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Ágrip 

Markmið þessarar ritgerðar er að kanna stöðu vísindaskáldskapar á íslenskum útgáfumarkaði. 

Fyrst verður farið stuttlega yfir skilgreiningar á vísindaskáldskap og sögu greinarinnar almennt 

áður en litið verður til upphafs og sögu íslensks vísindaskáldskapar. Því næst verður rýnt 

sérstaklega í útgáfusögu áranna 1990 til 2019 til að varpa ljósi á þróun greinarinnar hér á landi og 

hvernig hún hefur mótast fram til dagsins í dag. Leitast verður við að útskýra hvers vegna 

vísindaskáldskapurinn er á jaðrinum í bókaútgáfu og hvort viðhorf útgefenda og lesenda stjórnist 

af ranghugmyndum eða fordómum í garð greinarinnar. Að lokum verða möguleikar og sóknarfæri 

í vísindaskáldskaparútgáfu könnuð og hvernig þessi útskúfaða bókmenntagrein getur orðið 

fullgildur þáttakandi í bókaflórunni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Efnisyfirlit 

 

1. Inngangur...................................................................................................................................  3            

2. Fyrstu skref greinarinnar..........................................................................................................  10 

3. Útgáfa 1990 til 2019 – söguleg yfirferð og greining................................................................  12 

4. Ranghugmyndir um vísindaskáldskap......................................................................................  23 

5. Framtíðarútgáfan......................................................................................................................  28 

6. Niðurlag....................................................................................................................................  31 

Heimildaskrá................................................................................................................................  33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Inngangur 

Nú á dögum, þegar tækniþróun hefur aldrei verið örari og samfélag okkar mannfólksins breytist 

hraðar með hverju árinu, er eðlilegt að mörgum finnist sem hin svokallaða „framtíð“ sé loksins 

gengin í garð. Öldum saman hafa lista- og fræðimenn velt fyrir sér framtíðinni og spáð fyrir um 

hvað hún myndi bera í skauti sér. Þekktasta birtingarmynd þessara hugleiðinga er 

bókmenntagreinin sem við þekkjum í dag sem vísindaskáldskap. Tækniframfarir og alheimsumrót, 

útópíur, tímaferðalög, ferðir til fjarlægra hnatta og samskipti við verur frá framandi heimum eru á 

meðal algengustu viðfangsefna þessarar lífseigu greinar. Nú, þegar daglegt líf okkar og heimurinn 

í kringum okkur líkist vísindaskáldskapnum sífellt meira en jafnframt eru sum fyrirheit sem gefin 

voru enn fjarri því að verða að veruleika mætti ætla að vísindaskáldskapurinn ætti undir högg að 

sækja. Það er þó fjarri sanni því vísindaskáldskapur í öllum sínum birtingarmyndum hefur líklega 

aldrei verið meira áberandi eða átt veigameiri sess innan meginstraumsins. Stöðugt fleiri 

vísindaskáldskaparkvikmyndir eru framleiddar og aukið framboð á sjónvarpsefni á streymisveitum 

hefur í för með sér mikinn fjölda þáttaraða sem talist geta til vísindaskáldskapar. Að auki er 

vísindaskáldskapurinn ráðandi í tölvuleikjum sem verða stærri hluti af dægurmenningunni með 

hverju árinu. Því má segja að vísindaskáldskapurinn hafi aldrei verið jafn vinsæll. Einni tegund 

vísindaskáldskapar virðist þó skapað að dvelja á jaðrinum. Það er auðvitað vísindaskáldsagan, 

vísindaskáldskapurinn sem bókmenntagrein.  

 Óvíða er þessi jaðarsetning vísindaskáldskaparins í bókmenntum meira áberandi en á 

Íslandi. Hér njóta vísindaskáldskaparmyndir, sjónvarpsþættir og tölvuleikir síst minni vinsælda en 

annars staðar í heiminum og hér er gefinn út ótrúlegur fjöldi nýrra skáldverka miðað við hina 

títtnefndu höfðatölu. Samt eru fáar vísindaskáldsögur gefnar út á íslensku og lítið er um þýðingar. 

Hvað veldur? Í þessari ritgerð verður leitast við að kanna stöðu vísindaskáldskapar á íslenskum 

útgáfumarkaði. En hvað er vísindaskáldskapur? Áður en lengra er haldið er vert að líta á nokkrar 

skilgreiningar. 

 Vísindaskáldskapargreinin er alræmd fyrir hversu illa hefur gengið að skilgreina hana í 

gegnum tíðina. Ein þekktasta skilgreiningin var sett fram af Darko Suvin sem telja má einn helsta 

frumkvöðul á sviði vísindaskáldskaparfræða. Fyrir Suvin er vísindaskáldskapur bókmenntagrein 

sem byggir á „viðveru og samspili framandgervingar og vitrænnar hugsunar“ og notast við 
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„ímyndaða umgjörð“ sem er andstæð eða frábrugðin reynsluheimi og umhverfi höfundar.1 Að auki 

notast hann við latneska hugtakið novum (sem gæti verið þýtt sem nýmæli eða nýlunda) sem heiti 

yfir það stílbragð, hlut eða hugmynd sem dregur fram muninn á söguheimi vísindaskáldskaparins 

og reynsluheimi lesenda, eins og t.d. geimskip, tímavél eða framandi stjórnunarhættir.2 Hugmyndir 

Suvins um vitræna framandgervingu (e. cognitive estrangement)  hafa verið mjög áhrifamiklar 

innan fræðanna. Damien Broderick skilgreinir vísindaskáldskap í sögulegu samhengi sem þá 

tegund frásagna sem eðlislæg er samfélögum sem ganga í gegnum miklar breytingar í tækni og 

iðnaði og þar af leiðandi í framleiðslu, dreifingu, neyslu o.s.frv. og miðar þá við uppgang 

greinarinnar á nítjándu öld og fram á okkar daga.3  

Ekki eru þó allar skilgreiningar svo fræðilegar og ritstjórinn Hugo Gernsback sagði t.d. árið 

1926 að vísindaskáldsaga væri „heillandi ævintýrasaga sem blandað er saman við vísindalegar 

staðreyndir og framtíðarspádóma“.4 Margt hefur breyst í greininni síðan Gernsback var upp á sitt 

besta en þó er mikið til í þessari skilgreiningu. Margar einfaldar skilgreiningar hafa verið settar 

fram til höfuðs þeim vísindalegri sem eiga það til að flækja málin. T.d. segir Edward James að 

vísindaskáldskapur sé einfaldlega „það sem er markaðssett sem vísindaskáldskapur“.5 Damon 

Knight heldur því svo fram að vísindaskáldskapurinn sé „það sem við bendum á um leið og við 

segjum það“ sem vísar þá til þess að allir (eða flestir) vita hvað vísindaskáldskapur er en að 

ómögulegt sé að skilgreina það með fullnægjandi hætti.6 Það má svo aftur deila um notagildi 

þessara skilgreininga. 

Allir sem lagt hafa stund á greinafræði vita að bókmenntagreinar eru sjaldan eða aldrei 

einangraðar og aðskildar hvor frá annarri og flest verk falla undir tvær eða fleiri greinar. Robin 

Wood skrifar um hvernig „sú tilhneiging að skoða hverja grein fyrir sig sem aðskilda einingu hefur 

verið ein helsta fyrirstaða skapandi greinafræða“.7 Formfastar, vísindalegar skilgreiningar á eðli 

vísindaskáldskaparins þjóna tilgangi sínum því aðeins upp að vissu marki. Best er að hugsa sér 

vísindaskáldskapinn sem hluta af flóknu og yfirgripsmiklu greinakerfi þar sem verkin nýta sér 

 
1 Adam Roberts, The History of Science Fiction, Palgrave Macmillan, New York, 2006, bls. 1. 
2 Sama. 
3 Adam Roberts, Science Fiction, Routledge, New York, 2006, bls. 11. 
4 Roberts, 2006b, bls. 2. 
5 Edward James, Science Fiction in the 20th Century, Oxford University Press, Oxford, 1994, bls. 3. 
6 Roberts, 2006a, bls. 2. 
7 Robin Wood, „Hugmyndafræði, grein, höfundur“, Kvikmyndagreinar, ritstj. Guðni Elísson, þýð. Guðni Elísson, 
Háskólaútgáfan, Reykjavík, 2006, bls. 71. 
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greinar fremur en að tilheyra þeim líkt og John Frow leggur til. Það sem við skilgreinum hverju 

sinni sem „vísindaskáldskap“ er þá aðeins hnit í hagkerfi greinanna (e. economy of genres).8 Það 

er því ljóst að vísindaskáldskapur er illskilgreinanlegt hugtak sem nálgast má á ýmsa vegu. Hér 

verður notast við einfalda skilgreiningu sem Christine Cornea setur fram í bókinni Science Fiction 

Cinema: Between Fantasy and Reality. Hún leggur til að vísindaskáldskapargreinin sé staðsett mitt 

á milli fantasíu og veruleika.9 Til þess að þessi skilgreining virki þarf þó að útskýra muninn á 

vísindaskáldskap og fantasíubókmenntum en þessar greinar eru oft settar undir sama hatt, t.d. í 

útgáfu og bóksölu, og hafa báðar verið felldar undir íslenska nýyrðið „furðusögur“. 

Meginmunurinn felst í því að í vísindaskáldskap eiga viðfangsefnin, hversu ævintýraleg sem þau 

kunna að vera, sér einhvers konar efnislegar, hlutlægar eða tæknilegar skýringar (þótt þær þurfi 

ekki að vera byggðar á vísindalegum staðreyndum). Nýnæmi Suvin eru ekki yfirnáttúruleg.10 Í 

fantasíubókmenntum ræður hið yfirnáttúrulega ríkjum. Í þessu felst vissulega nokkur einföldun og 

þessar greinar blandast oft saman en nauðsynlegt er að geta greint á milli í meginatriðum. Áður en 

við beinum sjónum okkar að íslenskum vísindaskáldskap er nauðsynlegt að líta stuttlega á sögu 

greinarinnar til að átta sig á hinu sögulega samhengi. 

Vísindaskáldskaparbókmenntir eiga sér langa og áhugaverða sögu. Algeng skoðun er að 

vísindaskáldsagan komi fram sem form á nítjándu öld og verði eiginleg grein á þeirri tuttugustu. 

Þá er yfirleitt miðað við að Frankenstein (Mary Shelley, 1818) sé fyrsta fullmótaða 

vísindaskáldsagan. Þá er þó algjörlega litið framhjá langri mótunarsögu greinarinnar sem teygir 

sig aftur um aldir. Hér verður aðallega fjallað um sögu evrópsku og amerísku 

vísindaskáldsagnanna því þó svo að auðvitað sé mikið til af verkum frá öðrum heimsálfum á mesta 

þróunin í greininni sér stað í vestrænum bókmenntum, sérstaklega fyrir aldamótin 1900. 

Ef gengið er út frá því að vísindaskáldskapur sé sá skáldskapur sem leggur áherslu á hið 

efnislega og lýsir alheiminum (eins og hann er þekktur á ritunartíma) með einhvers konar vísinda- 

eða þekkingarlegum hætti fremur en trúarlegum er hægt að rekja sögu hans allt aftur til Grikklands 

til forna og Rómaveldis. Sjá má merki um þróun í þessa átt í verkum leikskáldanna Evrípedesar 

og Aristófanesar sem gera sér ævintýralegar ferðir upp í himingeimin að yrkisefni og eins í 

 
8 John Frow, Genre, Routledge, New York, 2015, bls. 2. 
9 Christine Cornea, Science Fiction Cinema: Between Fantasy and Reality, Edinburgh University Press, Edinburgh, 
2007, bls. 4. 
10 Roberts, 2006a, bls. 5-7. 
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Somnium Scipionis (Draumur Scipiós, 51 f.Kr.) eftir Cíceró.11 Einnig ritaði hinn gríski Plútarkos 

verkið Um hið sjáanlega andlit tunglkringlunnar u.þ.b. 80 e.Kr. þar sem persónurnar velta fyrir 

sér hvað leynst gæti á tunglinu.12 Sá forni höfundur sem oftast er nefndur í tengslum við 

vísindaskáldskap er Lúkíanos frá Samosata. Þau verka hans sem talist geta til vísindaskáldskapar 

eru Ikaromenippos, nokkurs konar endursögn á goðsögunni um Íkarus þar sem söguhetjan flýgur 

m.a. til tunglsins, og Alethes Historia (Sönn saga) sem segir frá mikilli ævintýraferð yfir 

Atlantshafið sem endar á tunglinu þar sem íbúarnir eiga í stríði við konung sólarinnar. Bæði verkin 

eru rituð á milli 160 og 180 e.Kr.13 Þótt þessi fornu verk séu ólík vísindaskáldsögum eins og við 

þekkjum þær í dag eru þær mikilvægar frumþreyfingar í þróun greinarinnar og blanda á 

áhugaverðan hátt saman vísindalegum vangaveltum, ævintýrum og trúarlegum dæmisögum.14 

Eftir þessar tilraunir grísku og rómversku skáldanna varð langt hlé á útgáfu skáldverka sem 

talist geta til vísindaskáldskapar og það er í raun ekki fyrr en á sautjándu öld sem greinin styrkist 

á ný og þróunin heldur áfram. Á öldunum þar á milli var auðvitað enginn skortur á fantasíum og 

ævintýralegum skáldskap en hann var að miklu leyti byggður á afar trúarlegri heimsmynd og 

einkenndist af guðsótta eins og t.d. Hinn guðdómlegi gleðileikur eftir Dante Alighieri frá 1472. Í 

Orlando Furioso (Ludovico Ariosto, 1532) er lýst ferð til tunglsins og hefur þetta söguljóð 

stundum verið nefnt sem upphaf vísindaskáldskapargreinarinnar. Það er þó í raun réttara að segja 

að verkið beri manninn eins langt og hægt er innan hins guðfræðilega ramma sem skylt var að 

notast við á þessum tíma. 

