

vakin til lífs í nútímanum, í krafti klassíkurinnar er að vissu leyti skapaður og fundinn 

grundvöllur fyrir ákveðna hefð, sem mögulega hefur ekki verið veitt nægileg athygli, 

eins og í tilfelli kvenhöfunda. Hér er vert að nefna að feminísk bókmenntafræði hefur 

verið kennd í almennri bókmenntafræði um árabil, og fræðikonur eins og Helga Kress 

hafa verið í fararbroddi í bókmenntarannsóknum og kennslu og hafa lagt áherslu á 

femínisma.
62

 Helga Kress var skipuð prófessor í almennri bókmenntafræði árið 1991, og 

kom um það leyti að verulegu leyti að stofnun Rannsóknastofnunar í kvennafræðum og 

hefur verið prófessor emeritus frá árinu 2009. Femínísk bókmenntafræði er eitt dæmi 

um leiðir til endurskilgreiningar á hefð og bókmenntasögulegrar endurskoðunar. Eins og 

segir í kynningartexta fyrir málþingið Staðlausir stafir sem haldið var árið 2010 til 

heiðurs Helgu Kress: „[H]efur hún opnað nýja sýn inn í heim íslenskra bókmennta og 

bókmenntasögu og í raun umbylt viðteknum hugmyndum um íslenskan 

menningararf.“
63

 Textinn á að sjálfsögðu við um Kress prófessor en má í raun einnig 

beygja að femínískri bókmenntafræði, og kann að varpa ljósi á menningar- og 
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 Smásagnasafnið Sögur handa öllum var einnig gefið út árið 2001 af Íslensku bókaklúbbunum, deild 

innan Eddu útgáfu.      
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 Báðar hafa þær gefið út og komið að fjöldanum öllum af fræðiritum. Hér verður látið nægja að nefna 

Máttugar meyjar: íslensk fornbókmenntasaga (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1993); Speglanir: konur í 

íslenskri bókmenntahefð og bókmenntasögu (Reykjavík: Rannsóknastofa í kvennafræðum, 2000) og loks 

Óþarfar unnustur og aðrar greinar um íslenskar bókmenntir (Reykjavík: Bókmennta- og listfræðastofnun 

Háskóla Íslands, 2009).  
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 Höfundur kynningartexta er ekki nefndur. Sótt hér 16.08.2019: https://rikk.hi.is/stadlausir-stafir-

malthing-til-heidurs-helgu-kress/ 
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samfélagslegt markmið sem og ávinning þann sem hlýst af nýjum straumum í 

rannsóknum og kennslu. Þá er einnig vert að benda á að hún er fyrsti þýðandi Virginiu 

Woolf á íslensku, en Sérherbergi kom út á vegum forlagsins Svart á hvítu árið 1983. 

Nokkuð líður á milli þýðinga, en síðustu 5 ár hafa svo þrjár skáldsögur Woolf komið út 

á íslensku.
64

 Woolf hefur alla tíð verið rótbundin hefð módernismans, og jafnan nefnd í 

sömu andrá og „höfuðpaurarnir“ James Joyce, T.S. Eliot og Ezra Pound, og verður að 

teljast sígildur höfundur innan þeirrar hefðar og hefur höfundarvirkni hennar jafnframt 

gegnt lykilhlutverki í mótun femínisma á síðari hluta 20. aldar, en í þeim hræringum 

virðist hún ferjuð inn í íslenska bókmenntahefð með þýðingu Helgu og svo aftur í 

nýlegustu kvennabyltingunni á 21. öldinni. Þessi útúrdúr er nú orðið æði langur, en 

vonandi varð hann til þess að skýra hvernig mismunandi menningarlegar hreyfingar, á 

borð við femínisma, skapa leiðir til að endurskilgreina hefð og hrista í stólpum 

hefðarveldis.   

Í tilfelli Svövu og annarra kvenhöfunda, mætti líta á Klassíska kiljuklúbbinn (og 

endurútgáfu yfirhöfuð) sem vettvang enduruppgötvunar og hefðarsköpunar sem gegnir 

jafnvel samfélagslega mikilvægu hlutverki – á sama tíma og brugðist er við aukinni 

eftirspurn sem sprettur af tíðaranda og menningarlegum breytingum (mögulega 

byltingum). Guðrún frá Lundi hefur að sama skapi öðlast merkilegt eftirlíf. Hún er 

endurútgefin á svipuðu skeiði og Svava Jakobsdóttir í ljósi aukins áhuga á verkum 

hennar.  

Einkar undarlega og frjálslega notkun á hugtakinu klassík má sjá í innleiðingu 

Orðabókar um slangur, slettur, bannorð og annað utangarðsmál eftir Mörð Árnason, 

Svavar Sigmundsson og Örnólf Thorsson. Fyrsta útgáfa hennar var gefin út 1982 og 

erfitt er að koma auga á hvers vegna hún hefur verið metin sem sígilt bókmenntaverk 

sem erindi á í samtímann. Mögulega hefur hún fallið vel að ákveðinni nostalgíu sem 

virðist hafa hlaupið í landann árið 2010, og kannski má rekja þá ákvörðun að gefa hana 

út og í raun hampa á meðal mögulega viðurkenndari rita, Meistara og lærisveina eftir 

Þórberg Þórðarson og Fátæks fólks eftir Tryggva Emilsson sem koma sama ár, til þess 

að skyndileg samfélagslæg umræða spratt upp um útgáfu Skólaljóða sem Kristján J. 

Gunnarsson valdi og Halldór Pétursson myndskreytti.
65

 Þau voru gefin aftur út árið 
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 Þær eru: Út í vitann, Reykjavík: Ugla, 2014, þýð. Herdís Hreiðarsdóttir; Mrs. Dalloway, Reykjavík: 

Ugla, 2017, þýð. Atli Magnússon; Orlandó, Reykjavík: Opna, 2017, þýð. Soffía Auður Birgisdóttir.   
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 Sú útgáfa var raunar mjög umdeild og skrifaði Dagný Kristjánsdóttir áhugaverða grein um Skólaljóðin 

og hugmyndafræðina á bak við kanóníseríngu á borð við slíkar sýnisbækur. Sjá Dagný Kristjánsdóttir, 

„Skólaljóð“, Ritið 2/2011, bls. 131-148.  
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2010 og ollu nokkru fjaðrafoki um leið og eldri lesendur gripu sér eintök sem 

endurspegluðu ekki aðeins gamla tíma í hugmyndafræðilegu inntaki heldur í 

persónulegri fortíðarþrá. Í kynningartexta um Slangurorðabókina segir: 

Slangurorðabókin var brautryðjendaverk á sinni tíð og um margt boðberi nýrra tíma í 

málsögunni. Margir fögnuðu útgáfu hennar og töldu kærkomna uppreisn gegn 

bókstafstrú í málvöndun en aðrir fordæmdu hana fyrir upphafningu götumáls.“
66

 Hægt 

er að ímynda sér að sama hugsun hafi staðið að baki útgáfu Orðabókar um slangur, 

slettur, bannorð og annað utangarðsmál, tilraun til að kveikja í fortíðarþrá íslenskra 

lesenda sem komust í kynni við bókina á níunda áratug síðustu aldar. Og kannski tilraun 

til að skapa umræður um hvað er við hæfi daginn í dag og hvað ekki, en raunar fór 

afskaplega lítið fyrir þessari tilteknu endurútgáfu árið 2010.  

Það má einmitt sjá hvernig klúbburinn og hugtakið í sjálfu sér verður að vettvangi 

til að koma fyrir bókum sem vantar söluvænlega umgjörð. Til að mynda er Fjallkirkjan 

eftir Gunnar Gunnarsson gefin út í klassískri kilju árið 2011, tveimur árum eftir að 

Svartfugl (Bjartur, 2009) eftir sama höfund var gefin út og naut þónokkurra vinsælda. 

Þar má sjá bæði hvernig endurútgáfa glæðir áhugann á eldri verkum og tilteknir 

höfundar lenda á milli í ákveðinni samkeppni á milli bókaforlaga.  

