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Ágrip 

Ritgerð þessi er lögð fram til MA-prófs í Hagnýtri ritstjórn og útgáfu á Hugvísindasviði 

Háskóla Íslands. Fjallað er um landslag bókaútgáfu út frá sjónarhorni smærri forlaga, 

eða örforlaga, þar sem útgáfustefna þeirra og áhrif á bókamarkaðinn eru til skoðunar. 

Meðal annars er byggt á kenningum um örforlög og starfsemi þeirra sem grundvallast á 

breyttu viðhorfi til bókmennta, bókaútgáfu og bókarinnar sem slíkrar með hliðsjón af 

sögu bókaútgáfu á Íslandi.    

 Ritgerðin byggist á viðtölum við útgáfustjóra hjá fjórum af smærri forlögum 

Íslands: AM forlags, Angústúru bókaforlags, Drápu bókaútgáfu og Unu útgáfuhúss sem 

og útgáfustjóra stærsta bókaforlags landsins, Forlagsins. Til skoðunar eru áherslur 

smærri útgefenda þegar kemur að útgáfu verka, hönnun prentgripa og sýn þeirra á 

bókamarkaðinn. Einnig er rætt um viðtökur slíkra forlaga og mikilvægi fjölbreyttra 

bókmennta fyrir grósku í bókaútgáfu. Til samanburðar við stærri forlögin er rætt við 

útgáfustjóra Forlagsins um nálgun þess að útgáfu sem og viðbrögð við aukningu smærri 

forlaga. Markmiðið er að varpa ljósi á stöðu smærri forlaga á Íslandi og mikilvægi 

þeirra fyrir aukið aðgengi höfunda að útgefendum og fjölbreyttri bókmenntaflóru.  
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Abstract 
This thesis is submitted for a MA degree in Practical Editorship and Theory of 

Publication at the University of Iceland's Faculty of Humanities. The landscape of book 

publishing is discussed from the perspective of smaller publishers, or micro publishers, 

where their publishing strategy and impact on the book market are examined. Among 

other things, it is based on theories about micro publishers and their practices, which is 

brought on by changing attitudes towards literature, book publishing and the book itself, 

taking into account the history of book publishing in Iceland.  

This essay is based on interviews with publishers at four of Iceland's smaller 

publishing houses: AM forlag, Angústúra bókaforlag, Drápa bókaútgáfa and Una 

útgáfuhús, as well as the publisher of Iceland‘s largest publishing house, Forlagið. The 

smaller publisher’s focus when it comes to publication, the design and their view of the 

book market is under consideration, as well as the reception of such publishing houses 

and the importance of diverse literature for the growth of book publishing. In 

comparison with the larger publishing houses, the publisher of Forlagið is interviewed 

about its approach to publishing as well as the reaction to the increase in numbers of 

smaller publishing houses. The purpose is to shed light on the status of smaller 

publishing houses in Iceland and their importance for increased authors’ access to 

publishers and the development of diversity in literature.   
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Inngangur  
Mikil gróska hefur átt sér stað í íslenskri bókaútgáfu og á undanförnum árum hefur 

verið vöxtur í útgáfu örforlaga, þ.e. grasrótaforlaga og smærri útgáfa, sem rekja má til 

ákveðinnar andspyrnu gagnvart hinum leiðandi stórforlögum og útgáfustefnum. Hinar 

smærri útgáfur spretta því gjarnan upp sem andsvar við einokun stærri forlaga sem 

aðstandendum smærri útgáfa finnst hvorki leyfa sér að gera tilraunir með skáldskap né 

gefa út verk sem ekki eru vís til að ná metsölu. Sú ríkjandi hefð rýrir úrval og 

fjölbreytni í bókaútgáfu sem er mikilvæg fyrir bæði lesendur og bókmenntir. Smærri 

forlögin eru ekki síður tilkomin sem svar við litlum markaði þar sem fáir komast að. 

Höfundar, sér í lagi ungir, hafa mun minna aðgengi að útgefendum og því hefur aukning 

smærri forlaga líka jákvæð áhrif á framboð og fjölbreytni bókmenntaflórunnar.  