Eftir að Kópernikus setti fram sólmiðjukenninguna um miðja sextándu öld fer 

heimsmyndin að breytast og alheimurinn að stækka. Það verk sem á einna sterkast tilkall til að 

vera kallað fyrsta eiginlega vísindaskáldsagan í nútímaskilningi er Somnium (Draumur) eftir 

stjörnufræðinginn Johannes Kepler sem var skrifað um 1600 en kom ekki út fyrr en 1634. Þar 

birtist hin nýja heimsmynd út frá kenningum Kópernikusar í fyrsta sinn í skáldverki.15 Í verkinu 

kristallast einnig díalektíkin á milli „skynsamlegra vísinda“ (mótmælenda) og „töfra/djöfla 

ímynduraflsins“ (kaþólikka) sem hafði talsverð mótandi áhrif á greinina.16 Skipta má 

 
11 Roberts, 2006b, bls. 24. 
12 Sama, bls. 25. 
13 Sama, bls. 27. 
14 Sama, bls. 30. 
15 Brian Stableford, „Science Fiction Before the Genre“, The Cambridge Companion to Science Fiction, ritstj. Edward 
James & Farah Mendelsohn, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, bls. 15. 
16 Roberts, 2006b, bls. 42. 
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vísindaskáldskap sautjándu aldar í þrennt. Í fyrsta lagi geimferðir til annara hnatta eins og t.d. 

L‘Adone (Adonis, Giambattista Marino, 1622), The Blazing World (Margaret Cavendish, 1666) 

sem líklega er fyrsta vísindaskáldsaga sem rituð er af konu, og verk Cyrano de Bergerac um „eigin“ 

geimferðir og Charles Sorel sem setti fram afar framsæknar tæknihugmyndir í verkum sínum.17 Í 

örðu lagi eru það staðleysur eða útópíur sem héldu áfram að vera vinsælar eftir að hafa komið fram 

á sjónarsviðið á sextándu öld en urðu vísindaskáldlegri í meðförum höfunda eins og Francis Bacon, 

Richard Head og Gabriel de Foigny. Og í þriðja lagi eru það framtíðarsögur sem komu fram á 

sjónarsviðið á þessum tíma þegar ókönnuðum svæðum fækkaði stöðugt og framandi staðir urðu 

að framandi tímum.18  

Þegar komið er fram á átjándu öld kemur Upplýsingin til sögunar og hægt og bítandi 

minnka áhrif kirkjunnar á vísindin svo kenningar sem áður voru forboðnar koma fram í dagsljósið. 

Þetta er áberandi í vísindaskáldskapnum því þótt flestir höfundar, líkt og vísinda- og fræðimenn, 

væru ennþá mjög trúaðir höfðu þeir meira frelsi til að velta alheiminum fyrir sér í verkum sínum. 

Merkir höfundar frá þessum tíma eru t.d. hinn sænski Emanuel Swedenborg sem skrifaði um 

kosmískar sýnir undir áhrifum frá bakgrunni sínum í vísindum og Ludwig Holberg sem var 

frumkvöðull í sögum um ferðir inn að miðju jarðar. Hans þekktasta verk og eitt það þekktasta af 

því tagi er Nils Klim (1741). Tveir höfundar bera þó höfuð og herðar yfir aðra á átjándu öldinni. 

Það eru Jonathan Swift sem skrifaði Reisubók Gúllívers (Gulliver‘s Travels, 1726) og Voltaire 

sem sendi frá sér bókina Micromégas (skrifuð 1730, gefin út 1750) sem lýsir m.a. heimsókn 

geimvera frá Síriusi og Satúrnusi til jarðarinnar. Segja má að þessi tvö verk, sem bæði eru uppfull 

af ádeilu og háði hafi gert meira en önnur til að frelsa vísindaskáldskapinn undan oki hefðbundinna 

frásagnarhefða og trúarlegrar hugsunar.19 

Eftir aldamótin 1800 styrkist vísindaskáldsagan enn frekar sem bókmenntagrein og flestir 

rekja upphaf greinarinnar eins og við þekkjum hana í dag til þess tíma. Á fyrri hluta nítjándu 

aldarinnar eru það áðurnefnd Mary Shelley og Edgar Allan Poe sem eru þekktustu og mikilvægustu 

höfundarnir. Frankenstein eftir Shelley var gríðarlega áhrifamikil, ekki bara í vísindaskáldskap 

heldur skáldsagnaritun almennt, og er af mörgum talin ein áhrifamesta skáldsaga nítjándu aldar þó 

svo að viðbrögðin hafi verið misjöfn þegar bókin kom fyrst út.20 Önnur skáldsaga Shelley, The 

 
17 Sama, bls. 48. 
18 Sama, bls. 57-58. 
19 Sama, bls. 68. 
20 Sama, bls. 93. 
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Last Man (1826), var ein af þeim fyrstu sem fjalla um síðasta fólkið á jörðinni eftir heimsendaplágu 

eða sambærilegar hamfarir. „Veraldlegir heimsendar“ af þessu tagi urðu algengari á þessum tíma.21 

Poe er þekktastur fyrir gotneskar hryllingssögur sínar og ljóð en þó nokkur hluti verka hans er 

vísindaskáldskapur. T.d. tunglferðarsagan Hans Phaal (1835), sem er undir miklum áhrifum frá 

Somnium Keplers, og ljóðið Eureka (1848) sem byggir á vísindalegum vangaveltum um eðli 

alheimsins. Framlag Poe til greinarinnar er oft vanmetið og ein fyrsta stefnuyfirlýsing nútíma 

vísindaskáldskapar er einmitt sett fram í formála höfundar að Hans Phaal.22  

Á síðari hluta nítjándu aldar komu fram tveir af frægustu vísindaskáldskaparhöfundum 

allra tíma, þeir Jules Verne og H.G. Wells. Ekki er unnt í þessari ritgerð til að gera ferlum þeirra 

eða mikilvægi fyrir greinina góð skil en þeir áttu báðir stóran þátt í að gera vísindaskáldskapinn 

eins vinsælan og hann varð um aldamótin 1900. Verne var fyrst og fremst þekktur fyrir 

ævintýraferðir sínar (f. voyages extraordinaires) á borð við Ferðin að miðju jarðar (Voyage au 

centre de la terre, 1864), Sæfarinn (Vingt mille lieues sous les mers, 1870) og Umhverfis jörðina 

á áttatíu dögum (Le tour du monde en quatre-vingts jours, 1873). Hann skrifaði einnig fjölda 

annarra verka og náði meiri vinsældum á sinni tíð en nokkur annar vísindaskáldskaparhöfundur á 

undan honum. H.G. Wells var að mörgu leyti meiri frumkvöðull og verk hans eru skildari 

vísindaskáldskap eins og við þekkjum hann í dag enda var hann fystur til að skrifa um ýmis þemu 

sem verða algeng á tuttugustu öldinni. Wells var afkastamikill höfundur fram yfir 1940 en færðist 

fjær vísindaskáldskap á síðari hluta ferilsins og flest meistaraverk hans í greininni eru frá 

áratugnum 1895 til 1905. Það eru verk á borð við The Time Machine (1895), The Island of Doctor 

Moreau (1896), The Invisble Man (1897) og The War of the Worlds (1898) auk nokkurra sem ekki 

eru eins þekkt.23 Hans merkasta uppfinning var líklega tímavélin sem átti eftir að verða eitt af 

höfuðminnum greinarinnar. Einnig umbylti hann undirgrein sagna um framtíðarstríð sem hafði 

orðið vinsæl, sérstaklega í Bretlandi, með því að láta innrásarherinn koma frá Mars en ekki frá 

meginlandi Evrópu. Áhrif Verne og Wells á vísindaskáldskapargreinina eru ómetanleg og verk 

þeirra eru enn í dag á meðal þekktustu verka greinarinnar. Aðrir merkir höfundar frá þessum tíma 

eru t.d. Camille Flammarion sem var brautriðjandi í dulspekilegum vísindaskáldskap og Edwin 

 
21 Sama, bls. 95. 
22 Stableford, bls. 19. 
23 Roberts, 2006b, bls. 144. 
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Abbott sem þekktastur er fyrir Flatland: a Romance of Many Dimensions (1884) sem gerist í 

framandi heimi byggðum á stærðfræði.24  

Þegar komið er fram á tuttugustu öldina verður þróunarsaga vísindaskáldskaparins flóknari 

vegna aukins framboðs og meiri fjölbreytileika. Algengt er að fræðimenn skipti öldinni upp í 

nokkur tímabil. Í því felst auðvitað nokkur einföldun og skilin milli tímabila eru óskýr og 

illskilgreinanleg en sú skipting hentar vel fyrir stutta yfirferð eins og þessa. Á fyrri hluta aldarinnar 

réðu vísindaskáldskapartímaritin ríkjum og það var á síðum þeirra sem greinin varð að þeim 

menningarkima sem við þekkjum í dag, með sínu eigin myndmáli, frásagnaraðferðum og 

eldheitum aðdáendum. Fyrsta tímaritið var Amazing Stories (1926) sem gefið var út af Hugo 

Gernsback sem varð afar áhrifamikill í vísindaskáldskaparútgáfu.25 Tímaritin á þessum tíma voru 

að mestu leyti svökallað „pölp“ og ekki þekkt fyrir gæðabókmenntir en eftir 1930 og fram á miðja 

öldina tekur við tímabil sem kallað hefur verið Gullöld vísindaskáldskapar. Þar var ritstjórinn og 

útgefandinn John W. Campbell áhrifamestur og á síðum þeirra blaða sem hann gaf út stigu margir 

af þekktustu höfundum tuttugustu aldarinnar sín fyrstu skref, t.d. Robert A. Heinlein, Frank 

Herbert, Isaac Asimov og L. Ron Hubbard. Eftir síðari heimsstyrjöld fór að vera markaður fyrir 

vísindaskáldsögur í fullri lengd sem beint var að fullorðnum lesendum fremur en þeim yngri. 

Höfundar á borð við Ray Bradbury og Arthur C. Clarke gefa út sín þekktustu verk og bækur eins 

og The Caves of Steel (Asimov, 1954), Stranger in a Strange Land (Heinlein, 1961) og Dune 

(Herbert, 1962) líta dagsins ljós. Áratugirnir 1960 til 1980 eru tími hinnar svokölluðu „nýbylgju“ 

í vísindaskáldskap sem átti upptök sín í Bretlandi og einkenndist af myrkari framtíðarsýnum og 

meiri samfélagslegri ádeilu. Þekktustu höfundar nýbylgjunnar eru m.a. J.G. Ballard, Robert 

Silverberg, Harlan Ellison, Ursula K. Le Guin og Phillip K. Dick. Vísindaskáldskapurinn einbeitti 

sér í auknum mæli að sambandi manns og tækni fremur en ferðalögum út í geim. Á síðustu 

áratugum tuttugustu aldarinnar eykst veldi vísindaskáldskaparins og hann verður stöðugt stærri 

hluti af meginstraumnum, sérstaklega eftir að kvikmyndir á borð við Star Wars (1977) gerðu 

mönnum ljóst að hægt væri að græða vel á vísindaskáldskap sem væri aðgengilegur fyrir hinn 

almenna neytanda. Vinsældir vísindaskáldskapar aukast en nokkuð dregur úr þróun og nýsköpun 

í vísindaskáldsögum á prenti (a.m.k. í samanburði við stærri breytingar fyrri áratuga).  

 
24 Sama, bls. 112-113. 
25 Brian Attebery, „The Magazine Era: 1926-1960“, The Cambridge Companion to Science Fiction, ritstj. Edward 
James & Farah Mendelsohn, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, bls. 32. 
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Þegar hér er komið sögu er tími til kominn að beina sjónum okkar til Íslands. Við höfum 

nú farið stuttlega yfir forsöguna og skilgreiningar a vísindaskáldskap en könnum nú hinn íslenska 

veruleika eins og hann birtist í dag og á síðustu árum og áratugum. Hver er staða 

vísindaskáldsögunnar í bókaútgáfu á Íslandi? Hefur einhver marktæk þróun átt sér stað í útgáfu 

greinarinnar á íslensku? Stjórnast viðhorf útgefenda og lesenda að einhverju leyti af fordómum 

eða ranghugmyndum um greinina og hverjir eru möguleikarnir í vísindaskáldskaparútgáfu til 

framtíðar? Við byrjum á að líta á upphaf og sögu vísindaskáldskapar á íslensku og leggjum sérstaka 

áherslu á útgáfu síðustu þrjátíu árin. Því næst skoðum við stöðu vísindaskáldskaparins í dag og 

lítum svo til framtíðar.  