Að sama skapi, þegar litið er yfir listann af íslenskri klassík með aldur verka í huga, 

virðist sem megi greina viðleitni til að nýta klúbbinn sem vettvang fyrir nánast almenna 

kiljuútgáfu og tilkynna lesendum að hér sé klassík á ferðinni. Þar á ég við verk eins og 

Engla Alheimsins eftir Einar Má Guðmundsson (2009) Íslenska drauminn eftir 

Guðmund Andra Thorsson (2018), sem eru yngstu verkin sem koma út í klassískri kilju, 

og væntanlega er þar jafnframt stílað inn á vinsældir kvikmyndaaðlagana þeirra verka.  

Til að binda lokahnútinn á umræðuna um íslensku klassíkina, má kannski tala um 

nokkuð sundurleitt en fjölbreytilegt safn af bókmenntum úr mismunandi hefðum.
67

 Þar 

má greina nokkur kynslóðaskil, þar sem áherslan hefur verið lögð á yngri höfunda og 

yngri verk, bækurnar falla flestar undir nútímabókmenntir (og margar undir 

samtímabókmenntir). Þar má sjá hve teygjanlegur tíminn er þegar kemur að hugtakinu 

klassík.  
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 Sótt af vefsíðu Forlagsins þann 19.08.2019: https://www.forlagid.is/vara/or%c3%b0abok-um-slangur-

slettur-bannor%c3%b0-og-anna%c3%b0-utangar%c3%b0smal/ 
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 Safnið skartar þó aðeins fjórum íslenskum kvenhöfundum; Málfríði Einarsdóttur, Jakobínu 

Sigurðardóttur, Ástu Sigurðardóttur og Svövu Jakobsdóttur. Það er þó ekki markmiðið hér að greina 

kynjajafnvægið, en þó er vert að benda á þetta. Hallinn er mögulega til marks um hallann sem þegar er til 

staðar í bókmenntasögunni. 
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Að lokum er vert að ræða þá tilraun til að skapa hefðarveldi byggt á 

bókmenntasögu þeirra útgáfufyrirtækja sem steypt var saman í Forlagið. Ber þar 

kannski fyrst og fremst að nefna Mál og menningu, en því fyrirtæki fylgir gífurlegur 

fjöldi af áður útgefnum bókum, og svo virðist sem backlistinn hafi þjónað stóru 

hlutverki í Klassíska kiljuklúbbnum. Þegar verk á borð við Glæp og refsingu, Hundrað 

ára einsemd, Óbærilegur léttleiki tilverunnar fylgja í bland við Sögur og ljóð Ástu 

Sigurðardóttur, Engla alheimsins, Fljótt fljótt sagði fuglinn má sjá úr sama brunni 

spretta mikil verk frá ólíkum tímum, margvíslegri menningu og hefð. Öllum forlögunum 

fylgdi náttúrlega mikið af efni, en Mál og menning stendur kannski upp úr sem stofnun 

og stólpi bókmennta á Íslandi síðan árið 1937. Þar byggir Klassíski kiljuklúbburinn (eða 

ritröðin, eins og nær væri lagi) á mjög þykkum grunni. 

   

3.2 Erlend klassík 

Í grein sem birtist árið 1942 í hinu nýstofnaða tímariti Helgafelli, gagnrýnir Símon Jóh. 

Ásgústsson þá nýtilkomna útgáfustarfsemi Menningarsjóðs og Hins íslenska 

þjóðvinafélags. Þar segir: „[V]ið bókavalið verður að hafa hliðsjón af ýmsum 

sjónarmiðum: almennu menningar- og menntunarstigi almennings og bókmenntalegum 

og jafnvel siðferðilegum þroska hans.“
68

 Í stuttu máli sagt beinir Símon gagnrýni sinni 

að þeirri staðreynd að, sem ríkisrekið útgáfufélag, ætti Menningarsjóður að standast 

strangari kröfur gagnvart samfélaginu, en væri hann frjáls og óháður. Með öðrum 

orðum hefur hann áhyggjur af því að ríkisfjármunum sé sólundað í hjóm sem gagnast 

aðeins örfáum skattgreiðendum, en fari fyrir ofan garð og neðan hjá lítt menningarlegri 

alþýðunni. Merkilegt er að Símon nefnir útgáfu Sults, eftir norska rithöfundinn Knut 

Hamsun, í tengslum við siðferðilegar skyldur Menningarsjóðs gagnvart hinum almenna 

borgara:  

Menntaður maður getur fundið fegurð í ýmsu, þótt það sé ósiðferðilegt, en 

smælinginn hneykslast stórlega á því og skilur ekki listina, sem kann að vera 

tengd við þetta atriði. Margir hafa t.d. hneysklast á atburði nokkrum, sem 

Hamsun lýsir í Sulti, og talið frásögu þessa stórum andstyggilegri en nokkuð 

það, sem íslenzkir höfundar hafa látið frá sér fara. Ég hef jafnvel heyrt getið 

þess, að menn hafi tekið Sult úr „heimilisbókasafninu“, af því að þeir vildu 

ekki, að unglingar á heimili þeirra næðu í bókina og læsu þessa frásögn.
69
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 Símon Jóh. Ágústsson, „Bókaútgáfa Menningarsjóðs“, Helgafell. 7/1942, bls. 279. 

(http://timarit.is/view_page_init.jsp?gegnirId=000572917)  
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 Sama heimild, bls. 279–280. 
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Halldór Kiljan Laxness tekur tveimur árum á undan í sama streng í ritdómi um fyrstu 

útgáfur Menningarsjóðs:  

Sultur Hamsuns er bók við hæfi listamanna, ákveðinnar tegundar 

„taugasljóvgaðra“ menntamanna, fólks, sem almenningi er tamt að álíta 

„spillt“. Sultur hefur meðal bóka Hamsuns sérstöðu að því leyti, að hún er 

illa fallin til lesturs fyrir heilbrigt sveitafólk, fólk með almennu og 

upprunalegu tilfinningalífi, börn, unglinga, gamalmenni. […] Ýmis helztu 

snilldarverk heimsins eru eitur í beinum óbókvanra manna og verka á 

ómenntaða tækifærislesara sem hneyksli og andleg meiðing. Sultur er gott 

dæmi um slíkar bækur, og það er með öllu óskiljanlegt, hvað vakir fyrir 

íslenzka ríkinu að senda slíkt rit í 13000 eintökum út yfir landið, í hendur 

öðru hverju barni.
70

 

Fyrr í ritdóminum fjallar Halldór einnig um „hina stórkostlegu útgáfu“ Menningarsjóðs, 

hæðist lítið eitt að Jónasi Jónassyni og framtaki hans, segir starfsemina alla markvissa 

(en misheppnaða) aðför að Máli og menningu; „stofnsett af íslenzka ríkinu til þess að 

ráða niðurlögum annarra bókmenntafélaga í landinu.“ Að sama skapi drepur Halldór á 

hugmyndinni um heimilisbókasafnið og markmiði Menningarsjóðs; „að senda sama 

bókasafnið inn á 13000 heimili í landinni, þjóðinni til andlegrar uppljómunar.“
71

  

Athygli kann að vekja að þýðing Jóns Sigurðarsonar frá Kaldaðarnesi á sögu 

Hamsun sprettur aftur fram á sjónarsviðið, nú fáanleg í fyrsta sinn í kilju árið 2010, 

undir formerkjum Klassíska kiljuklúbbsins, ásamt formála eftir Halldór Guðmundsson.  