 Ritgerðin byggir á viðtölum sem tekin voru við fjóra útgefendur smærri forlaga 

um útgáfustefnur og sýn þeirra á bókamarkaðinn. Rætt var við Maríu Rán 

Guðjónsdóttur útgáfustjóra Angústúru bókaforlags, Einar Kára Jóhannsson útgáfustjóra 

Unu útgáfuhúss, Sverri Norland útgáfustjóra AM forlags og Ásmund Helgason 

útgáfustjóra Drápu bókaútgáfu. Einnig var rætt við Hólmfríði Úu Matthíasdóttur 

útgefanda Forlagsins til samanburðar við smærri forlögin. 

 Fjallað verður um landslag íslenskrar bókaútgáfu í gegnum tíðina og hver staðan 

er í dag út frá sjónarhorni smærri forlaga. Skoðað er í hvaða tilgangi forlögin fjögur 

voru stofnuð og hver nálgun þeirra til útgáfu er, hvort haldið hafi verið tryggð við 

upphaflegt markmið og hver framtíðarsýn útgefendanna er fyrir forlagið. Einnig er 

fjallað um mikilvægi þess að skapa sér sérstöðu á svo afmörkuðum markaði og hvaða 

tækifæri liggja í grasrótarstarfsemi bókaforlaga. Viðbrögð stærri útgefenda við hinum 

smærri eru skoðuð og hvaða áherslumun er þar að finna.    

 

1 Fyrsti kafli 

1.1 Íslensk bókaútgáfa í gegnum tíðina  

Tímamót urðu í íslenskri bókaútgáfu árið 1773 þegar einokun kirkjunnar á prentun bóka 

var aflétt. Stofnun prentsmiðju í Hrappsey á Breiðafirði varð til þess að útgáfa 

veraldlegra rita á Íslandi tók stakkaskiptum og hefur verið í sífelldri þróun síðan. Í 

upphafi 20. aldarinnar fór að myndast það sem hægt er að kalla hinn nútímalega 
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íslenska bókmenntavettvang þar sem aukin áhersla var lögð á útgáfu bókmenntaverka, 

bæði skáldverka og nytjaverka af ýmsu tagi. Í kafla sínum „Alþjóðlegar bókmenntir frá 

Íslandi“ fjallar Jón Yngvi Jóhannsson um að það hafi ekki verið síður mikilvægt fyrir 

þennan nýja vettvang útgáfu að fjallað hafi verið um bókmenntir í hinum fjölmörgu 

blöðum og tímaritum sem gefin voru út um þetta leyti í Reykjavík, Kaupmannahöfn og 

úti um hinar dreifðu byggðir landsins.1 Upp úr aldamótum er nefnilega talað um 

blaðabyltingu þar sem tímaritum sem gefin voru út á íslensku frá árunum 1881-1910 

fjölgaði um 300%. Í þessum blöðum birtust meðal annars fréttir frá viðkomandi 

landshluta, pólitískar deilugreinar, ljóð, eftirmæli og ritdómar um nýútgefnar bækur. 

Einnig þýddu flest slíkra blaða skáldsögur, svokallaðar neðanmálssögur sem síðar voru 

oft gefnar út í bókarformi.2 Það er því óhætt að segja að tímarit af þessu tagi hafi ýtt 

undir bókmenntaumræðuna í landinu sem ætla má að hafi stutt við frekari útgáfu 

skáldskapar.  

 Talað er um tvær „bókabyltingar“ í evrópskri bókmenntasögu. Sú fyrri varð 

vegna tilkomu prenttækninnar og hófst á 16. öld á meðan „bókabyltingin síðari“ varð á 

meginlandi Evrópu á 19. öld en barst eilítið síðar til Íslands. Í bókaútgáfu hér á landi 

varð mesta aukningin í upphafi 20. aldarinnar. Áhugaverð þróun í landslagi 

bókaútgáfunnar um þetta leyti er að skáldskapur í lausu máli, þ.e. skáldsögur og 

smásögur, bæði frumsaminn og þýddur, fór fram úr ljóðabókum í fjölda útgefinna titla 

en ljóðið hafði áður verið í meirihluta útgáfu skáldverka. Skáldsagan tók þar með öll 

völd og hélst það þannig út alla öldina og til dagsins í dag.3 Þessi mikli vöxtur í 

bókaútgáfu á fyrstu áratugum 20. aldarinnar bendir til hve hratt aðgengi fólks að lesmáli 

hafi aukist á þessum árum. Hér áttu blöð og tímarit einnig stóran hlut að máli, sér í lagi 