 

2. Fyrstu skref greinarinnar 

Ekki er hægt að segja að mikil eða löng hefð sé fyrir ritun vísindaskáldsagna á íslensku. Í raun 

kom fyrsta íslenska vísindaskáldsagan ekki út fyrr en árið 1959. Fram að því hafði verið talsvert 

um þýðingar en þessi skortur á frumsömdu efni er áhugaverður í samanburði við sögu 

vísindaskáldskaparins í Evrópu og Ameríku. Þýðingar má rekja aftur á átjándu öld. Til að mynda 

þýddi Jón Ólafsson Grunnvíkingur Nils Klim eftir Ludwig Holberg úr latínu árið 1745 undir 

íslenska heitinu Nikulás Klím.26 En í þýðingunni segir m.a: 

Undirheimabúarner allir meina, at plánetinn Nazar ligge hundrað mílur lángt frá 

festíngarhimninum. Enn hvað leinge eg hafi verit á þessare leið, veit eg eigi at segja: Þó sýndist 

mjer sem skipreisa þessi í gegnum loptið hefði varat hjer um tuttigu og fjórar stunder ...27 

Hér má sjá vísindaskáldskaparleg minni koma fyrir og er áhugavert að lesa slíkt á íslensku átjándu 

aldar. Fleiri verk eru svo þýdd á nítjándu öldinni, t.d. Úranía eftir Flammarion frá 1889 sem Björn 

Bjarnason frá Viðfirði þýddi árið 1898 en sú bók er einhvers konar „sambland af eðlisfræðilegri 

og heimspekilegri stjörnufræði sem færð er í búning rómantísks skáldskapar“.28 Einnig má nefna 

þýðingu Jónasar Hallgrímssonar á stjörnufræði Ursins (Stjörnufræði, ljett og handa alþídu) frá 

1842 og greinina „Ferðin til Tunglsins“ sem birtist í tímaritinu Norðra árið 1861 og notaði 

sviðsetningu til alþýðufræðslu um tunglið.29 Þýðandinn er ókunnur en segir: 

 
26 Þorfinnur Skúlason, „Augun gul, hárið blátt og blóðið grænt: Ferðin til stjarnanna og upphaf íslensks 
vísindaskáldskapar“, Tímarit Máls og menningar, nr. 2, 2003, bls. 10. 
27 Ludwig Holberg, „Nikulás Klím“, Íslenzk rit síðari alda 3, þýð. Jón Ólafsson úr Grunnavík, 1948, bls. 141. 
28 Þorfinnur Skúlason, bls. 11. 
29 Sama. 
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Vjær ætlum því að láta oss lynda svo sem hálfstíma ferð og skreppa bara upp í tunglið. Vjer erum 

þá komnir í tunglið – ekki gekk það nú lengi – Hjer er stórkostlegt og ógurlegt um a litast. Auðn 

og þögn einber ríkir á þessum skammlífa fylgihnetti vorum.30 

Íslendingar voru því kunnugir geimferðum og vísindaskáldsögulegum ævintýrum um aldir áður en 

okkar eigin höfundar fóru að huga að því að setja slík verk saman. Þegar kemur fram á tuttugustu 

öld aukast þýðingar nokkuð og meira framboð verður á vísindaskáldskap á íslensku. Það eru þó 

helst verk sem þegar höfðu náð því að verða sígild eða hægt var að selja yngri lesendum sem þá, 

eins og nú, voru helsti markhópur útgefenda, t.d. eins og verk eftir Verne og Wells. Minna var um 

að samtímabókmenntir væru þýddar. Eftir síðari heimsstyrjöld aukast þýðingar svo til muna með 

auknum bandarískum áhrifum og það er á þeim tíma sem fyrstu íslensku vísindaskáldsögurnar 

verða til.31 

 Sú fyrsta var Ferðin til stjarnanna sem kom út árið 1959 og segir frá 

menntaskólakennaranum Inga Vítalín sem einn daginn er gripinn undarlegri löngun til að ganga á 

Esjuna en þar vitja hans æðri lífverur sem hafa lokkað hann til sín með fjarhrifum. Með þeim 

heldur Ingi svo í skoðunarferð til tunglsins og síðan vítt og breytt um geiminn.32 Bókin var gefin 

út undir höfundarnafninu Ingi Vítalín en fljótt kom á daginn að raunverulegur höfundur var 

Kristmann Guðmundsson sem helst hafði getið sér gott orð fyrir skrif sín á norsku áður en hann 

fluttist heim til Íslands. Hann var mikill áhugamaður um vísindaskáldskap en sagði þó aðspurður 

um ástæður þess að hann ákvað að skrifa slíka sögu að það hafi alls ekki verið ætlunin í upphafi 

en að það sem honum lá á hjarta hafi ósjálfrátt tekið þetta form.33 Á þessum tíma var þó afar mikið 

um fréttir af geimferðum og áformum stórveldanna á því sviði svo það er ekki skrýtið að einn 

íslenskur höfundur hafi skrifað um þessi efni. Bókin er að mörgu leyti gamaldags jafnvel fyrir 

1959 ef litið er til þróunar vísindaskáldskaparins erlendis á þessum tíma. Geimferðin sjálf er líkust 

því að svífa um í draumi fremur en fyrir tilstilli tækninnar og minnir þannig á Úraníu og mörg 

eldri verk. Lýsingar á útliti og samfélögum geimveranna eru mjög litaðar af hugmyndum 

nýlendutímans og flestar eru verurnar líkar einhvers konar manneskjum, nema þá að litir og 

stærðarhlutföll eru framandi. Að auki eru samfélags- og borgarlýsingar Kristmanns mjög í ætt við 

útópíur fyrri alda og kallast sterklega á við Thomas Moore. Einnig er áhugavert að 

 
30 „Ferðin til tunglsins“, Norðri, 9. árg. 1861, bls. 74. 
31 Þorfinnur Skúlason, bls. 11. 
32 Sama, bls. 9. 
33 Sama, bls. 12. 
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„sameignafyrirkomulag“ virðist mjög algengt þó svo að höfundur sé á öðrum stað mjög andvígur 

kommúnisma.34 Talsvert ber á undirliggjandi andatrú í bókinni og segir m.a. í ritdómi í 

Morgunblaðinu að svipaðar lýsingar megi finna í bókum Dr. Helga Pjeturss sem hafðar eru eftir 

miðlum.35 Einnig er mjög gamaldags á þessum tíma að halda því fram að vitsmunalíf finnist á 

tunglinu.  

Það er því ekki hægt að segja að Ferðin til stjarnanna sé dæmigerð vísindaskáldsaga frá 

lokum sjötta áratugarins ef hún er borin saman við verk frá öðrum löndum en hún er þó mikilvægur 

upphafspunktur í sögu íslensks vísindaskáldskapar. Kristmann Guðmundsson sendi frá sér aðra 

vísindaskáldsögu sama ár sem nefnist Ævintýri í himingeimnum og hún kom í þetta sinn út undir 

réttu höfundarnafni. Í henni eignast Ingi Vítalín m.a. afkvæmi með ójarðneskri unnustu sinni, 

Naníu. Eftir 1959 gerði Kristmann hlé á vísindaskáldskaparskrifum en gaf svo út bókina 

Stjörnuskipið árið 1975. Í þessum síðari verkum þróast sögurnar í þá átt að byggja meira á eðlilegri 

framvindu frekar hinni fornlegu fyrirlestrarfrásögn sem einkennir Ferðina til stjarnanna.  

Þessi fyrstu skref Kristmanns árið 1959 eru þó ekki byrjunin á heildstæðri framþróun 

íslensks vísindaskáldskapar. Áfram var eitthvað um þýðingar en þar var mest um ævintýrasögur 

ætlaðar yngri lesendum. Í raun eru næstu áratugir afar berangurslegir þegar leitað er að 

vísindaskáldsögum á íslensku. Til þess að meta þróun greinarinnar hér á landi og kanna stöðu 

hennar í dag mun hér á eftir verða lögð sérstök áhersla á árin 1990 til 2019. Á milli Kristmanns og 

ársins 1990 má þó finna eitthvað af áhugaverðum verkum, t.d. Draumar um framtíð (Þorsteinn 

Antonsson, 1981), Gaga (Ólafur Gunnarsson, 1984), Stálnótt (Sjón, 1987) og Miðnætursólborgin 

(Jón Gnarr, 1989).36  

 

3. Útgáfa 1990 til 2019 – söguleg yfirferð og greining 

Hér á eftir verður útgefnum vísindaskáldskap frá 1990 til 2019 skipt upp í sex tímabil og farið 

ítarlega yfir hvert fyrir sig með það í huga að líta eftir þróun og eðli útgáfunnar í átt til nútímans. 

Yfirferðin er að mestu byggð á gögnum úr bókaskrám Félags íslenskra bókaútgefenda sem komið 

hafa út fyrst undir heitinu Íslensk bókatíðindi (1974-1994) og síðan Bókatíðindi (1994-2019). 

 

 
34 Sama, bls. 12-13. 
35 Gísli Halldórsson, „Ferðin til stjarnanna“, Morgunblaðið, þriðjudaginn 24. mars, 1959, bls. 10. 
36 Þorfinnur Skúlason, bls. 14. 
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1990-1994 

Segja má að fremur lítið sé um að vera í íslenskum vísindaskáldskap á þessum árum. 1990 gefur 

Fjölvi út tvær barnabækur. Annars vegar myndasöguna Siggi og Vigga: Ofsjónir afa gamla eftir 

Willy Vandersteen (þýð. Þorsteinn Thorarensen) og hins vegar Kafteinn Ísland: Hvernig Fúsi 

Árnason varð hetja dagsins! eftir Kjarnó (Kjartan Arnórsson). Sú síðari er öllu merkilegri fyrir 

þær sakir að vera fyrsta íslenska ofurhetjusagan. Það segir ýmislegt um útgáfuna á þessum tíma að 

þetta eru einu titlarnir sem talist geta til vísindaskáldskapar árið 1990. Árið eftir er örlítið meira 

um að vera en þá koma úr þrjár íslenskar vísindaskáldsögur fyrir börn. Þetta eru: Kafteinn Ísland: 

Árás Illuga (Kjarnó, Fjölvi), Stjörnusiglingin: Ævintýri Friðmundar vitavarðar (Áslaug 

Jónsdóttir, Mál og menning) og Stjörnustrákur (Sigrún Eldjárn, Forlagið). Einnig koma út 

þýðingar á tveimur bókum fyrir yngstu kynslóðina. Engin frumsamin skáldverk fyrir fullorðna 

koma út 1991 en Fróði gefur út Flóttamanninn eftir Stephen King (þýð. Karl Birgisson). 1992 

koma ekki út nein vísindaskáldskaparverk fyrir börn og unglinga, hvorki íslensk né þýdd. Aftur á 

móti kemur út hjá Forlaginu skáldsagan Júlía, fyrsta skáldsaga Þórunnar Valdimarsdóttur og fyrsta 

alíslenska vísindaskáldsaga tíunda áratugarins. Þetta er ekki hrein eða „hörð“ vísindaskáldsaga en 

vísindaskáldskapur engu að síður. Einnig kemur út önnur Stephen King-þýðing Karls Birgissonar, 

Furðuflug en líklega er nær að skilgreina hana sem trylli eða hrollvekju. Árið 1993 koma aðeins 

út barnabókin Ami: Barn stjarnanna eftir Enrique Barrios (þýð. Anna María Hilmarsdóttir, 

Birtingur) og efsagan (e. alternate history) Föðurland eftir Robert Harris (þýð. Guðbrandur 

Gíslason). 1994 koma líka út tvær bækur: Hin ágæta barnabók Geimpúkar eftir Gillian Rubinstein 

(þýð. Ingólfur Steinsson, Lindin) og skáldsagan Eilífðarvélin (Baldur Gunnarsson, Fjölvi). 

 Það er því ekki um auðugan garð að gresja þessi fyrstu fimm ár yfirferðarinnar. Fáar bækur 

koma út sem talist geta vísindaskáldskapur og eru sumar þær upptöldu þó alveg á mörkunum. 

Engin merkjanleg stefna eða þróun er í þessari útgáfu og ekkert forlag leggur áherslu á 

vísindaskáldskap, nema kannski Fjölvi en það er aðallega vegna myndasagna fyrir yngri lesendur. 

 

1995-1999 

Árið 1995 kemur aðeins út ein bók sem talist getur til vísindaskáldsagna en það er barnabókin 

Sjávarbörn eftir Braga Straumfjörð sem gefin er út af Hekluútgáfunni. Í henni segir frá 

systkinunum Þóri og Sóleyju sem ferðast á milli okkar heims og annars og lenda í ýmsum 

ævintýrum. 1996 er meira um að vera. Þá kemur út þriðja bókin um Kaftein Ísland eftir Kjarnó 
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auk þess sem mál og menning gefur út þrjár þýddar barnabækur sem setja má í 

vísindaskáldskaparflokkinn. Það eru Halló! Er nokkur þarna? eftir Jostein Gaarder  (þýð. Hilmar 

Hilmarsson), Litli prinsinn eftir Antoine Saint-Exupéry (þýð. Þórarinn Björnsson) og Nýr heimur 

eftir Gillian Cross (þýð. Guðlaug Richter). Litli prinsinn er kannski meiri dæmisaga en 

vísindaskáldskapur en það má þó skilgreina hana sem slíkan a.m.k. að nokkru leyti. Hinar 

bækurnar tvær eru vísindaskáldsögur fyrir eldri börn og unglinga. Sama ár gefur Skjaldborg út 

bókina Ametyst: Ljós dauðans eftir Gústaf Gústafsson sem er njósnasaga með 

vísindskáldskaparívafi sem gerist að mestu á Íslandi. Engar bækur ætlaðar fullorðnum eru þýddar 

það árið. Á árinu 1997 kemur ekki út ein einasta vísindaskáldsaga á íslensku, hvorki frumsamin 

né þýdd. Árið eftir eru það svo enn bækur fyrir yngri kynslóðina sem eru fulltrúar 

vísindaskáldskaparins á markaðnum. Barnabókin Teitur tímaflakkari eftir Sigrúnu Eldjárn kemur 

út hjá Forlaginu og Fróði gefur út grafísku vísindaskáldsöguna Digitus Sapiens eftir þá Þóri S. 