Það er auðvitað ekki óhugsanlegt, að verk sem vekja óhug og særa 

blyggðunarkennd þeirra sem fyrstir taka við því og dæma, séu síðar meir tekin í sátt og 

jafnvel upphafin, jafnvel sem misskilinn verk á undan sinni samtíð. Viðtökusaga ótal 

bókmenntaverka er raunar afar skemmtileg á þennan hátt, vissir höfundar hafa svo 

djúpstæð áhrif á samfélagið (eða valdhafa þess) að þeim er ýmist gert að sæta útlegð í 

Svartahafinu, dæmdir réttdræpir, beygðir undir ritskoðun, eða einfaldlega kastað í 

tukthúsið, svo nokkur þekkt dæmi séu tekin
72

 – en verk þeirra lífa áfram og ferðast 

margvíslegra menningarheima á milli. Hér má sjá glöggum augum að klassík fæðist 

ekki sem slík, sígild bókmenntaverk verða þvert á móti til með tímanum, eftirspurn og 
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 Halldór Kiljan Laxness. „Útlendar bækur“, Tímarit Máls og menningar 2/1940, bls. 172–177, hér bls. 

177. Það kann að þykja nokkuð kaldhæðnislegt, að höfundur Vefarans mikla frá Kasmír (og loksins, 

loksins færði íslenskar bókmenntir í nútímann, a.m.k. í augum margra) og Alþýðubókina, skuli agnúast 

þannig yfir því að íslenska ríkið hafi einsett sér að spilla sveitanna sóma með einmitt einu af helstu 

snilldarverkum aldarhvarfanna. 
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 Sama heimild, bls. 172.  
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 Í þessu samhengi verður mér gjarnan hugsað til höfunda eins og Baudelaire, Wilde og Joyce, en verk 

allra sættu ritskoðun og voru færð fyrir rétt sökum ósiðsamlegs innihalds, en voru þó lesin og þýdd og 

dreifðust um heim allan.  
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vinsældum, frægð (og ófrægð), með því að vera þýdd og lesin tímaskeiða og 

menningarheima á milli. 

Önnur bók sem vert er að ræða er Frankenstein: eða hinn nýi Prómóþeus, sem var 

með fyrstu verkunum sem birtust í Klassísku kiljuklúbbnum. Það er forvitnilegt tilvik 

óháð kiljuklúbbinum, þar sem hárómantísk nítjándu aldar saga Mary Shelley hefur 

líklega aldrei fallið úr prenti og hefur líklega verið endurrituð oftar en nokkur önnur bók 

í ritröðinni. Flestir nútímalesendur hafa líklega lesið hana án þess að hafa lesið hana. 

„Þegar almennir lesendur segjast hafa „lesið“ bók, þá eiga þeir við að þeir hafi innbyrt 

verkið í einhverri mynd, hafi gert sér einhverja hugmynd um það,“
73

 segir André 

Lefevere og vísar til þess að mörg bókmenntaverk hafa orðið með endurritunum nánast 

að eftirmyndum sem jafnvel eiga ekki mikið skylt við frummyndina. Lesendur hafa 

þekkt söguna af Frankenstein (eða afar misjafnar útgáfur hennar í margvíslegum 

aðlögunum) og umfram allt skrímslið, og leiða má að því líkur að mörgum lesendum á 

21. öldinni hafi brugðið í brún þegar enginn heiladaufur uppvakningur með handföng í 

hálsinum spratt fram af síðum sögunnar. „Það færist í vöxt að hinn almenni lesandi lesi 

ekki bókmenntir í þeirri mynd sem höfundar þeirra skrifuðu þær, heldur endurritarar 

þeirra,“
74

 svo vitnað sé aftur í André Lefevere, en þetta hefur jafnvel færst enn frekar í 

vöxt síðan hann skrifaði bók sína.
75

 

„Frægasta hryllingssaga í heimi í fyrsta skipti óstytt á íslensku í þýðingu Böðvars 

Guðmundssonar,“ segir í kynningartexta á vefsíðu Forlagsins, en bókin var fyrst gefin 

út innbundin á vegum JPV árið 2006, aðeins þremur árum áður en hún kom í Klassískri 

kilju og fyrir tilurð klúbbsins.
76

 Það er jafnframt eina bókin úr grein sem almennt er 

síður talin til sígildra bókmennta. Og í kápuhönnun og -texta má sjá unnið með 
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 André Lefevere, Þýðingar, endurritun og hagræðing bókmenntaarfsins, bls. 28-29.  
74

 Sama heimild, bls. 26.  
75

 Sem dæmi má benda á kynslóð „lesenda“ sem þekkja hina sígildu The Handmaid‘s Tale eftir Margaret 

Atwood aðeins af sjónvarpsþáttunum sem slegið hafa í gegn á síðustu misserum, og mér finnst vert að 

velta fyrir sér áðurnefndu dýnamísku ferli og sköpun sígildra bókmennta, í ljósi endurútgáfna þeirrar 

skáldsögu (bæði á frummálinu og í nýrri þýðingu Birgittu Elínar Hassell sem Bókabeitan gaf út árið 

2017). Einnig finn ég mig knúinn til að nefna þær kynslóðir lesenda sem hafa „lesið“ sígilda hrollvekju 

Stephen King The Shining en þekkja verkið kannski fyrst og fremst af aðlögun Stanleys Kubrick sem 

seint verður kölluð jafngild þýðing (þó afbragð sé).  
76

 Vert er að benda á að önnur sígild skáldsaga, í það minnsta sígild eins og Frankenstein, innan 

hrollvekjuhefðarinnar (þó hvorug þeirra passi raunverulega inn í þá hefð í núverandi mynd hennar) er 

Drakúla Bram Stokers, sem birtist fyrst á íslensku í endursögn Valdimars Ásgeirssonar, undir titlinum 

Makt myrkranna í tímaritinu Eimreiðinni um aldamótin 1900 og stuttu síðar gefin út sem bók. Sú útgáfa 

var birtist raunar aftur í bókaverslunum árið 1950 og enn aftur árið 2011 og þá gefin út af Bókafélaginu. Í 

kjölfarið á þeirri útgáfu virðist sem aðdáendur Drakúla erlendis hafi hitnað undir iljunum og rataði 

íslenska endurritunin í fréttir í hinum enskumælandi heimi. Tveimur árum síðar gaf forlagið Rúnatýr nýja 

íslenska þýðingu (eftir viðurkenndum frumtexta) ásamt neðanmálsskýringum.  
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hrollvekju og hrylling í markaðssetningu sem staðsetur skáldsöguna einmitt og jafnvel 

frekar í flokki sem fellur jafnan síður að klassík. Myndin á kápunni er óhugnanleg en 

sýnir þó aðeins grófa sauma loka sári, kynningartextinn tekur fram að um hryllingssögu 

sé að ræða, og hvergi er minnst á nítjándu aldar rómantíkina sem verkið raunverulega 

sprettur úr. Það er hins vegar gert í formála, þar sem lesandanum er gefin greinargóð 

útskýring á því hvers vegna óskapnaður Dr. Frankenstein er sígild bók og leiðréttir 

jafnvel (skakka) ímynd sögunnar sem segja má að sé greypt í menningarvitund 20. 

aldarinnar. Það mætti jafnvel tala um endurritun í því ljósi – þar sem saga Shelley er 

færð aftur nær frumtextanum eftir ótal þýðinga, endurritana og aðlagana sem kannski 

hafa skrumskælt eða í það minnsta bjagað upprunaverkið. Eins og segir í ritfregn (þær 

eru afar fáar og útgáfa Frankenstein á kilju er ekki áberandi í fjölmiðlum á útgáfuárinu 

2009): „Ótal kvikmyndir, þættir og annað efni hefur verið framleitt eftir þessari alkunnu 

sögu en hér gefst lesendum kostur á að kynnast hinni upprunalegu frásögn.“
77

 En ef við 

hugsum um íslenskan bókmenntaheim er skáldsagan síður en svo áberandi framan af 

tuttugustu öldinni. Sé leitað einfaldlega að orðinu „Frankenstein“ í stafrænu 

tímaritasafni Landsbókasafns Íslands er 

örsjaldan minnst á bókina. Hins vegar má finna 

ótal tilvik þar sem átt er við hinar ýmsu 

kvikmyndir byggðar á skrímslinu. Þýðingin er 

vissulega ný, eins og áður sagði, og á vissan 

hátt er um frumútgáfu að ræða (en svo stutt er á 

milli harðkápu og Klassískrar kilju) og 

innleiðingu í hefðarveldi. Með þetta í huga má 

segja að skáldsagan sé klassísk, þó þýðingin sé 

ný af nálinni. Hér komum við að viðveru Franz 

Kafka í Klassíska kiljuklúbbinum.  