Guðbergsson, Kristinn R. Þórisson og teiknarann Bjarna Hinriksson en sú bók er að mörgu leyti 

áhugaverð. Einnig kemur út hjá Íslendingasöguútgáfunni hin sígilda barnabók Indjáninn í skápnum 

eftir Lynne Reid Banks í þýðingu Kristínar R. Thorlacius. Í henni eru skilin milli fantasíu og 

vísindaskáldskapar fremur óskýr en í sögunni koma fyrir tímaflakk og fleiri vísindaskáldskaparleg 

minni. Árin 1995 til 1998 eru því, eins og sjá má fremur fátæk af vísindaskáldsögum á íslensku en 

útgáfan tekur nokkuð við sér 1999 en þá koma út íslensku barnabækurnar Gæsahúð 3: Gula 

geimskipið (Helgi Jónsson, Tindur). HandaGúndavél og ekkert minna! (Guðrún Helgadóttir, 

Vaka-Helgafell), Hattur og Fattur: Nú er ég hissa! (Ólafur Haukur Símonarson og Halldór 

Baldursson, Flugfélagið Loftur), Teitur í heimi gulu dýranna (Sigrún Eldjárn, Forlagið) og Sagan 

af bláa hnettinum (Andri Snær Magnason, myndskr. Áslaug Jónsdóttir, Mál og menning). Af 

þessum er sú síðastnefnda áhugaverðust og er hún líklega þekktasta íslenska vísindaskáldsagan 

fyrir börn. Hún hefur verið prentuð nokkrum sinnum og heldur áfram að seljast þegar þetta er ritað, 

tuttugu árum eftir útgáfu, og telst því til klassískra íslenskra barnabóka. Það árið koma einnig út 

önnur bókin um Indjánann í skápnum, fyrstu þrjár bækurnar í vísindafantasíuseríunni Ógnaröfl 

eftir Chris Wooding (þýð. Guðni Kolbeinsson, Æskan) og Spegill, spegill ... eftir Chloë Reyban 

(þýð. Kristján Kristmannsson, PP forlag). Að auki koma út tvö þýdd skáldverk fyrir fullorðna sem 

bæði teljast ótvírætt til vísindaskáldsagna. Annars vegar Heimsinn (e. Cosm) eftir 

stjarneðlisfræðinginn Gregory Benford (þýð. Björn E. Árnason, Hávellir) og hins vegar Leiðarvísir 
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puttaferðalangsins um Vetrarbrautina eftir Douglas Adams (þýð. Kristján Kristmannsson, 

Útgáfan Bjarg). 

 Það má því segja að þróunin, eða skorturinn á marktækri þróun, sé sambærileg við tímabilið 

á undan þar til dálítill kippur kemur í útgáfuna árið 1999. Áfram eru það bækur fyrir börn og 

unglinga sem eru fyrirferðarmesti hluti útgáfunnar. 

 

2000-2004 

Á árinu 2000 koma út íslensku barnabækurnar Einn dagur, þúsund ár (Elín Elísabet Jóhannsdóttir, 

Skálholtsútgáfan) og Gæsahúð 4: Flóttinn heim (Helgi Jónsson, Tindur) og þýðingar á fyrstu 

bókinni um Kaftein Ofurbrók eftir Dav Pilkey og þriðju bókinni um Indjánann í skápnum. Guðni 

Kolbeinsson heldur áfram að þýða Ógnaröfl og kemur annar hluti seríunnar út í þremur bindum 

þetta ár. Einnig kemur út hjá Máli og menningu ágæt þýðing Önnu Heiðu Pálsdóttur á fyrstu 

bókinni í vinsælli seríu eftir Phillip Pullman, Gyllti áttavitinn, en metsöluseríur sem þessar fyrir 

börn og unglinga komust mjög í tísku eftir að fyrsta bókin um Harry Potter kom út 1999. Bækur 

Pullman eru reyndar talsvert dýpri bókmenntaverk en flestar af þessu tagi. Gaga eftir Ólaf 

Gunnarsson er endurútgefin af JPV (líklega þótti meiri markaður fyrir hana um aldamótin en verið 

hafði 1984) og fyrsta skáldsaga Steinars Braga, Turninn, kemur út hjá Bjarti. Tvær áhugaverðar 

þýðingar koma út árið 2000. Annars vegar Blinda eftir Nóbelverðlaunaskáldið Jose Saramago 

(þýð. Sigrún Ástríður Eiríksdóttir, Vaka-Helgafell) og hins vegar hin umdeilda bók Öreindirnar 

eftir Michel Houellebecq (þýð. Friðrik Rafnsson, Mál og menning). Þar eru á ferðinni tvö verk 

sem teljast til fagurbókmennta og flestum þykja líklega of merkileg til að kalla vísindaskáldskap 

en þó má skilgreina þau sem slíkan út frá helstu einkennum greinarinnar. 2001 dregur örlítið úr á 

ný en þá koma þó út tvær íslenskar barnabækur: Geimeðlueggin (Sigrún Eldjárn, Mál og menning) 

og Í leit að tímanum (Bergljót Arnalds, Virago). Að auki koma út fjórar þýðingar: Artemis Fowl 

(Eoin Colfer, þýð. Guðni Kolbeinsson, JPV), Kafteinn Ofurbrók og árás kokhraustu klósettanna 

(Dav Pilkey, þýð. Bjarni Karlsson, JPV), Lúmski hnífurinn (Phillip Pullman, þýð. Anna Heiða 

Pálsdóttir, Mál og menning) og þriðji hluti Ógnarafla í þremur bindum í þýðingu Guðna 

Kolbeinssonar. Árið 2002 koma svo ekki út neinar frumsamdar íslenskar vísindaskáldsögur fyrir 

yngri lesendur en þýddar eru þriðja bókin um Kaftein Ofurbrók og önnur bókin um Artemis Fowl 

auk þess sem síðasta bókin í þríleik Pullman, Skuggasjónaukinn, kemur út. Engin skáldverk fyrir 

fullorðna eru þýdd og kann að virðast sem hér sé á ferðinni magurt ár en þó kemur út skáldsagan 
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LoveStar eftir Andra Snæ Magnason hjá Máli og menningu sem er ein þekktasta og mest selda 

íslenska vísindaskáldsagan og er ein af þeim sem er hvað oftast nefnd þegar á að telja upp slíkar. 

2003 kemur út íslenska unglingabókin Tara (Ragnar Gíslason, Salka) sem fjallar um ævintýri í 

netheimum og þrjár bækur eru þýddar fyrir yngri kynslóðina. Það eru Á slóð skepnunnar (Isabel 

Allende, þýð. Kolbrún María Sveinsdóttir, Mál og menning), Artemis Fowl: Læsti teningurinn 

(Eoin Colfer, þýð. Guðni Kolbeinsson, JPV) og Kafteinn Ofurbrók 4 (Dav Pilkey, þýð. Bjarni 

Karlsson, JPV). Engin íslensk skáldverk fyrir fullorðna koma út en Skjaldborg gefur út áhugaverða 

þýðingu á Ævintýri Artúrs Gordons Pym eftir Poe í þýðingu Atla Magnússonar, en þegar hér er 

komið sögu er, eins og sjá má, fremur lítið um að klassísk vísindaskáldskaparverk séu þýdd. Fátt 

er svo um fína drætti á árinu 2004 en þá koma aðeins út tvær þýddar barnabækur hjá JPV: Barist 

við ókunn öfl eftir Eoin Colfer í þýðingu Guðna Kolbeinssonar og fimmta bókin um hinn sívinsæla 

Kaftein Ofurbrók. 

 Áfram eru barna- og unglingabækurnar ráðandi í vísindaskáldskaparútgáfu og á þessum 

árum er byrjað að þýða metsölubókaseríur fyrir þessa yngri lesendur sem ná áður óþekktum 

vinsældum og verða áberandi á bókamarkaði næstu árin. Sem fyrr er fremur lítið um frumsamdar 

skáldsögur fyrir fullorðna en þar er LoveStar hápunkturinn. Mál og menning og JPV virðast vera 

atkvæðamest útgefenda á þessum árum. 

 

2005-2009 

Árið 2005 kemur út barnabókin Þverúlfs saga grimma eftir Þorgerði Jörundsdóttur, gefin út af 

Æskunni og þrjár barnabækur eru þýddar. Seríurnar um Kaftein Ofurbrók og Artemis Fowl halda 

áfram og einnig kemur út ný þýðing á Frankenstein Mary Shelley, ætluð yngri lesendum (þýð. 

Helgi Már Barðason, Hólar). Engin íslensk skáldverk fyrir fullorðna eru gefin út þetta árið en hjá 

Bjarti kemur út hin áhugaverða Slepptu mér aldrei eftir Kazuo Ishiguro sem síðar átti eftir að vinna 

Nóbelsverðlaun í bókmenntum (þýð. Elísa Björg Þorsteinsdóttir). Engar íslenskar 

vísindaskáldsögur fyrir börn eða unglinga koma út árið 2006 og einu þýðingarnar eru Artemis 

Fowl: Týnda eyjan (Eoin Colfer, þýð. Guðni Kolbeinsson, JPV) og Kafteinn Ofurbrók 7 (Dav 

Pilkey, þýð. Bjarni Frímann Karlsson, JPV). Eina íslenska skáldverkið sem sem gefið er út þetta 

árið er myndasagan Eineygði kötturinn Kisi og hnakkarnir (Hugleikur Dagsson, JPV). Aftur á móti 

koma út þrjár ágætar þýðingar: Frankenstein (Mary Shelley, þýð. Böðvar Guðmundsson, JPV), 

Kona tímaflakkarans (Audrey Niffenegger, þýð. Þór Tryggvason, Stílbrot) og efsagan Samsærið 
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gegn Bandaríkjunum (Philip Roth, þýð. Helgi Már Barðason, Hólar). 2007 koma aðeins út þýddar 

vísindaskáldsögur fyrir yngri lesendur. Áttunda bókin um Kaftein Ofurbrók er gefin út af JPV og 

Skrudda gefur út nýja útgáfu af Leyndardómum Snæfellsjökuls (einnig þekkt sem Ferðin að miðju 

jarðar) eftir Jules Verne (þýð. Björn Jónsson). Þetta ár eru líka endurútgefnar af Fjölva tvær af 

Tinnabókunum eftir Hergé sem teljast til vísindaskáldsagna en það eru Eldflaugastöðin og Í 

myrkum mánafjöllum (þýð. Loftur Guðmundsson og Þorsteinn Thorarensen). Alls koma út þrjú 

íslensk skáldverk fyrir fullorðna sem er nokkuð gott miðað við árin á undan. Þetta eru Eineygði 

kötturinn Kisi og leyndarmálið eftir Hugleik Dagsson (JPV), framtíðarsagan Glass eftir Eyvind P. 

Eiríksson (EPE) og skáldsagan Sautjándinn eftir Lóu Pind Aldísardóttur (Salka) sem segir frá lífi 

vinkvenna í dystópísku neyslusamfélagi framtíðarinnar á Íslandi. Engin þýdd skáldverk komu út 

árið 2007. Árið eftir er fremur lítið á seyði. JPV gefur út tvær þýddar unglingabækur: Artemis 

Fowl: Tímaþversögnin eftir Eoin Colfer (þýð. Karl Emil Gunnarsson, JPV) og B.Ý.K.Ú.P.A. eftir 

Mark Walden (þýð. Guðni Kolbeinsson, JPV). Hjá sama forlagi kemur út þriðja myndasaga 

Hugleiks Dagssonar um eineygða köttinn Kisa. Efnahagshrunið hefur líklega haft einhver áhrif á 

útgáfu vísindaskáldskapar á þessum tíma enda koma aðeins út tvær erlendar metsölubækur og bók 

Hugleiks fjallar með beinum hætti um hrunið. Svo virðist sem lítil áhætta hafi verið tekin í 

útgáfunni það árið. Árið 2009 koma engar íslenskar barnabækur út og aðeins ein er þýdd. Það er 

tímaflakkssagan Aftur til Pompeii eftir Kim M. Kimselius (þýð. Elín Guðmundsdóttir, Urður). Þrjú 

íslensk skáldverk eru gefin út: Eineygði kötturinn kisi og ástandið 2: Flóttinn frá Reykjavík 

(Hugleikur Dagsson, JPV), Himininn yfir Þingvöllum (Steinar Bragi, Mál og menning) og 

endurútgáfa Snörunnar eftir Jakobínu Sigurðardóttur (Forlagið) sem kom upphaflega út árið 1968 

og gerðist í óljósri íslenskri framtíð. Þriðja árið í röð eru engin þýdd skáldverk fyrir fullorðna 

lesendur gefin út. 

 Þetta tímabil er um margt líkt árunum 2000 til 2004. Þó má greina dálitla aukningu í útgáfu 

þótt hún sé sveiflukennd. Enn eru barna- og unglingabækurnar fyrirferðarmiklar en það virðist 

samt vera aðeins meira jafnvægi á milli þeirra og bóka fyrir fullorðna. Frumsömdum verkum á 

íslensku fjölgar örlítið en þýðingum fækkar, sérstaklega 2007 til 2009. 

 

2010-2014 

Á árinu 2010 er lítið um nýmæli í barna- og unglingabókunum. Engar nýjar íslenskar bækur líta 

dagsins ljós en enn ein bókin um Artemis Fowl kemur út í þýðingu Guðna Kolbeinssonar og Urður 
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gefur út aðra tímaflakksbók eftir Kim M. Kimselius, Ég er ekki norn. Aldrei þessu vant er þó öllu 

meira að gerast í útgáfu á verkum fyrir fullorðna. Tvær nýjar myndasögur eftir Hugleik Dagsson 

koma út: Eineygði kötturinn Kisi og leyndardómar Eyjafjallajökuls (myndskr. Pétur Antonsson, 

JPV) og Garðarshólmi (Ókeibæ) sem áður kom út á síðum símaskráarinnar. Ormstunga gefur út 

framtíðarsöguna Runukrossar eftir Helga Ingólfsson sem gerist á Íslandi árið 2141 þegar landið er 

orðið hluti af múslimska ríkjasambandinu EMIR og söguhetjurnar búa undir glerhvolfþökum í 

höfuðborginni á Hellu. Einnig kemur út hin athyglisverða Saga eftirlifenda: Höður og Baldur 

(Emil Hjörvar Petersen, Nykur) sem fjallar um póstapokalyptíska eftirmála Ragnaraka. Hjá Bjarti 

kemur svo út hin merkilega heimsslitasaga Vegurinn eftir Cormack McCarthy (þýð. Rúnar Helgi 

Vignisson). 2011 er sömuleiðis nokkuð gjöfult ár. Tvær íslenskar barnabækur koma út. Það eru 

Gegnum glervegginn (Ragnheiður Gestsdóttir, Veröld) og Gæsahúð: Vísindamaðurinn (Helgi 

Jónsson, Tindur). Þýddar barna- og unglingabækur eru Bölvun Faraós (Kim M. Kimselius, þýð. 

Elín Guðmundsdóttir, Urður), Úkk og Glúkk (Dav Pikey, þýð. Bjarni Guðmarsson, JPV) og 

metsölubókin Hungurleikarnir (Suzanne Collins, þýð. Magnea J. Matthíasdóttir, JPV). Sú síðasta 

er þó líklega betur skilgreind sem ungmennabók (e. young adult) en í þeim arðbæra úfgáfuflokki 

eru vísindaskáldskapur og fantasíur sérlega vinsælar. Eina frumsamda skáldsagan á íslensku er Í 

nýjum heimi (Jóhanna Kristín Atladóttir, Töfrakonur) en þó er vert að minnast á bókina Zombie 

Iceland eftir Nönnu Árnadóttur (myndskr. Hugleikur Dagsson, Ókeibæ) en í henni er barist við 

uppvakninga á götum Reykjavíkur. Þrátt fyrir að bókin sé skrifuð á ensku er þetta eina 

uppvakningasagan sem er skrifuð og gefin út af Íslendingum. Einnig koma út tvö áhugaverð verk 

í íslenskri þýðingu: Reisubók Gúllívers (Jonathan Swift, þýð. Jón St. Kristjánsson, Mál og 

menning) og Þannig er lífið núna (Meg Rosoff, þýð. Helgi Grímsson, JPV). Árið 2012 koma út 

tvær þýddar barnabækur. Ævintýri Kafteins Ofurbrókar halda áfram í þýðingu Bjarna 

Guðmarssonar og Urður gefur út aðra tímaflakksbók eftir Kim M. Kimselius, Fallöxin. Í 

ungmennabókaflokknum koma út hjá JPV síðari tvær bækurnar í Hungurleikaþríleiknum eftir 

Suzanne Collins, Hermiskaði (þýð. Guðni Kolbeinsson) og Eldar kvikna (þýð. Magnea J. 

Matthíasdóttir). Þrjú skáldverk fyrir fullorðna eru gefin út: Opinberun er endursögn Hugleiks 

Dagssonar á Opinberunarbók Biblíunnar með vísindaskáldskaparívafi (Ókeibæ/Forlagið). 

Orrustan um Fold (Tindur) er geimópera eftir Davíð Þór Jónsson og segir í káputexta að hún sé 

„frumlegasta íslenska vísindaskáldsagan sem komið hefur út“. Hvort það er satt verður ekki metið 

hér en vissulega er afar lítið um ævintýralegan geimskáldskap sem þennan í íslenskum 
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bókmenntum, sérstaklega fyrir fullorðna. Einnig kemur út Saga eftirlifenda: Heljarþröm eftir Emil 

Hjörvar Petersen (Nykur). Engin skáldverk koma út í íslenskri þýðingu þetta árið. 2013 koma út 

tvær áhugverðar íslenskar barnabækur. Annars vegar Tímakistan (Andri Snær Magnason, Mál og 

menning) og hins vegar Múrinn (Sif Sigmarsdóttir, Mál og menning). Í þýðingunum eru Kafteinn 

Ofurbrók og Kim M. Kimselius á sínum stað og auk þess koma út fyrstu tvær bækurnar í 

myndasöguseríunni Tímaflakkarar (Zep, Stan & Vince, Froskur). Einnig gefur bókaútgáfan Björt 

út ungmennabókina Afbrigði (e. Divergent) eftir Veronicu Roth (þýð. Magnea J. Matthíasdóttir). 

Þar er á ferðinni dystópísk framtíðarsaga sem sver sig í ætt við Hungurleikana og var líka 

metsölubók á alþjóðavísu. Áfram halda skáldverk fyrir fullorðna að koma út og þetta árið eru það 

Hvítir múrar borgarinnar (Einar Leif Nielsen, Rúnatýr), Ógæfa (Hugleikur Dagsson og Rán 

Flygenring, Ókeibæ) og Sandkorn úr stundaglasi eilífðarinnar (Helgi Ingólfsson, Óðinsauga). 

Einnig kemur út ný þýðing á Ferðinni að miðju jarðar eftir Verne (þýð. Friðrik Rafnsson, 

Skrudda). Á árinu 2014 koma ekki út neinar íslenskar barnabækur en ungmennabókin Djásn eftir 

Sif Sigmarsdóttur kemur út hjá Máli og menningu. Þýðingarnar eru atkvæðameiri en þar koma út 

Tímaflakkarar 3 (Zep, Stan & Vince, Froskur), Artemis Fowl: Berserkjahliðið (Eoin Colfer, þýð. 

Guðni Kolbeinsson, JPV), Óreiða (Lauren Oliver, þýð. Magnea J. Matthíasdóttir, Forlagið) og 

Tími undranna (Karen Thompson Walker, þýð. Davíð Þór Jónsson, Salka). Að auki gefur Björt út 

Andóf og Arfleifð eftir Veronicu Roth (þýð. Magnea J. Matthíasdóttir). Fyrir eldri kynslóðina koma 

út Drón (Halldór Armand, Mál og menning), Hrímland (Alexander Dan, Andlag) og Saga 

eftirlifenda: Níðhöggur (Emil Hjörvar Petersen, Nykur). Engin skáldverk fyrir fullorðna koma út 

í íslenskri þýðingu. 

 Á öðrum áratugi 21. aldarinnar má því sjá aukningu í útgáfu og þótt erlendar metsölubækur 

fyrir börn og ungmenni séu áfram mest áberandi styrkist útgáfa íslenskra skáldsagna og 

myndasagna. Ennþá er vísindaskáldskapurinn þó á jaðrinum í íslenskri bókaútgáfu og þótt stærri 

útgáfur eins og Mál og menning og JPV gefi út talsvert af vísindaskáldskaparefni á þessum árum 

eru djarfari og frumlegri verk oftast gefin út af minni útgáfum eða jafnvel í sjálfsútgáfu. 

 

2015-2019 

Á árinu 2015 koma út tvær íslenskar vísindaskáldsögur fyrir börn, Leitin að Gagarín (Sif 

Sigfúsdóttir, Óðinsauga) og Risaeðlur í Reykjavík (Ævar Þór Benediktsson, Mál og menning) og 

ein ungmennabók, Vetrarfrí (Hildur Knútsdóttir, JPV). Þær tvær síðarnefndu urðu mjög vinsælar 
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og þarna koma fram á sjónarsviðið tveir af afkastamestu og söluhæstu höfundum greinarinnar á 

síðustu árum. Að auki koma út tvær þýddar barnabækur. Það eru ellefta bókin um Kaftein Ofurbrók 

og Súper-Neó (þýð. Baldur Snær Ólafsson, Setberg). Eina íslenska skáldverkið fyrir fullorðna þetta 

árið er myndasagan Mamma eftir Hugleik Dagsson og Pétur Antonsson sem Ókeibæ gefur út í 

samstarfi við Forlagið. Þýdd verk eru 1984 eftir George Orwell (þýð. Þórdís Bachmann, Ugla) og 

Stúlkan með náðargjafirnar eftir M.R. Carey (þýð. Magnea J. Matthíasdóttir, Björt). Árið 2016 er 

svo fremur gjöfult ár í vísindaskáldskaparútgáfunni. Þá koma út fjórar íslenskar barna- eða 

ungmennarbækur og fjórar þýddar. Þær íslensku eru Lukka og hugmyndavélin (Eva Rún 

Þorgeirsdóttir, Salka), Vélmennaárásin (Ævar Þór Benediktsson, Mál og menning), 

Ormhildarsaga (Þórey Mjallhvít H. Ómarsdóttir, Salka) og Vetrarhörkur (Hildur Knútsdóttir, 

JPV). Og þær þýddu eru Ofur-Kalli (Camilla Lackberg, þýð. Sigurður Þór Salvarsson, Sögur), 

Doktor Proktor og heimsendir. Kannski (Jo Nesbo, þýð. Jón St. Kristjánsson, JPV), Kafteinn 

Ofurbrók 12 (Dav Pilkey, þýð. Bjarni Guðmarsson, JPV) og 172 tímar á tunglinu (Johan Harstad, 

þýð. Harpa Magnadóttir, Björt). Einnig eru óvenju mörg áhugaverð verk fyrir fullorðna gefin út. 

Íslensku verkin eru Eyland (Sigríður Hagalín Björnsdóttir, Benedikt), Leitin að engli dauðans 

(Jóhann Fönix, Túri ehf) og Nýja Breiðholt (Kristján Atli, Draumsýn). Einnig má nefna eftirfarandi 

verk sem skilgreina má sem vísindaskáldskap, a.m.k. að hluta: Allt fer (Steinar Bragi, Mál og 

menning), Blómið (Sölvi Björn Sigurðsson, Mál og menning) og CoDex 1962 (Sjón, JPV). Að 

auki gefur Mál og menning út íslenska þýðingu Friðriks Rafnssonar á nærframtíðarsögunni 

Undirgefni eftir Michel Houellebecq. Á árinu 2017 koma út tvær íslenskar barnabækur: Gestir 

utan úr geimnum (Ævar Þór Benediktsson, Mál og menning) og Lukka og hugmyndavélin í 

svakalegum sjávarháska (Eva Rún Þorgeirsdóttir, Salka). Í þýddum barnabókum eru 

skandinavískar vísindaskáldsögur allsráðandi en út koma Ofur-Kalli og tuskudýraþjófurinn 

(Camilla Läckberg, Sögur) og tvær bækur um Doktor Proktor eftir Jo Nesbo í þýðingu Jóns St. 

Kristjánssonar (JPV). Að auki gefur Bókabeitan út fyrstu tvær bækurnar í finnsku seríunni Kepler 

62 eftir Timo Parvela og Bjorn Sortland (þýð. Erla E. Völudóttir). Engar ungmennabækur koma 

út á íslensku þetta árið en fyrir eldri lesendur koma út hin áhugaverða Kaldakol eftir Þórarinn 

Leifsson og efsagan Örninn og fálkinn eftir Val Gunnarsson, báðar hjá Máli og menningu. Einnig 

fylgir bókaútgáfan Björt eftir vinsældum þáttaraðarinnar The Handmaid‘s Tale sem hóf göngu sína 

þetta ár með þýðingu á bókinni Saga þernunnar (Margaret Atwood, þýð. Birgitta Hassell). 2018 

eru það ennþá barna- og ungmennabækurnar sem halda uppi heiðri vísindaskáldskaparins. Þá koma 
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út íslensku barnabækurnar Lukka og hugmyndavélin: Hætta í háloftunum (Eva Rún Þorgeirsdóttir, 

Salka), Nærbuxnaverksmiðjan (Arndís Þórarinsdóttir, Mál og menning), Ofurhetjuvíddin (Ævar 

Þór Benediktsson, Mál og menning) og Þitt eigið tímaferðalag (Ævar Þór Benediktsson, Mál og 

menning). Þriðja bókin í Kepler-seríunni kemur einnig út í þýðingu Erlu E. Völudóttur. Fjórar 

ungmennabækur eru gefnar út. Sú íslenska er Rotturnar eftir Ragnheiði Eyjólfsdóttur (Vaka-

Helgafell) og þýðingarnar eru tvær tímaflakkssögur eftir Kimselius, gefnar út af Urði, og 

áhugaverð þýðing á vísindafantasíunni Vítisvélar (e. Mortal Engines) eftir Phillip Reeve (þýð. 