 

Franz Kafka er óumdeilanlega einn af stærstu 

rithöfundum 20. aldarinnar og líklega leyfist 

mér að staðhæfa að verk hans séu sígild (jafnvel 

þó tíminn muni enn eftir að leiða það í ljós). 

                                                 
77

 [Anon.] „Frankenstein í kilju“, Dagblaðið Vísir – DV, 25. ágúst, 2009, bls. 21. – 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=6369404 (Skáletrun er mín.) 

Mynd 7 Kápa Hallarinnar eftir Franz Kafka 

í klassískri kilju 
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Fyrsta bókin sem gefin var út eftir Kafka á íslensku var Hamskiptin og var hún einmitt 

gefin út af Menningarsjóði árið 1960 í þýðingu Hannesar Péturssonar. Hún var svo 

endurútgefin 1983, sama ár og þýðing Ástráðs Eysteinsson og Eysteins Þorvaldssonar á 

Réttarhöldunum kom út. Síðar komu út þýðingar frá þeim feðgum í safni styttri sagna 

Kafka, Í Refsinýlendunni og fleiri sögur (1991) og á Ameríku (1998) og loks ný þýðing 

þeirra á Die Verwandlung eða Umskiptin í tvímála útgáfu sem kalla má fræðilegri.
78

 Það 

er hins vegar árið 2008 sem Franz Kafka birtist í Klassíska kiljuklúbbnum og er það 

fyrsta bók Kafka sem eingöngu kemur í kilju, raunar sú eina sem kemur út í kilju 

yfirleitt, en allar hinar útgáfurnar voru í harðspjaldaútgáfu. Þetta vekur upp spurningar 

um verðmætamat. Hvort Bréf til föðurins og Höllin séu á einhvern hátt ekki jafn 

klassískar og þær sem á undan komu og voru fyrst gefnar út innbundnar.    

   Svo virðist sem hið hefðbundna útgáfuferli sé ekki við lýði þegar kemur að  

frumútgáfum á þýðingum Franz Kafka. Bréf til föðurins og Höllin birtast í fyrsta sinn 

beint í kilju, og þar af leiðandi er stokkið yfir fyrstu harðspjaldaútgáfuna. Með öðrum 

orðum er vikið frá regluverkinu sem krefst fyrstu útgáfu í harðkápu, bæði með þýddar 

bækur og íslenskar. Sumum kann að virðast sem um ræði nokkurs konar gildisfall, en í 

raun og veru þarf ekki svo að vera. Þegar gefa á út höfund eins og Kafka þarf að koma 

bókinni í ákveðið form, eins og með aðra höfunda, og með því að gefa út bókina fyrst í 

Klassíska kiljuklúbbnum er á einhvern hátt verið að segja að höfundurinn Kafka og verk 

hans sé klassík þó þýðingin hafi ekki komið út áður. Með ákveðnu formi er átt við 

söluvænlegan búning, en þá má leiða að því líkur að innbundnar þýðingar seljist ekki 

eins og þær gerðu áður, hverjar sem skýringarnar séu á því.
79

  

Ein möguleg skýring er að lesendur kunni að skipa þýddum bókmenntum sjálfkrafa 

í óæðri sess en frumortum, en það viðhorf hefur löngum verið bitbein innan 

þýðingafræði. Ástráður Eysteinsson vekur til að mynda máls á þessu í bók sinni 

Tvímælum, grundvallarriti greinarinnar á íslensku: „[Þ]að verður ekki sagt að 

þýðingastarfið hafi verið metið að verðleikum á Íslandi fremur en annarsstaðar. Gildi 
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 Forvitnilegt er að Réttarhöldin voru einnig gefin út af Menningarsjóði en endurútgáfan af 

Hamskiptunum af Iðunni. Í refsinýlendunni og fleiri sögur var einnig á vegum Menningarsjóðs en Mál og 

menning áskotnast útgáfurétturinn að því er virðist árið 1995 þegar þeir endurútgefa Réttarhöldin ásamt 

ófullgerðum köflum og síðar Ameríku árið 1998. Umskiptin voru gefin út af Háskólaútgáfunni og Stofnun 

Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum.  
79

 Það er í sjálfu sér rannsóknarefni útaf fyrir sig og raunar ekki tilefni til hennar hér, þó ég velti fyrir mér 

mögulegum ástæðum í stuttu máli – en fleiri en einn útgefandi hefur haft þetta á orði við mig. Hið sama á 

við um síðustu þýðingu Ingibjargar Haraldsdóttur á Dostojevskíj sem Gunnar Þorri Pétursson lauk við, 

Hinir smánuðu og svívirtu, sem er fyrsta bók rússneska rithöfundarins sem ekki er gefin út innbundin á 

íslensku. 
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þýðinga á hinum ýmsu sviðum hefur víðast hvar verið stórlega vanmetið. Þýðingar eru 

líklega það menningarstarf sem oftast hefur verið vanmetið.“ Segir hann við og tekur 

síðar í sama streng og André Lefevere varðandi það hvort lesendur þekki upprunaverkið 

eða þýðinguna: „Sjálf hugmyndin um heimsbókmenntir hvílir á þýðingum, enda eru 

viðurkenndustu snilldarverk bókmennta yfirleitt lesin af fleirum í þýðingu en á 

frummálinu.“
80

 Hér sprettur fram lykilhugtak bæði fyrir hugmyndina um klassík 

almennt og greininguna á ritröðinni, heimsbókmenntir.  

Erlend klassík hvílir á því hugtaki og á vissan hátt felur það í sér nokkurs konar 

hefðarveldisblæ: heimsbókmenntir eru ekki þýddir krimmar og innflutt afþreyingarefni, 

heldur æðri bókmenntir, sem ferðast yfir öll landamæri og múra, tíma, tungumál og 

rúm. Því er í sjálfu sér stórundarlegt að þau andans stórvirki skuli aðeins seljast í kilju, 

sem þó er ekki svo miklu ódýrari en harðkápan nú til dags. Mikill sjór hefur runnið til 

sjávar síðan kiljurnar kostuðu smáaura sem annars hefðu farið í sígarettur (í það minnsta 

í Bretlandi og Bandaríkjunum), og íslenskur bókamarkaður hefur líklegast aldrei verið 

þannig gerður að hann gæti viðhaldið slíkri verðlagningu. En önnur möguleg útskýring 

á að þýðingar skuli síður seljast innbundnar er einmitt verðlagningin. Það var einmitt 

verðið sem olli því að Íslendingar fóru heldur að lesa innfluttar kiljur á erlendum 

málum, eins og kom fram í umræðunni um Ugluklúbbinn hér að ofan, og varð kveikjan 

að kiljubyltingunni svokölluðu.     

Þrátt fyrir að þýðingar seljist ekki innbundnar eru þær engu að síður gríðarstór hluti 

útgefinna verka á íslensku, eins og áður hefur komið fram og undarlegt er að Franz 

Kafka sé betur hólpið í klassískri kilju en harðspjaldaútgáfu. Höfundarnafnið eitt og sér, 

hefði maður haldið, ætti að vera nóg til að selja bókina hvernig sem hún kemur, en það 

er þó ekki aðalatriðið. Eins og ætti að vera orðið ljóst er í raun ekki einhvers konar 

stigveldi á kilju og harðkápu, þar sem kiljan er vettvangur endurútgáfunnar og þar með 

vettvangur lífs þeirra verka sem um ræðir, og gerir enn mögulegri sem víðasta 

útbreiðslu.  
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 Ástráður Eysteinsson, Tvímæli. Þýðingar og bókmenntir, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1996, bls. 14. 
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4 Lokaorð 

Ég átti ekki við að ég gæti gefið svar við spurningunni um verðleika 

bókarinnar samanborið við hina. Þar sem Hómer hefur verið dáinn í 3700 ár 

… verðum við að bíða  til ársins 5623 e.Kr. með að svara henni.
81

  

 

James Joyce virðist hafa tekið í sama streng og Eliot, í bréfi til Harriet Shaw Weaver þar 

sem hann segir í raun aðeins tímann geta skorið úr um hvort hans nútímalega Ulysses 

muni njóta eftirlífs á borð við Hómerskviðu, „því Hómer hefði þegar staðist tímans tönn 

í 3700 ár.“
82

  

Það er ekkert eitt svar við spurningunni sem T. S. Eliot gerði tilraun til að svara. 