Herdís M. Hubner, Bókafélagið). Aðeins eitt skáldverk fyrir fullorðna kemur út þetta ár en það er 

skáldsagan Vættir eftir Alexander Dan Vilhjálmsson (Benedikt). Árið 2019 gefur Mál og menning 

út tvær barnabækur eftir Ævar Þór Benediktsson, Óvænt endalok og Þinn eigin tölvuleikur. Þýddar 

barnabækur eru Ofur-Kalli og dularfulla mömmuhvarfið (Camilla Lackberg, þýð. Sigurður Þór 

Salvarsson, Sögur), Hundmann (Dav Pilkey, þýð. Bjarki Karlsson, Bókafélagið) og tvær bækur úr 

Kepler-seríunni. Ungmennabækurnar eru öllu áhugaverðari en þetta ár koma út 

geimveruinnrásarsagan Ég er svikari eftir Sif Sigmarsdóttur (þýð. Halla Sverrisdóttir, Mál og 

menning) sem fyrst kom út á ensku í Bretlandi og Nornin eftir Hildi Knútsdóttur (JPV) sem er að 

festa sig í sessi sem einn okkar athyglisverðasti vísindaskáldskaparhöfundur. Þetta árið gefur 

Nexus einnig út ýmsar ofurhetjumyndasögur í íslenskri þýðingu, t.d. um Leðurblökumanninn (e. 

Batman) og Réttlætisbandalag Ameríku (e. Justice League of America). Hér er um merkilegt 

framtak að ræða enda lítið um þýðingar á þess konar efni hér á landi. Nokkuð er um íslensk 

skáldverk fyrir eldri lesendur þetta árið. Bjartur gefur út hina metnaðarfullu bók Málleysingjarnir 

eftir Pedro Gunnlaug Garcia sem fer yfir vítt svið en er öðrum þræði vísindaskáldsaga og 

smásagnasafnið 2052 – Svipmyndir úr framtíðinni eftir ýmsa höfunda kemur út í sjálfsútgáfu (ritstj. 

Hjörtur Smárason). Einnig gefur Storytel út tvær íslenskar vísindaskáldsögur á hljóðbók, Íohúlú 

eftir Hildi Enólu og Sýndarglæpir eftir Einar Leif Nielsen. Þýdd skáldverk fyrir fullorðna eru 

Svartstjarna (Joakim Ersgard og Jesper Ersgard, Storytel) og Vélar eins og ég (Ian McEwan, þýð. 

Árni Óskarsson, Bjartur). 

 Á þessum árum má sjá áframhaldandi aukningu á útgáfu þótt hún sé vissulega nokkuð hæg 

og sveiflukennd. Barna- og ungmennabækur, bæði íslenskar og þýddar, styrkjast í sessi og fram 

koma höfundar á borð við Ævar Þór Benediktsson og Hildi Knútsdóttur. Einnig virðist íslenskum 

verkum fyrir fullorðna fjölga nokkuð þótt inn á milli komi daufleg ár. Undir lok áratugarins byrjar 
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Storytel að gefa út nýjar íslenskar vísindaskáldsögur á vefhljóðbókum og opnar þar á áhugaverða 

útgáfumöguleika. 

 

Það er því ljóst að útgáfa á vísindaskáldskap á íslensku hefur aukist talsvert frá 1990 til 2019 og 

þó svo að þróunin hafi hvorki verið regluleg né stöðug frá ári til árs hefur hún samt ótvírætt verið 

í átt til aukinna umsvifa vísindaskáldskapar á íslenskum útgáfumarkaði.  

 Á þessu þrjátíu ára tímabili komu út 185 bækur á íslensku sem talist geta til 

vísindaskáldskapar. Þar af eru 42 íslenskar barna- og ungmennabækur, 79 þýddar barna- og 

ungmennabækur, 42 íslensk skáldverk og 22 þýdd skáldverk. Barna- og ungmennabækur eru því 

um 65% allra útgefinna vísindaskáldskaparverka og frumsamin skáldverk fyrir fullorðna eru 

aðeins um 23%. Athygli vekur að íslensk skáldverk eru næstum tvöfalt fleiri en þýdd sem eru 12% 

allra verka. Ef litið er á þróunina á milli áratuga má glögglega sjá aukninguna. Á milli 1990 og 

1999 koma út 33 vísindaskáldskaparverk en áratuginn 2000 til 2009 eru þau 52. Á árunum 2010 

til 2019 nær tvöfaldast sá fjöldi og út koma 100 verk. Það þýðir að u.þ.b. 54% allra verka sem 

komið hafa út síðan 1990 komu út eftir árið 2009. Það er því nokkuð ljóst að útgáfa hefur stóraukist 

síðustu ár eftir að hafa verið fremur fátækleg mest alla tuttugustu öldina. Þrátt fyrir að þróunin 

sveiflist á milli ára má sjá að til lengri tíma er stöðug aukning. Í öllum flokkum fjölgar útgefnum 

verkum alltaf á milli áratuga nema þegar íslenskum barna- og ungmennabókum fækkar úr þrettán 

í sex á milli fyrsta og annars áratugar tímbilsins. Mesta aukningin á sér stað í þýddum barna- og 

ungmennabókum sem fjölgar úr tólf fyrsta áratuginn í 39 þann þriðja en minnsta breytingin er í 

flokki þýddra skáldverka sem fjölgar aðeins úr fimm í tíu.  

 Markverðustu höfundar tímabilsins eru t.d. Andri Snær Magnason, Hugleikur Dagsson, 

Ævar þór Benediktsson, Hildur Knútsdóttir, Emil Hjörvar Petersen og Sif Sigmarsdóttir. 

Áhrifamiklir þýðendur eru t.d. Guðni Kolbeinsson (Ógnaröfl, Artemis Fowl, B.Ý.K.Ú.P.A. o.fl.), 

Magnea J. Matthíasdóttir (Hungurleikarnir, Afbrigði, Stúlkan með náðargjafirnar o.fl.) og Jón St. 

Kristjánsson (Reisubók Gúllívers, Doktor Proktor-bækurnar o.fl.). Varla er hægt að segja að 

nokkur útgáfa leggi sérstaka áherslu á vísindaskáldskap og virðist hann fremur vera lítil 

aukabúgrein. Þær útgáfur sem nú gefa út undir merkjum Forlagsins gefa út flesta titla en það er 

líklega fremur vegna ráðandi markaðsstöðu en nokkurrar sérstakrar ástar á 

vísindaskáldskapargreininni. Útgáfan dreifist á fjölmargar útgáfur, allt frá þeim stærstu til smæstu 

sjálfsútgáfu. 
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 Þróunin er því í átt til aukinnar útgáfu og meira framboðs af íslenskum vísindaskáldskap. 

Samt sem áður er þessi bókmenntagrein ennþá á jaðrinum. Árið 2019 eru vísindaskáldskaparverk 

aðeins um 2% af útgefnum bókum á Íslandi. En hvað veldur? Stjórnast viðhorf útgefenda og 

neytenda að einhverju leyti af ranghugmyndum um vísindaskáldskap? Ákveðnir fordómar hafa 

löngum fylgt greininni og nánar verður farið yfir það í næsta kafla.  

 

4. Ranghugmyndir um vísindaskáldskap 

Hvers vegna er ekki meira gefið út af vísindaskáldskap á Íslandi? Greinin ætti kannski ekki að vera 

í ráðandi stöðu en hluti hennar á markaðnum er furðulega lítill, sérstaklega miðað við stöðu hennar 

í öðrum menningargreinum og miðlum. Eins og áður sagði hafa ýmiss konar mýtur og 

ranghugmyndir lengi fylgt vísindaskáldskapnum og líklegt er að þær hafi talsverð áhrif á viðhorf 

til þessarar bókmenntagreinar í samfélaginu. Hér verður litið á nokkrar mögulegar ástæður 

jaðarsetningar vísindaskáldskaparins á Íslandi sem byggðar eru á ranghugmyndum. 

 Í margra augum eru vísindaskáldsögur ekki „alvöru“ bókmenntir heldur aðeins afþreying 

sem fjallar ekki um mannleg málefni og alvarlega hluti sem ögra lesendum eins og hinar 

svokölluðu fagurbókmenntir gera oft og einnig hinar vinsælu spennu- og glæpasögur. Þetta er í 

raun misskilningur. Vissulega er mikið af vísindaskáldskap sem er fyrst og fremst „pölp“ eða 

afþreyingarefni og það er raunin með mikið af því efni sem kemur fram í formi sjónvarpsþátta 

kvikmynda og tölvuleikja. Þ.e.a.s. mikið af þekktasta og vinsælasta vísindaskáldskapnum sem 

flestir sjá fyrir sér og tengja við þegar talað er um vísindaskáldskap. Í gæðavísindaskáldskap, 

sérstaklega í bókmenntum, er þó tekist á við ýmiss konar heimspekilegar spurningar og 

samfélagsleg álitamál af meiri listfengi en víðast hvar annars staðar. Ímyndaðir heimar 

vísindskáldsagnanna eru tilvalinn vettvangur til að takast  á víð málefni sem erfiðara getur reynst 

að tækla í „hefðbundari“ bókmenntum. Meðal þeirra málefna sem algengt er að fjallað sé um í 

vísindaskáldskap eru t.d. samband mannfólks og tækni, stjórnmálakenningar, samskipti kynjanna 

og feminísk málefni og kynþáttapólitík og rasismi svo eitthvað sé nefnt. 

 Framandi tækni og vélar er líklega það sem flestir tengja við vísindaskáldskap og þótt það 

verði stöðugt erfiðara með örari tækniþróun að gera vélina sem slíka að holdgervingi þess sem er 

framandi eða á einhvern hátt andstætt því sem er mennskt er það hlutverkið sem tækni gegnir oftast 
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í vísindaskáldskap.37 Tækni er eitthvað sem er ótrúlega náið og kunnulegt í okkar augum vegna 

þess hversu stóru hlutverki það gegnir í okkar daglega lífi en á sama tíma framandi og fjarlægt 

vegna þess að flestir hafa ekki hugmynd um hvernig tæknin virkar eða hvað kemur næst.38 Þetta 

samband er afar þýðingarmikill þáttur mannlegs lífs í nútímanum og hvergi er það kannað á jafn 

ítarlegan hátt og í vísindaskáldskap. Sem dæmi má nefna hvernig skáldsögur Isaac Asimov, frá og 

með The Caves of Steel (1954) þar sem höfundur setur fram hin frægu „vélmennalögmál Asimovs“ 

(e. Asimov‘s three laws of robotics), kanna mannlegt eðli og takast á við heimspekilegar og 

siðferðilegar vangaveltur í gegnum samskipti mannfólksins við vélmenni sem hugsa út frá 

rökfræðilegum lögmálum og alhæfingum. Heimspeki Asimovs er mjög í anda Immanuel Kant og 

varpar ljósi á ýmis siðferðileg vandamál sem komið geta upp í mannlegu samfélagi.39 Bækur eins 

og Neuromancer (William Gibson, 1984) og aðrar „sæberpönk“ eða rafpönkbækur (e. cyberpunk) 

sem fylgt hafa í kjölfarið kanna mörkin á milli okkar veruleika og gerviveruleikans sem 

framleiddur er í tölvum og hvernig þau verða stöðugt óljósari. Þetta eru aðeins tvö dæmi en 

fjölmargar vísindaskáldsögur fjalla um samband mannfólksins við geimferðir, tímavélar, 

gjöreyðingarvopn o.fl.  

 Vísindaskáldsögur takast gjarnan á við stjórnmál og oft með því að sýna framandi ríki eða 

stjórnunarhætti á öðrum hnöttun, í efsögum eða í framtíðarverkum. Oft er t.d. barist gegn einhvers 

konar alræði eins og gegn öfgakommúnisma í anarkíska verkinu The Dispossesed (Ursula K. Le 

Guin, 1974) og gegn fasistum sem framið hafa valdarán í Bandaríkjunum í Hawksbill Station 

(Robert Silverberg, 1968). Þetta er einnig algengt í dystópíum eins og 1984 (George Orwell, 1949). 

Oft er talað um að pólitískur vísindaskáldskapur sé vinstrisinnaður en mikið af hinum svokallaða 

greinaskáldskap (e. genre fiction), sérstaklega í Bandaríkjunum, er mun meira til hægri. Sterkasta 

pólitíska röddin í slíkum skáldskap er einn vinsælasti vísindaskáldsagnahöfundur tuttugustu 

aldarinnar, Robert Heinlein, en hann talaði ávallt máli frjálshyggju og einstaklingshyggju og var 

auk þess mikill hernaðarsinni. Skýrasta dæmið um þetta er bókin Starship Troopers (1959) en í 

henni á hálf-fasískt samfélag manna í stöðugu stríði við dýrslegar geimverur. Mikið hefur verið 

 
37 Roberts, 2006a, bls 110. 
38 Sama, bls. 111. 
39 Roberts, 2006b, bls. 199. 
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ritað um Heinlein og líkt og talað er um að félagsfræði sé í stöðugu samtali við Marx má segja að 

pólítiskur vísindaskáldskapur sé í stöðugu samtali við Heinlein.40    

 Vísindaskáldskapur hefur í gengum tíðina þótt fremur karllægur og viðhorfið, sérstaklega 

framan af tuttugustu öldinni og fram á Gullöldina svokölluðu var að vísindaskáldsögur væru fyrst 

og fremst skrifaðar af körlum fyrir karla og drengi og miðuðust við helstu hugðarefni ungra og 

óþroskaðra karlmanna, eins og stórar og glansandi vélar, líkamlegt atgervi, stríð, einfaldar 

karlhetjur, ævintýri og spennu.41 Konur voru mjög útundan í vísindaskáldskap en á sjöunda og 

áttunda áratuginum fjölgaði kvenkys höfundum og lesendum og meira fór að bera á femínískum 

verkum. Höfundar eins og Marion Zimmer Bradley, Andre Norton og Ursula K. Le Guin ruddu 

brautina og með nýbylgjunni á áttunda áratugnum varð reynsluheimur kvenna stöðugt stærri hluti 

af vísindaskáldskaparflórunni í verkum höfunda á borð við Octavia Butler, Marge Piercy og 

Johanna Russ. Frægasta bók Russ, The Female Man, er líklega það verk sem oftast er vitnað í 

þegar fjallað er um femínískan vísindaskáldskap.42 Fram til dagsins í dag hafa ýmsir höfundar 

fjallað á áhugaverðan hátt um kynjapólitík og femínisma í vísindaskáldskap sínum enda hentar 

greinin vel til þess. Russ sagði einmitt í grein frá 1971 að vísindaskáldskapur væri tilvalin 

bókmenntagrein til kanna og „sprengja í loft upp“ fyrirframgefnar hugmyndir um „meðfædd“ gildi 

og „náttúrlega“ samfélagsbyggingu.43 

 Í gegnum tíðina hafa vísindaskáldsögur oft fjallað um samskipti ólíkra kynþátta. Það hefur 

auðvitað langoftast verið í formi samskipta jarðarbúa við verur utan úr geimnum en oft má lesa 

slíka texta sem táknmyndir fyrir samskipti jarðneskra kynþátta og þar sem flestir 

vísindaskáldskaparhöfundar voru lengi vel hvítir Vesturlandabúar hefur geimveran oft verið lituð 

af kynþátta- eða nýlenduhyggju hvers tíma. Framan af var sjaldan tekist með beinum hætti á við 

mál varðandi kynþáttahyggju vegna þess hve viðkvæm slík mál geta verið (sérstaklega að mati 

útgefenda) og vegna þess að flestir höfundar og lesendur vísindaskáldskapar voru hvítir. Þetta 

hefur þó breyst og sérstaklega á síðustu þrjátíu árum eða svo hafa komið fram margir höfundar 

sem skrifa með beinum hætti um þessi brýnu málefni. Bækur eins og Kindred (Octavia Butler, 

1979), A Miracle of Rare Design (Mike Resnick, 1994) og Pastwatch: The Redemption of 

 
40 Ken MacLeod, „Politics and Science Fiction”, The Cambridge Companion to Science Fiction, ritstj. Edward James & 
Farah Mendelsohn, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, bls. 231. 
41 Roberts, 2006a, bls. 72. 
42 Sama, bls. 76. 
43 Sama, bls. 78. 



26 
 

Christopher Columbus (Orson Scott Card, 1996) eru sérlega áhugaverð dæmi um verk sem fjalla 

um kynþáttapólitík.44 Það er því ljóst að vísindaskáldskapur er ekki bara einföld afþreying heldur 

getur hann tekist á við mannleg málefni og samfélagsleg vandamál og er í raun kjörinn einmitt til 

þess. Annað sem nefna mætti sem algeng málefni sem tekist er á við í vísindaskáldskap er t.d. 

trúarbrögð, hinseginfræði, siðfræði og lífvísindi. 

 Annað sem gæti staðið í vegi fyrir útgáfu vísindaskáldskapar í Íslandi er að útgefendum og 

bókmenntasamfélaginu almennt finnist hann á einhvern hátt of fjarlægur því sem talist getur 

þjóðlegt og sérstætt við íslenskar bókmenntir. Að vísindskáldskapurinn henti ekki hinum íslenska 

veruleika sem sé það sem íslenskir lesendur vilji lesa um og einnig það sem gerir íslenskar 

bókmenntir hentugar til útflutnings. Í fyrsta lagi er það alls ekki rétt að vísindaskáldskapur þurfi 

að vera fjarlægur íslenskum söguheimi því vísindaskáldsögur geta vel gerst á Íslandi eins og margir 

höfundar hafa sýnt fram á í gengum tíðina og það á alveg eins við um fullorðinsbókmenntir eins 

og um barnabækur. Það má segja að það sé alls ekki óraunverulegra eða óhentugra að 

vísindaskáldsaga gerist á Íslandi en morð- eða spennusaga og þær eru vinsælustu íslensku 

bækurnar nú á dögum, bæði hér heima og erlendis. Í öðru lagi má færa rök fyrir því að íslenskur 

skáldskapur almennt sé hreinlega of fastur í hinum íslenska veruleika, svo mjög að höfundar skrifa 

nánast aldrei um erlendar sögupersónur og ef einhver vogar sér að skrifa skáldsögu sem gerist ekki 

á Íslandi verður að vera a.m.k. ein skýr Íslandstenging svo lesandinn tapi nú ekki alveg áttum. 

Þetta er auðvitað ekki algilt og alls ekki séríslenskt fyrirbæri en þessi tilhneiging er vissulega til 

staðar. Vel gæti verið að fjölbreyttari íslenskur vísindaskáldskapur væri góð leið til að hrista upp í 

þessu módeli. Fjarlægð vísindaskáldskaparins frá þeim veruleika sem lesendur eru vanir úr 

íslenskum skáldverkum ætti því ekki að fæla höfunda eða útgefendur frá heldur er það í raun einn 

af styrkleikum greinarinnar og býður upp á fjölmarga spennandi möguleika í nálgun. 

 Algengasta ástæðan sem gefin er fyrir skorti á vísindaskáldskap á íslensku er líklega sú að 

hér sé einfaldlega of lítill markaður og að slíkar bækur seljist ekki nógu vel. Útgefendur hreinlega 

vilja ekki gefa út vísindaskáldskap nema í undantekningartilvikum og nýir íslenskir höfundar hafa 

þurft að leita út fyrir landssteinana og jafnvel að skrifa á ensku til að fá útgáfusamninga eins og 

t.d. Sif Sigmarsdóttir og Alexander Dan Vilhljámsson (þótt þau hafi að vísu bæði gefið út á 

íslensku líka). Þetta er lýsandi fyrir hið sérstaka viðhorf íslenskra útgefenda til vísindaskáldskapar. 

 
44 Elisabeth Anne Leonard, „Race and Ethnicity in Science Fiction“, The Cambridge Companion to Science Fiction, 
ritstj. Edward James & Farah Mendelsohn, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, bls. 254 og 258. 
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Staðreyndin er sú að vísindaskáldskapur er gríðarlega vinsæll og fyrirferðamikill í öðrum miðlum 

sem þýðir að eftirspurnin eftir vísindaskáldskap almennt er til staðar, það þarf aðeins að beina 

áhuga neytenda að vísindaskáldsögum á íslensku. Vísindaskáldskapur hefur á síðustu árum og 

áratugum orðið að fjöldamenningarfyrirbæri (e. mass culture phenomenon) og náð svo ráðandi 

markaðsstöðu að John Rieder setur fram nýja söguskoðun í bók sinni, Science Fiction and the 

Mass Cultural Genre System, þar sem hann skiptir sögu vísindaskáldskaparins á tuttugustu öldinni 

upp í þrjú tímabil: Fyrst er það frumbernskan, mótunarár nútímasvísindaskáldskapar fram á miðjan 

þriðja áratuginn. Því næst er það mótun og þroskatímabil jaðarmenningarinnar í kringum 

vísindaskáldskap frá þriðja áratuginum fram á hinn áttunda. Og að lokum er það hvernig 

vísindaskáldskapur skiptist í jaðarmenningu og allsráðandi fjöldamenningu sem verður stöðugt 

vinsælli fram til dagsins í dag.45 Íslensk vísindaskáldskaparútgáfa ætti ekki að þurfa að sætta sig 

við að vera ávallt hluti af jaðarmenningunni heldur ætti hún að færa sér vinsældir 

fjöldamenningarinnar í nyt. Á Íslandi er fjöldi lesenda sem hægt væri að virkja í lestri á 

vísindaskáldskap á íslensku en til þess þarf að gefa hann út sem slíkan og markaðsetja til þeirra 

sem annars kaupa sér vísindaskáldskap á netinu eða bækur á ensku og til þeirra sem eru opnir fyrir 

nýjungum í sínum bókmenntum, ekki með því að gefa bara út eina og eina bók og reyna af hálfum 

hug að sannfæra fólk um að lesa hana þótt hún sé vísindaskáldsaga. Vísindaskáldskapur er ekki 

bara vísindaskáldskapur. Það er flókin og fjölbreytt grein sem býður upp á eitthvað, kannski ekki 

fyrir alla en fyrir nógu marga. Það er því í raun ekki rétt að segja að markaðurinn á Íslandi sé of 

lítill. Lausnin ætti að felast m.a. í markvissari markaðssetningu á vísindaskáldskap en því miður er 

áhuginn a greininn ekki nógu mikill hjá útgáfunum til að ráðist sé í slíkt. Nánar verður fjallað um 

þetta í næsta kafla. 

 Hér hefur verið farið yfir nokkrar ranghugmyndir sem hafa áhrif á viðhorf til 

vísindaskáldskapar hjá útgefendum og eins hjá bókakaupendum. Vissulega væri þetta efni í 

viðameiri rannsókn en rúmast í þessari ritgerð en ætti þó að varpa nokkru ljósi á þá fordóma sem 

fylgja vísindaskáldskap og eiga stóran þátt í því hvers vegna útgáfa á Íslandi er í þeirri 

mýflugumynd sem raun ber vitni á meðan önnur útgáfa sem einnig er á jaðrinum (ljóðabókaútgáfa 

er gott dæmi) hefst við og nýtur stuðnings og virðingar. En hvað er til ráða? Hverjir eru 

 
45 John Rieder, Science Fiction and the Mass Cultural Genre System, Wesleyan University Press, Middletown CT, 
2017, bls. 162-167. 
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möguleikarnir sem felast í vísindaskáldskapargreininni á Íslandi framtíðarinnar? Því verður leitast 

við að svara í næsta kafla. 

 

5. Framtíðarútgáfan 

Ef efla á útgáfu vísindaskáldskapar á Íslandi til framtíðar verður að standa öðruvísi að útgáfunni 

en verið hefur hingað til. Bókaútgáfa er almennt fremur íhaldssamur bransi og má segja að aðferðir 

við markaðssetningu og sölu bóka hafi lítið breyst í um hundrað ár fram að tilkomu internetsins 

og margt hefur lítið breyst fram til dagsins í dag þótt hæg þróun hafi orðið til að bregðast við nýrri 

tækni.46 Til þess að útgáfa sem þessi geti orðið arðbær og áhrifarík verður að gera hlutina öðruvísi. 

Framtíðin er í minni og sérhæfðari forlögum sem geta einbeitt sér að ákveðinni tegund skáldskapar. 

Nú þegar er sala á bókum farin að dreifast á fleiri og fleiri titla á meðan hver titill selst minna. 

Þetta er líkt og með framboð á sjónvarpsefni á streymisveitum. Með auknu framboði og 

fjölbreytileika er pláss fyrir fleiri tegundir verka. Hér verður litið nánar á hvernig mætti standa að 

árangursríkri vísindaskáldskaparútgáfu á Íslandi í náinni framtíð. 

 Fyrst ber að gæta að heildarstefnu slíkrar útgáfu. Stofnað yrði lítið forlag með litla 

yfirbyggingu sem hefði það að sínu aðalmarkmiði að gefa út vísindaskáldskap, bæði þýðingar og 

frumsamin íslensk verk. Útgáfan yrði alltaf mjög lítil fyrst um sinn og ekki mætti búast við miklum 

gróða eða leitast eftir metsölu á meðan hún kæmi undir sig fótunum. Markmiðið yrði að gefa út 

vísindaskáldskap sem hentar sem breiðustum hópi lesenda. Í dag er markaðssetningu 

vísindaskáldskapar ekki beint að neinum ákveðnum markhópum (nema ef til vill þegar um barna- 

og ungmennabækur er að ræða) og vísindaskáldsögur eru í raun sjaldan markaðssettar sem slíkar. 

Það er hvorki reynt að selja bækurnar þeim fjölmörgu aðdáendum vísindaskáldskapar sem þó eru 

augljóslega til staðar né er verið að beinna neinni markaðssetningu til annarra hópa. Svo virðist 

sem eitt eigi yfir alla að ganga en þegar svo er má segja að lítil von sé á að bækurnar veki mikla 

athygli. Útgáfustefna nýrrar vísindaskáldskaparútgáfu þyrfti að skilgreina markhópa. Hverjum á 

að selja bækurnar? Meginmarkhóparnir eru í raun þrír: Í fyrsta lagi er það áhugafólk um 

vísindaskáldskap. Þeir sem nú þegar lesa vísindaskáldsögur og eru jafnvel aðdáendur eða „nördar“ 

en kaupa líklega flestar sínar bækur á netinu eða í erlendu deildum bókabúðanna og lesa á ensku. 