Hvað klassík er veltur á mörgum þáttum og það sem er klassík í dag, þarf alls ekki að 

vera í minnum manna né á bókahillum eftir tuttugu ár, fimmtíu, eða 3700.   

Við skulum líta nú í lokin aftur til Walters Benjamin. Í frægri grein sinni um 

„Verkefni þýðandans“ skrifar Walter Benjamin að alvöru bókmenntaverk, þau allra 

bestu muni lifa áfram, öðlast framhaldslíf og það gera þau ekki síst með þýðingu og 

útbreiðslu á önnur tungumál. Hagkvæmast er að hugsa til Hómerskviða í þessu 

samhengi, ef ekki til heilagrar ritningar, en þau epísku sagnakvæði hafa svo sannarlega 

staðist tímans tönn, þó nokkrar aldirnar og breiðast enn sem sinueldur milli 

menningarheima, ef svo mætti segja. Hið sama gildir um Gleðileik Dante, leikrit 

Shakespeare, kviður Eneasar og Ummyndanir Óvíds og svo margra annarra.
83

 Eftirlíf 

þessara verka er þó ekki minning ein, stöðnuð og frosin í tíma, heldur einmitt lifandi og 

síbreytileg, eins og sjá má af mörgum mismunandi þýðingum á þessum verkum á eitt og 

sama tungumálið sem og ótal önnur, mörgum frábrugðnum sviðsuppsetningum og 
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 „I did not mean that I could supply an answer to the question of the relative merits of the two volumes. 

As Homer has been about 3700 years dead … we must wait till 5623 A.D. to answer it.“ Sjá bréf Joyce til 

Harriet Shaw Weaver í Selected Letters of James Joyce, Ritstj. Richard Ellmann, London: Faber og Faber, 

1975, bls. 295. (Mín þýðing.)  
82

 Svavar Hrafn Svavarsson, „Andhælið Bloom: Ódysseifur eftir James Joyce“, Heimur skáldsögunnar, 

Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 2001, bls. 293-300, hér bls. 293.  
83

 La Divina Commedia Dantes Alighieri var í fyrsta sinn gefin út í heild sinni af Máli og 

menningu/Forlaginu í íslenskri þýðingu Erlings E. Halldórssonar árið 2010. Sú var viðhafnarútgáfa og 

hluti af annarri klassískri ritröð á vegum Forlagsins, sem einnig gaf út Ummyndanir Óvíds í þýðingu 

Kristjáns Árnasonar árið 2009. Í þeirri línu hafa einnig komið út Grimmsævintýri í endursögn Philips 

Pullman og þýðingu Silju Aðalsteinsdóttur (2015); Fjársjóðseyja Robert Louis Stevenson í þýðingu Árna 

Óskarssonar (2016); Reisubók Gúllívers í þýðingu Jón St. Kristjánssonar (2011); og Rannsóknir 

Heródótusar í þýðingu Stefáns Steinssonar (2013). Þar virðist um annars konar klassískar bókmenntir að 

ræða, en þó má merkja nokkurn fjölbreytileika í meðhöndlun klassíkurhugtaksins. 

Eneasarkviða birtist árið 1999 í þýðingu Hauks Hannessonar og var hún einnig gefin út af Máli 

og menningu, en alllöngu fyrir tíma þeirrar klassísku raðar sem gengur í dag. Vart þarf að taka fram að 

Shakespeare hefur margoft verið þýddur á íslensku og gefin út, Helgi Hálfdanarson er líklega 

fyrirferðarmestur þýðendanna en þeir hafa þó verið nokkuð margir.    
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aðlögunum, nútímalegum endurritunum eins og Ulysses eftir James Joyce, þýðingum 

Ezra Pounds á austurlenskum kvæðum og „nýritun“ hefðarinnar af hans hálfu sem og 

svo margra nútímahöfunda sem áttu í beinum samskiptum við liðna tíð í sköpun sinni 

og unnu úr henni markvisst og róttækt. Því má segja að Ódysseifskviða Hómers lifi 

áfram en taki þó stakkaskiptum og umbreytist jafnvel í meðförum írska höfundarins, og 

síðar tekur hún enn öðrum hamskiptum þegar hún birtist hartnær 70 árum eftir 

frumútgáfudaginn árið 1922, þá í íslenskri þýðingu Sigurðar A. Magnússonar. Þá er 

ótalinn sá aragrúi af afleiddri orðræðu, endurútgáfum og endurritunum sem frumtextinn 

hefur haft í för með sér.
84

 

Ástráður Eysteinsson bendir í Tvímælum á hve mikilvægt orðið „líf“ er í ritgerð 

Benjamins um verkefni þýðandans, og segir það tengjast hugtakinu „formi“ - Benjamin 

fleytir þar fram hinni þekktu skilgreiningu; „Þýðing er form“
85

 – og notar „síðarnefnda 

hugtakið ekki í þröngum eða tæknilegum skilningi, heldur á hann eiginlega við að 

þýðing sé lífsform frumtexta.“
86

 Það sama má vissulega segja um endurritanir almennt 

og eins og ég hef reynt að gera hér í þessari ritgerð má fella endurútgáfur að vissu leyti 

undir þær (og koma auga á hagræðingu hefðarveldis bókmennta). Eina haldbæra 

skilgreiningin á hugtakinu klassík sem við höfum er einfaldlega „það sem stenst tímans 

tönn“, það sem lifir, og tíminn er meðfærilegur.  

Þýðing er staðfesting þess að verk hafi „lifað af“ og um leið er hún form 

þess „framhaldslífs“ sem frumverkinu fellur í skaut. Þarmeð er þýðing 

einnig sögulegt form, því lífshugtakið er máttvana nema líf sé ætlað öllu 

sem á sér sögu, jafnvel þegar enginn er viðstaddur sem getur borið þeirri 

sögu vitni. Þýðingar búa því yfir sögulegum mætti, þær geta endurvirkjað 

löngu liðna sköpun í nýju sögulegu samhengi […]
87
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 Gífurlegt magn hefur verið skrifað um James Joyce og eitt af lykilverkum módernismans í 

bókmenntum, skáldsög hans Ulysses. Hér verður látið nægja að nefna örfá þeirra: Stuart Gilbert, James 

Joyce‘s Ulysses: A Study, London: Faber og Faber, 1932; Don Gifford og Robert J. Seidman, Notes for 

Joyce: An Annotation of James Joyce‘s „Ulysses“, New York: E.P. Dutton, 1974; John S. Rickard, 

Joyce‘s Book of Memory: the Mnemotechnic of Ulysses, Durham: Duke University Press, 1999; Critical 

Essays on James Joyce‘s Ulysses, ritstj. Bernard Benstock, Boston: G. K. Hall, 1989; Harry Blamires, 

The Bloomsday: A Guide Through Ulysses, London: Methuen, 1966. Einnig er vert að benda á að 

Ástráður Eysteinsson hefur rannsakað vistspor höfunda þvert á landamæri jarðarinnar og m.a. James 

Joyce á Íslandi, sjá t.a.m. „Ódysseifur á norðurslóð: Ulysses eftir James Joyce á íslensku“, Umbrot: 

bókmenntir og nútími, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1999, bls. 137-142; „Rithöfundar í útlöndum: James 

Joyce á Íslandi“, Andvari 1/2005, bls. 95-118. (Greinina má nálgast hér: 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?gegnirId=000878773)   
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 Walter Benjamin, „Verkefni þýðandans“, bls. 186. 
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 Ástráður Eysteinsson, Tvímæli, bls. 180. 
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 Sama heimild, bls. 180. 
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Endurútgáfa er forvitnilegt fyrirbæri, fyrir margra hluta sakir, en í þessari ritgerð var 

markmiðið að beina ljósi sérstaklega á hvernig þessi bókmenntaverk hafa lifað áfram, 

og átt fleiri en eina fæðingu, svo að segja.  