Þessa lesendur þarf að virkja í lestri á vísindaskáldskap á íslensku. Í öðru lagi eru það lesendur 

 
46 Barry N. Malzberg & Mike Resnick, The Business of Science Fiction, MacFarland and Company, Jefferson NC, 
2010,  bls. 35. 
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sem venjulega lesa ekki vísindaskáldskap. Þetta eru sérstaklega eldri lesendur sem lesa þá helst 

fagurbókmenntir og afþreyingabókmenntir á borð við spennusögur og „skvísubækur“. Þetta er 

líklega erfiðasti hópurinn að ná til. Og í þriðja lagi eru það börn og ungmenni sem eru fyrirfram 

helsti markhópurinn fyrir vísindaskáldskap og eru líklega gróðavænasti hópurinn. Jafnframt er 

mikilvægt að virkja þar nýja lesendur og venja þá á að lesa vísindaskáldskap á íslensku.  

 Ritstjórnarstefna hinnar sérhæfðu vísindaskáldskaparútgáfu þyrfti að leggja áherslu á að 

velja réttu verkin til útgáfu, með það að sjónarmiði að gefa út gæðabókmenntir en líka verk sem 

seljast. Þó verður að gæta að því að söluvænlegu verkin séu líka gæðaleg. Til að byrja með væri 

hægt að miða við að gefa út sjö til átta titla á ári sem myndu t.d. skiptast þannig að þrjár bækur 

kæmu út í áskriftarflokki sem helgaður yrði þýðingum á klassískum vísindaskáldskap. Tvær til 

þrjár barna- eða ungmennabækur kæmu út árlega, í mesta lagi ein þýdd, og a.m.k. tvö frumsamin 

íslensk verk fyrir fullorðna. Við það gæti svo bæst ein þýdd bók sem væri þá samtímaverk en ekki 

klassík eins og áskriftarbækurnar. Þetta gæti svo aukist upp í kringum tíu verk á ári en forðast yrði 

að stækka of snemma eða gefa út of mikið. Fyrir útgáfu sem þessa yrði skilgreiningin á 

vísindaskáldskap sem notast væri við þegar verk eru valin að vera nokkuð víð svo fleiri verk kæmu 

til greina til útgáfu en ekki þó of víð og þyrfti jafnvel að hafna einhverjum söluvænlegum verkum 

til að viðhalda ímynd og sérstöðu útgáfunnar. Með skýrri og staðfastri ritstjórnarstefnu verður 

auðveldara að sjá fyrir hvað útgáfan stendur. Lesendur vita að hverju þeir geta gengið og 

auðveldara verður að fá færari og söluvænlegri höfunda til liðs við útgáfuna. Ef til staðar er alvöru 

vísindaskáldskaparútgáfa mun það hvetja íslenska höfunda til að semja vísindaskáldskap eða verk 

með vísindaskáldskaparívafi og fleiri hæfileikaríkir höfundar munu gefa út slík verk sem aftur 

eykur framboð til útgáfu. Það verða aldrei ofsalega margar góðar vísindaskáldsögur skrifaðar á 

Íslandi á hverju ári en þær gætu þó hæglega verið mun fleiri en þær eru í dag. 

 Markaðssetning verður að vera hnitmiðuð og nútímaleg. Haldið verður úti vefsíðu sem 

mun gegna hinu hefðbundna hlutverki heimasíðu bókaútgáfu og þar verður hægt að kaupa og panta 

bækur. Að auki mun vefurinn gegna hlutverki nokkurs konar veftímarits um vísindaskáldskap þar 

sem fjallað verður um vísindaskáldskaparbókmenntir, bæði innlendar og erlendar, á fræðilegan og 

almennari hátt og ritdómar og fleira verður birt. Einnig væri hægt að halda úti hlaðvarpi sem myndi 

t.d. senda út þætti á tveggja vikna fresti um vísindaskáldskap í víðara samhengi en þó allt undir 

nafni útgáfunnar. Sýnileiki á samfélagsmiðlum er mjög mikilvægur og yrði lagt sérstaklega upp úr 

því að nálgast lesendur á öllum helstu miðlunum. Hægt væri að standa að ýmiss konar viðburðum 
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til að auka sýnileika útgáfunnar. T.d. bíósýningum, spilakvöldum, pöbbkvissum o.fl. til að vekja 

athygli yngri lesenda og þeirra vísindaskáldskaparhneigðari og svo bókmenntalegri og 

hefðbundnari viðburðum eins og upplestrarkvöldum og hugsanlega námskeiðum og fyrirlestrum 

fyrir eldri lesendur sem eru óvanari vísindaskáldskap. Til að ná til barna og unglinga væri hægt að 

fara í samstarf við grunnskóla og halda viðburði tengda vísindskáldskap og upplestra í skólum, 

bæði fyrir yngstu börnin og þau eldri, þannig væri hægt að taka þátt í eflingu lestrar og vekja 

athygli á vísindaskáldskap sem góðum valkosti til að örva ímyndunarafl og auka lestraráhuga 

yngstu lesendanna á sama tíma og nýir lesendur eru vandir á að lesa vísindaskáldskap á íslensku 

en þessir krakkar verða einmitt helsti markhópurinn nokkrum árum síðar. 

 Öll hönnun og útlit þyrfti að vera samhæft og gegnumgangandi allt frá vefnum og 

auglýsingum á samfélagsmiðlum til bókanna sjálfra. Ungir og ferskir hönnuðir yrðu fengir til að 

sjá um heildarútlit og þótt ólíkir kápuhönnuðir gætu hannað hverja bók fyrir sig yrði að vera 

ákveðið samræmi á milli verka. Hugmyndin væri að ákveðið útlit yrði einkennandi fyrir útgáfuna 

svo bækurnar yrðu auðþekkjanlegar. Áskriftarbækurnar gætu haft enn samhæfðara útlit sem mætti 

vera einfalt og stílhreint. Hver bók verður ekki gefin út í mjög stóru upplagi til að byrja með heldur 

verða titlarnir frekar látnir seljast upp og endurprentaðir ef þörf krefur til að gefa til kynna að 

eftirspurnin sé mikil. Bækurnar verða prentaðar erlendis enda varla annað hægt í dag en leitast 

væri við að halda framleiðslu- og flutningskostnaði í lágmarki. Með því að skipta við prentsmiðju 

í Skandinavíu, eins og t.d. Norhaven í Danmörku, væri hægt að fara milliveginn hvað varðar 

kostnað annars vegar og kolefnisspor hins vegar en miðað væri við að hafa framleiðsluna sem 

umhverfisvænasta. Ef reksturinn gengi vel væri síðan hægt að færa a.m.k. eitthvað af prentuninni 

til Íslands. 

 Með sérhæfðri vísindaskáldskaparútgáfu sem þessari væri hægt að vekja áhuga lesenda á 

íslenskum vísindaskáldskap og þó að slík útgáfa væri sennilega engin gullnáma ætti hún fullt erindi 

á íslenskan útgáfumarkað. Með tíð og tíma væri svo hægt að selja íslenskar vísindaskáldsögur í 

auknum mæli til útlanda en það hefur ekki verið mikið um það þótt vissulega hafi einhverjar verið 

þýddar og seldar erlendis (t.d. LoveStar og Eyland). Framtíðin gæti svo sannarlega verið björt fyrir 

íslenskan vísindskáldskap og margt bendir til þess að fjöldi verka og vinsældir séu að aukast. Ef 

greinin á þó nokkurn tímann að vera meira en neðanmálsgrein í bókaútgáfu á Íslandi þarf að breyta 

nálguninni og færa útgáfuna til minni og sérhæfðari forlaga svo verkin týnist ekki hálfstaðlaus í 
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bókaflórunni heldur fái að njóta sín sem vísindaskáldskapur, skrifaður, markaðsettur, seldur og 

lesinn sem slíkur. 

 

6. Niðurlag 

Það liggur fyrir að vísindaskáldskapurinn er fjölbreytt og athyglisverð grein sem er erfitt að negla 

niður og skilgreina og er oft vanmetin og vanrækt í bókaútgáfu þrátt fyrir gríðarlegar vinsældir 

hennar í kvikmyndum, sjónvarpsþáttum, tölvuleikjum o.fl. Í þessari ritgerð hefur verið leitast við 

að varpa nokkru ljósi á stöðu vísindaskáldskaparins á Íslandi. Farið var stuttlega yfir forsögu 

greinarinnar, bæði hér heima og í hinu stærra samhengi erlendis. Því næst var 

vísindaskáldskaparútgáfa á Íslandi síðustu þrjátíu árin skoðuð nokkuð nákvæmlega og greind til 

að kanna stöðu og þróun nútímavísindaskáldskapar á Íslandi. Síðan voru tekin nokkur dæmi um 

hvernig ranghugmyndir um greinina hafa haft áhrif á stöðu útgáfunnar áður en settar voru fram 

hugleiðingar um hvernig standa mætti að vísindaskáldskaparútgáfu í framtíðinni til að horfurnar 

verði sem bjartastar fyrir framtíð greinarinnar í íslensku bókaflórunni.  

 Vísindaskáldskapurinn er ennþá kyrfilega fastur á jaðrinum í bókaútgáfu á Íslandi. Útgefnir 

titlar á ári eru ennþá afar fáir miðað við heildarfjölda útgefinna verka (aðeins um 2% árið 2019) 

og forlögin leggja enga áherslu á greinina og virðast oft hreinlega forðast að gefa út íslenskan 

vísindaskáldskap. Þó kann að vera að jaðarsetningin sé ekki jafn kyrfileg og áður því ef litið er á 

síðustu þrjátíu ár hefur þróunin verið á þann veg að útgefnum titlum fjölgar í raun stöðugt þótt 

vissulega komi sveiflur niður á við. Fjöldi útgefinna verka síðasta áratuginn var meira en þreföld 

tala áratugarins 1990 til 1999 svo stefnan virðist vera í rétta átt. Með öðrum orðum hefur átt sér 

stað merkjanleg þróun í útgáfu vísindaskáldskapar og ekki nein ástæða til annars en að ætla að sú 

þróun haldi áfram nú þegar bóksala dreifist á sífellt fleiri titla og fjölbreytni í útgáfu verður stöðugt 

mikilvægari. Mögulegt er að langlífir fordómar og ranghugmyndir um vísindaskáldskapinn stjórni 

viðhorfi bókmenntasamfélagsins og einnig lesenda, upp að vissu marki, og þetta kann að hafa áhrif 

á stöðu greinarinnar, bæði á útgáfumarkaði og í samfélaginu almennt. Vísindaskáldskapur þykir 

því miður léttvægur og ósöluvænn og svo virðist sem flestir útgefendur hreinlega kunni ekki að 

selja vísindaskáldskap og veigri sér við að læra en það þýðir að höfundar sem hugsanlega myndu 

semja vísindaskáldsögur snúa sér að öðru vegna þess að þeir vita hversu erfitt getur reynst að fá 

slíkar bækur gefnar út. Þetta er leitt því þarna tapast mörg tækifæri sem þyrfti að nýta betur í 

framtíðinni. Möguleikarnir í greininni eru talsverðir og framtíðin getur orðið björt er til þess þarf 
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að nálgast útgáfu vísindaskáldskapar á allt annan hátt en gert er í dag. Einhver þarf að setja greinina 

í aðalhlutverkið því annars mun hún alltaf standa í skugga þeirra bókmenntagreina sem vinsælastar 

eru á Íslandi og mest hefð er fyrir. Það má ekki gleyma því að straumar og stefnur í bókaútgáfu 

eru stöðugt að breytast þótt mishratt sé og nýjar greinar bókmennta verða vinsælar á meðan aðrar 

dala. Það er ekki svo langt síðar að glæpasagnabyltingin hófst á Íslandi og nú er önnur hver útgefin 

bók (að því er virðist) morðgáta. 

 Tími vísindaskáldsögunnar er ekki enn kominn hér á landi en það styttist vonandi í hann 

því góður vísindaskáldskapur getur hæglega jafnast á við það besta sem fyrirfinnst í 

fagurbókmenntunum. Það er ástæða fyrir því að engin bókmenntagrein á sér jafn eldheita og dygga 

aðdáendur og vísindaskáldskapurinn. Fáar geta skemmt og heillað á sama hátt en um leið tekist á 

við djúpar heimspekilegar vangaveltur um eðli okkar mannanna og heimsins í kringum okkur. Við 

Íslendingar ættum að taka vísindaskáldskapnum opnum örmum og lyfta honum á hærri stall því 

hann getur aðeins aukið á fjölbreytnina. Og auðvitað er hann ekki svo fjarlægur hinum íslenska 

veruleika. Heimurinn okkar verður líkari söguheimi vísindaskáldsögu með hverjum deginum sem 

líður og það er engin ástæða til að óttast það. Hver veit nema einhvern daginn verði fjallað um 

glitrandi geimskip og vélmenni í bókum um þjóðlegan fróðleik. Framtíðin er núna og framtíðin er 

vísindaskáldskapur.  
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