Ef við lítum stuttlega til æviminninga Stefans Zweig, eða Veraldar sem var, sem 

upphaflega var gefin út í Svíþjóð árið 1942 og varð ein sú mest lesna, víðförulasta og 

mest þýdda bók tuttugustu aldarinnar, sjáum við sterkt dæmi um hvernig endurútgáfa 

heldur ekki eingöngu lífinu í bókmenntum, heldur hvernig hún endurspeglar á margan 

hátt menningu samtímans. Veröld sem var er minning um heiminn áður en hann fuðraði 

upp í logum styrjaldar, og naut verkið gífurlegra vinsælda í fyrstu útgáfu á íslensku árið 

1958, þá gefin út af Menningarsjóði í þýðingu Halldórs J. Jónssonar og Ingólfs 

Pálmasonar.
88

 Það voru ekki aðeins æviminningar hans sem nutu vinsælda, heldur voru 

þýddar margar af bókum hans og skrifum af smærra sniði sem birtust sem 

„eyðufyllingar“ í íslenskum prentmiðlum. En Veröld sem var naut sérstakra vinsælda, 

og þær má tengja, ekki einvörðungu við ritsnilli Zweigs heldur og kannski enn frekar 

við menningu og tíðaranda, styrjaldir og bágt ástand í veröldinni. Verk hans er 

endurútgefið sem Erlend klassík árið 2010 og naut gífurlegra vinsælda, trónaði lengi á 

toppi metsölulista og segja má að hún hafi snortið djúpan streng í samfélaginu eftir 

efnahagshrunið.
89

 Í blöðunum má finna mörg tilvik þar sem vísað er í bók Zweig í því 

skyni að varpa ljósi á bágt ástand þeirrar veraldar sem þá var orðinn. Þó sjaldnast sé 

vísað í textann sjálfan, heldur og einkum einfaldlega í titilinn sem endurspeglar eitthvað 

sem hefur horfið felur í sér dágóðan skammt af fortíðarþrá, um leið og það vekur upp 

hugmyndir um hvað við getum lært, eða hefðum átt að læra, af hörmungum sem dynja 

á.  

Þýðingin sjálf í tilfelli Zweig er ekki eina staðfestingin á því að verkið hafi lifað af, 

heldur er það, á Íslandi í það minnsta, endurútgáfa sömu þýðingar inn í síkvikt sögulegt 

samhengi, síbreytilega menningu sem kallar af og til á „löngu liðna sköpun“. Eftir 

endurnýjun lífdaga Veraldar sem var má jafnframt greina endurvakinn áhuga íslenskra 

lesenda á öðrum verkum Zweig, en fljótlega birtist 2. útgáfa Lögreglustjóra Napóleons 

(2012) í þýðingu Magnúsar Magnússonar frá árinu 1944, smásagan Ósýnilega safnið 
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 Undirritaður fékk að aðstoða Ástráð Eysteinsson við gagnaöflun vegna enn óútgefinnar rannsóknar 

hans á Stefani Zweig í íslenskum bókmenntaheimi og menningu. Þá tók ég til tilvik þar sem Zweig kom 

fyrir í íslenskum prentmiðlum og sú vinna hefur veitt mér mikla innsýn í flutning höfunda á milli 

menningarheima og hefur óhjákvæmilega áhrif á þá umfjöllun sem hér fer fram. Ástráður hélt erindi úr 

rannsókn sinni á Hugvísindaþingi Háskóla Íslands, 8.-9. mars árið 2019 undir yfirskriftinni 

„Heimsmyndir, ögurstundir, manntafl“.  
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 Sama þýðing var gefin út í annað sinn af Máli og menningu árið 1996.  
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(2014) í þýðingu Óla Hermannssonar og þýðingar Sigurjóns Björnssonar á Erasmus: 

upphefð og andstreymi (2015) og Balzac (2016).  

Í Klassíska kiljuklúbbnum var afar lauslegri skilgreiningu á hugtakinu klassík beitt 

í verkavali, svo lauslegri að auðveldlega má tala um tilraunir til sköpunar á klassískum 

verkum í bland við sókn í viðurkennt hefðarveldi. En eins og segir hér að ofan er engin 

einhlít skilgreining á hugtakinu, vissulega er ávallt hægt að tala um að standast tímans 

tönn (eins og tíminn sé skepna; regnið og vindurinn sem bókmenntir ýmist ryðga undan 

og hrynja eða standa sem eilíf fjöll og vaka þúsund ár) en það virðist mér fremur gegna 

hlutverki vettvangs sem endurnýjar sig í sífellu. Það fær mig til að velta fyrir mér 

hugtakinu endurskoðun, sem í dag virðist bíta betur en tíminn.  

Ég lýk þessari ritgerð á stuttri dæmisögu: Í kennslustund í módernisma við 

Stokkhólmsháskóla var á leslistanum skáldsaga sem ég hafði heyrt um en aldrei lesið; 

Cane eftir Jean Toomer. Hún er eitt af lykilverkum svartrar hefðar í bókmenntum 

Vesturlanda og Harlem endurreisnarinanr. Enn sem komið er hefur hún ekki verið 

gefin út í íslenskri þýðingu. Þar kemur ítrekað fyrir n-orðið svokallaða, eðli málsins 

samkvæmt, enda skrifuð af manni af afrísk-bandarískum uppruna og árið 1923. Einn 

nemandinn rekur rakleiðis upp höndina og vill falast eftir því að við sem munum í 

málstofunni ræða skáldsöguna skulum forðast að beita orðinu. Nemandinn vakti að 

sama skapi máls á því af hverju við værum að lesa þessa bók.  

Mér varð vitaskuld hugsað til þess tíðaranda sem ríkt hefur víða á Vesturlöndum 

síðastliðin ár. Deilna um hvaða bókmenntaverk séu við hæfi og hver ekki. Til að mynda 

þykir bandaríska skáldsagan To Kill a Mockinbird, í það minnsta víða í hinum 

enskumælandi heimi, ekki lengur við hæfi en þó hefur hún verið álitin sígild nærri því 

frá frumútgáfu – og líklega lifir hún áfram þrátt fyrir að vera fjarlægð úr hinum ýmsu 

kanónum sökum ríkjandi hugmyndafræði um hvað þyki rétt og rangt, hvað fellur að 

ákveðnum tíðaranda. Útgefendur gegna vissulega lykilhlutverki í því að bregðast við 

menningu hvers tíma fyrir sig, en þeir eru líka mjög virkir áhrifavaldar þegar kemur að 

mótun menningar og hugtakinu klassík. Í gegnum tíðina hefur jafnvel verið talað um 

bókaforlög sem varðmenn bókmennta, sem þó starfa (að mestu leyti) á frjálsum markaði 

og eru óhjákvæmilega bundin lögmálum um framboð og eftirspurn. Sem betur fer lúta 

þau kannski síður blygðunarsemi eða sómakennd hvers tíma fyrir sig, heldur gefa þeir 

út Sult eftir Knut Hamsun þrátt fyrir að gagnrýnendur haldi að hún fari öfug ofan í 

landann eða fyrir ofan garð og neðan. Þannig er nefnilega mál mál með vexti að klassík 

er allt annað en sígilt í þeim skilningi að það verði ávallt við hæfi, heldur og fremur að 
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það falli að tímanum í síendurnýjaðri lífsorku sem kalla má þýðingu eða endurritun í 

ljósi þátttöku hverrar kynslóðar fyrir sig í verkinu sjálfu.  

Þannig tek ég undir með Öldu Björk Valdimarsdóttir og André Lefevere og segi 

„að það séu aðdáendur, túlkendur og gagnrýnendur sem ráði því hvað lifir áfram og 

hvað gleymist,“
90

 en bæti við bókaútgefendunum sem setja stimpilinn á kápuna.  
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 Alda Björk Valdimarsdóttir, Jane Austen og ferð lesandans, bls. 21.  
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Eftirmáli og þakkarorð 

Bókmenntaáhugi minn hefur alltaf náð lengra en bara að textanum sjálfum. Ég dæmi 

ekki bók af kápunni en prentgripirnir sjálfir hafa mjög lengi vakið sérstakan áhuga hjá 

mér. Ég hef safnað bókum frá afar ungum aldri (móðir mín hefur gjarnan barmað sér 

yfir þeirri áráttu) og eytt drjúgum tíma og rótað eftir dýrgripum í Bókinni hans Braga á 

Hverfisgötu, við bókahillur nytjamarkaða og Kolaportsins að ógleymdum 

bókaverslunum Eymundsson auðvitað og Bóksölu stúdenta. Ég stíg aldrei niður fæti í 

erlendri borg án þess að heimsækja helstu bókaverslanir (sem hefur án efa verið hinum 

og þessum ferðafélögunum hvimleitt). Þannig nær áhugi minn á bókmenntum yfir að 

efnislegri hlið bókarinnar sem fyrirbæris og þessi ritgerð sprettur að miklu leyti úr þeim 

áhuga.  

Þegar ég var að velta fyrir mér mögulegum umfjöllunarefnum fyrir þessa 

meistararitgerð í Hagnýtri ritstjórn og útgáfu kom mér ýmislegt til hugar, en mér datt 

loks í hug að svo ég gæti tvinnað saman hugðarefnin bókmenntir og prentgripi (sem eru 

vissulega nátengd fyrirbæri) væri kiljan afar hentugur vettvangur. Ég hef dáðst mjög 

lengi að kiljunni, hönnun hennar og hlutverki í menningu okkar, og sérstaklega þá 

hvernig enski útgáfurisinn Penguin hefur nýtt sér það brot til að miðla bókmenntum. 

Með vasabrotsútgáfu sinni á klassískum bókmenntum tengir mörgæsin saman 

hámenningu og lágmenningu á merkilegan hátt, æðir saman miklum andans 

frægðarverkum, stólpum vestrænnar siðmenningar jafnvel og hinu stundlega, hinu 

fábrotna og almenna. Í þeirri útgáfu mætti jafnvel tala um að þar mætist nútíð og fortíð í 

handhægum hlut sem jafnan er ætlaður til neyslu.  

Það blasti við að afar erfitt yrði að ná utan um svo langlífa og mikla útgáfu, en í 

Klassíska kiljuklúbbi Forlagsins má finna samskonar vettvang, aðeins smærri en þó 

keimlíkan. Klassíski kiljuklúbburinn hófst sem áskrifendaklúbbur en hefur nú orðið að 

ritröð sem heldur úti og skapar sígildar bókmenntir. Sá vettvangur leyfði mér að ræða 

klassískar bókmenntir og prentgripina sem geyma þær og halda á lífi. Kiljan er jafnan 

hugsuð beinlínis sem form endurútgáfu - hefðbundið útgáfuferli bókar er frá handriti til 

harðkápu og svo síðar meir í kilju – og klassík er ávallt endurútgáfa (og oftast 

endurritun í einhverjum skilningi). Það er þó ekki þar með sagt að allar kiljur séu 

klassískar, því fer reyndar fjarri, en kiljan blasir engu að síður við sem ákveðið afl í 

framhaldslífi bókmennta. Jafnvel vettvangur sífelldrar endurnýjunar og útbreiðslu. 
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Þess ber einnig að geta að hluti lokaverkefnis míns í Hagnýtri ritstjórn og útgáfu 

var í formi starfsnáms á skrifstofu bókaforlagsins Bjarts og Veraldar, þar sem mér gafst 

einstakt tækifæri til að skyggnast á bak við tjöld bókaútgáfu á Íslandi, og þakka ég 

öllum þeim skammtíma starfsfélögum fyrir samvinnu og fróðleik sem ég hlaut af þeirra 

hálfu; Páll Valsson, Gunnur Vilborg Guðjónsdóttir, Pétur Már Ólafsson og Bjarni 

Þorsteinsson. Einnig langar mig að þakka Stellu Soffíu Jóhannesdóttur, verkefnastjóra 

útgáfu hjá Forlaginu, fyrir áhugavert og upplýsandi samtal um klassískar bókmenntir og 

bransann á bakvið. Guðni Elísson prófessor á þar að auki miklar þakkir skildar fyrir 

góða leiðsögn og þolinmæði. Loks vil ég þakka konunni minni Vigdísi Hlíf 

Sigurðardóttur og kisunum okkar, Týru og Mandarínu, fyrir aðstoð við myndræna 

framsetningu ritgerðarinnar, holla gagnrýni og mikinn stuðning. 
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Viðauki 

Útgefnar bækur í Klassíska kiljuklúbbnum 2008-2018
91

 

 

Íslensk klassík  

 

2008 

1. Guðbergur Bergsson. Bernskan. Reykjavík: Forlagið, 2008. (3. útgáfa – samsett) 

[Verkið birtist fyrst í tveimur hlutum: Faðir og móðir og dulmagn bernskunnar, 

Reykjavík: Forlagið, 1997; Eins og steinn sem hafið fágar, Reykjavík: Forlagið, 

1998.]   

2. Málfríður Einarsdóttir. Samastaður í tilverunni. Reykjavík: Forlagið, 2008. (2. 

útgáfa). (1. útgáfa: Reykjavík: Ljóðhús, 1977.) 

3. Pétur Gunnarsson. Punktur, punktur, komma, strik. Reykjavík: Forlagið, 2008. 

(8. útgáfa). (1. útgáfa: Reykjavík: Iðunn, 1976.)  

4. Þórbergur Þórðarsson. Bréf til Láru. Reykjavík: Forlagið, 2008. (9. útgáfa)  (1. 

útgáfa: Bréf til Láru frá Þórbergi Þórðarsyni, Reykjavík: Þórbergur Þórðarson, 

1924.) 

5. Þórbergur Þórðarsson. Steinarnir tala. Reykjavík: Forlagið, 2008. (2. útgáfa) (1. 

útgáfa: Reykjavík: Helgafell, 1956) 

 

2009 

1. Einar Már Guðmundsson. Englar alheimsins. Reykjavík: Forlagið, 2009. (2. 

útgáfa.) (1. útgáfa: Reykjavík: Mál og menning, 1995.) 

2. Ásta Sigurðardóttir. Sögur og ljóð. Reykjavík: Forlagið, 2009. (2. Útgáfa.) (1. 

útgáfa: Reykjavík: Mál og menning, 1985.)  

3. Jakobína Sigurðardóttir. Snaran. Reykjavík: Forlagið, 2009. (3. útgáfa). (1. 

útgáfa: Reykjavík: Heimskringla, 1968.) 

4. Sigurður A. Magnússon. Undir kalstjörnu. Reykjavík: Forlagið, 2009. (2. 

útgáfa). (1. útgáfa: Reykjavík: Mál og menning, 1979.) 

  

2010 

1. Þórbergur Þórðarson. Meistarar og lærisveinar: eftir Stóra ævisögulega 

handritinu. Reykjavík: Forlagið, 2010. (1. útgáfa). 

2. Tryggvi Emilsson. Fátækt fólk. Reykjavík: Forlagið, 2010. (5. útgáfa.) (1. 

útgáfa: Reykjavík: Mál og menning, 1976.)   
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 Hér er aðeins miðað við útgefnar efnislegar bækur, þ.e. prentgripi, en margar af bókunum hafa átt sér 

enn fleiri endurútgáfur á vettvangi hljóð- og rafbókmennta. Ekki eru heldur taldar útgáfur í stórbókum eða 

safnritum, nema þar sem við á.]    
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3. Svavar Sigmundsson, Mörður Árnason, Örnólfur Thorsson. Orðabók um 

slangur, slettur, bannorð og annað utangarðsmál. Reykjavík: Forlagið, 2010. (2. 

útgáfa.) (1. útgáfa: Reykjavík: Svart á hvítu, 1982.) 

  

2011 

1. Thor Vilhjálmsson. Fljótt fljótt sagði fuglinn. Reykjavík: Forlagið, 2011. (3. 

útgáfa.) (1. útgáfa: Reykjavík: Helgafell, 1968.) 

2. Davíð Stefánsson. Svartar fjaðrir. Reykjavík: Forlagið, 2011. (11. útgáfa). (1. 

útgáfa: Reykjavík: Bókaverzlun Ársæls Árnasonar, 1919.)  

3. Gunnar Gunnarsson. Fjallkirkjan. Reykjavík: Forlagið, 2011. (5. útgáfa.) (1. 

útgáfa: Kirkjan á fjallinu, Reykjavík: Landnáma, 1941–1943.) 

 

2012 

1. Þórbergur Þórðarson. Íslenskur aðall. Reykjavík: Forlagið, 2012. (8. útgáfa.) (1. 

útgáfa: Reykjavík: Heimskringla, 1938.) 

2. Tryggvi Emilsson. Baráttan um brauðið. Reykjavík: Forlagið, 2012. (4. útgáfa). 

(1. útgáfa: Reykjavík: Mál og menning, 1977.) 

3. Guðbergur Bergsson. Tómas Jónsson metsölubók. Reykjavík: Forlagið, 2012. (3. 

útgáfa). (1. útgáfa: Reykjavík: Helgafell, 1966.)  

 

2013 

1. Svava Jakobsdóttir. Gunnlaðarsaga. Reykjavík: Forlagið, 2013. (4. útgáfa) (1. 

útgáfa: Reykjavík: Forlagið, 1987.) 

2. Indriði G. Þorsteinsson. 79 af stöðinni. Reykjavík: Forlagið, 2013. (7. útgáfa) (1. 

útgáfa: Reykjavík: Iðunn, 1955.) 

3. Ólafur Gunnarsson. Tröllakirkja. Reykjavík: Forlagið, 2013. (3. útgáfa). (1. 

útgáfa: Reykjavík: Forlagið, 1992.) 

 

2014 

1. Benedikt Gröndal. Dægradvöl. Reykjavík: Forlagið, 2014. (4. útgáfa). 

(1. útgáfa: Reykjavík: Bókaverzlun Ársæls Árnasonar, 1923.) 

 

2015 

1. Tryggvi Emilsson. Fyrir sunnan. Reykjavík: Forlagið, 2015. (3. útgáfa) (1. 

útgáfa: Reykjavík: Mál og menning, 1979.)  

2. Svava Jakobsdóttir. Sögur handa öllum. Reykjavík: Forlagið, 2015. (2. útgáfa 

samsett). (1. útgáfa samsett: Reykjavík: Íslensku bókaklúbbarnir, 2001. [Samsett 

útgáfa inniheldur: Veizla undir grjótvegg, Reykjavík: Helgafell, 1967; Gefið 

hvort öðru, Reykjavík: Iðunn, 1982; Undir eldfjalli, Reykjavík: Forlagið, 1989.]  

3. Einar Kárason. Djöflaeyjan. Reykjavík: Forlagið, 2015. (2. útgáfa samsett.) (1. 

útgáfa samsett: Reykjavík: Mál og menning, 1996.) [Samsett útgáfa inniheldur: 
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Þar sem djöflaeyjan rís, Reykjavík: Mál og menning, 1983. Gulleyjan, 

Reykjavík: Mál og menning, 1985.]  

 

2016 

1. Sverrir Kristjánsson. Örlagaþættir. Reykjavík: Forlagið, 2016. (1. útgáfa: Úrval 

úr Íslenzkum örlagaþáttum Sverris Kristjánssonar og Tómasar Guðmundssonar 

sem gefnar voru út 1964-1973.)  

 

 

2018 

1. Guðmundur Andri Thorsson. Íslenski draumurinn. Reykjavík: Forlagið, 2018. 

(4. útgáfa.) (1. útgáfa: Reykjavík: Mál og menning, 1991.) 

2. Þorsteinn frá Hamri. Haust í Skírisskógi. Reykjavík: Forlagið, 2018. (3. útgáfa. 

Úrval.) (1. útgáfa: Reykjavík: Helgafell, 1980.) 

 

Erlend klassík 

 

2008 

1. Fjodor Dostojevskí. Glæpur og refsing. Þýð. Ingibjörg Haraldsdóttir, Reykjavík: 

Forlagið, 2008. (3. útgáfa.) (1. útgáfa: Reykjavík: Mál og menning, 1984.) 

2. Franz Kafka. Bréf til föðurins. Reykjavík: Forlagið, 2008. Þýð. Ástráður 

Eysteinsson og Eysteinn Þorvaldsson. (1. útgáfa.)  

3. Jack Kerouac. Á vegum úti. Þýð. Ólafur Gunnarsson. Reykjavík: Forlagið, 2008. 

(2. útgáfa.) (1. útgáfa: Reykjavík: Mál og menning, 1988.) 

4. Gabriel García Márquez. Ástin á tímum kólerunnar. Þýð. Guðbergur Bergsson. 

Reykjavík: Forlagið, 2008. (2. útgáfa.) (1. útgáfa: Reykjavík: Mál og menning, 

1986.) 

5. Salman Rushdie. Miðnæturbörn. Þýð. Árni Óskarsson. Reykjavík: Forlagið, 

2008. (2. útgáfa.) (1. útgáfa: Reykjavík: Mál og menning, 2003.) 

 

2009 

1. Mary Wollstonecraft Shelley. Frankenstein: eða hinn nýi Prómóþeus. Þýð. 

Böðvar Guðmundsson. Reykjavík: Forlagið, 2009. (2. útgáfa.) (1. útgáfa: 

Reykjavík: JPV útgáfa, 2006.) 

2. Mikhaíl Búlgakov. Meistarinn og Margaríta. Þýð. Ingibjörg Haraldsdóttir. 

Reykjavík: Forlagið, 2009. (3. útgáfa) (1. útgáfa: Reykjavík: Mál og menning, 

1981.)  

3. Tarjei Vesaas. Fuglarnir. Þýð. Hjalti Rögnvaldsson. Reykjavík: Forlagið, 2009. 

(1. útgáfa.)  
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4. Herman Melville. Mobý Dick: eða Hvalurinn. Þýð. Júlíus Havsteen, 

endurskoðuð þýð. Ísak Harðarson. Reykjavík: Forlagið, 2009. (3. útgáfa) (1. 

útgáfa: Móbý Dick. Þýð. Júlíus Havsteen. Reykjavík: Almenna bókafélagið, 

1970.) 

5. Bernard Schlink. Lesarinn. Þýð. Arthús Björgvin Bollason. Reykjavík: Forlagið, 

2009. (3. útgáfa) (1. útgáfa: Reykjavík: Mál og menning, 1998.) 

 

2010 

1. Stefan Zweig. Veröld sem var: sjálfsævisaga. Þýð. Halldór J. Jónsson og 

Ingólfur Pálmason. Reykjavík: Forlagið, 2010. (3. útgáfa) (1. útgáfa: Reykjavík: 

Menningarsjóður, 1958)  

2. Knut Hamsun. Sultur. Þýð. Jón Sigurðsson frá Kaldaðarnesi. Reykjavík: 

Forlagið, 2010. (2. útgáfa) (1. útgáfa: Reykjavík: Menningarsjóður, 1940.) 

3. Gabriel García Márquez. Hundrað ára einsemd. Þýð. Guðbergur Bergsson. 

Reykjavík: Forlagið, 2010. (3. útgáfa) (1. útgáfa: Reykjavík: Mál og menning, 

1978.) 

 

2011 

1. Isabel Allende. Hús andanna. Þýð. Thor Vilhjálmsson. Reykjavík: Forlagið, 
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