með öflugri útgáfu þýðinga. Þetta þýðir að aukið framboð hafi orðið á 

frásagnarbókmenntum, bæði afþreyingarefni og metnaðarfyllri fagurbókmenntum. Að 

sama skapi voru Íslendingasögurnar í fyrsta sinn gefnar út á prenti í ódýrum og 

aðgengilegum útgáfum sem hafði gríðarleg áhrif á lestur og útgáfu. Þannig stóð 
                                                
1 Jón Yngvi Jóhannsson, „Alþjóðlegar bókmenntir frá Íslandi“ í Íslenskar bókmenntir: saga og 
samhengi – seinni hluti, 527–653, (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2021), hér 532.  
2 Sama rit, 535.  
3 Samkvæmt íslenskri útgáfuskrá kemur fram að á árinu 2021 voru gefnar út 834 skáldsögur á 
meðan útgefin ljóðverk voru 93 talsins. „Töluyfirlit um útgáfu á Íslandi árið 2021,“ 
Landsbókasafn, sótt 28. desember, 2022, 
https://utgafuskra.is/statistics.jsp?arFrom=2021&arTo=2021. 
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íslenskum lesendum miklu meira af prentuðu efni til boða á þessum árum en nokkru 

sinni fyrr. Efnið var fjölbreytt, frumsamið og þýtt, nýtt og gamalt. Samhliða þessu 

efldist formleg menntun í landinu með löggjöf um barnafræðslu og stofnun skóla á 

öllum stigum í kjölfarið. Saman renndi allt þetta stoðum undir þá íslensku 

bókamenningu og útgáfu sem þekkist að miklu leyti í dag.4  

 Segja má að íslensk menning hafi einkennst af pólitískum deilum milli hægri- og 

vinstrimanna á stríðsárunum og í kjölfar þeirra. Tekist var á um þjóðleg og íhaldssöm 

gildi annars vegar og alþjóðlegri sýn á listir og menningu hins vegar. Bókmenntafélagið 

Mál og menning var stofnað árið 1937 af vinstrimönnum og náði forlagið fljótt sterkri 

stöðu á íslenskum bókamarkaði. Í upphafi var útgáfan rekin sem bókaklúbbur þar sem 

meðlimir fengu bækur sendar heim að dyrum en fljótlega þróaðist hún út í hefðbundna 

bókaútgáfu. Að sama skapi varð Tímarit Máls og menningar fljótt eitt útbreiddasta og 

áhrifaríkasta bókmenntatímarit landsins og stendur enn sem slíkt.5 Árin eftir seinna stríð 

nutu Íslendingar góðs af Marshall-aðstoð Bandaríkjanna, sem ætluð var til aðstoðar við 

enduruppbyggingu Evrópu, og einkenndist þessi tími af mikilli umbyltingu, hvort sem 

litið er til efnahagsmála, stjórnmála eða menningarlífs. Hið nánast séríslenska fyrirbæri 

„jólabókaflóð“ er komið til vegna þessara efnahagslegu breytinga þar sem fólk hafði allt 

í einu umtalsvert meira fjármagn á milli handanna en áður. Vegna efnahagsástandsins í 

heiminum var þó ekki gengið að innflutningi vísum og var úrval af vörum því 

takmarkað í íslenskum verslunum. Pappír var þó ein þeirra vörutegunda sem auðvelt var 

að flytja inn og hófu því íslenskir kaupsýslumenn, auk annarra, að gefa út bækur í 

miklum mæli og auglýsa þær sem gjafavöru fyrir jólin. Þannig varð til hið svokallaða 

hryggjarstykki í útgáfu íslenskra bókmennta sem bókaútgefendur reiða sig að miklu 

leyti á enn þann dag í dag.6 Á eftirstríðsárunum fór íslenski bókamarkaðurinn að taka á 

sig þá mynd sem hélst að mestu leyti fram á 21. öldina. Bókaútgáfa var orðin sjálfstæð 

                                                
4 Jón Yngvi Jóhannsson, „Alþjóðlegar bókmenntir frá Íslandi,“ 538–539.  
5 Sama rit, 607.  
6 Í greininni „Jólabókaflóðið ekkert á förum“ kemur fram að hátt í 40% af árssölu bóka fari fram 
á síðustu tveimur mánuðunum fyrir jól. Samkvæmt tölfræði frá FÍBÚT nam heildarvelta 
bókamarkaðarins árið 2021 rúmlega 4,1 milljarði króna og var þar velta nóvember- og 
desembermánaða rúmir 1,6 milljarðar. Það er því ljóst að bókaútgefendur og bóksalar reiða sig 
enn gífurlega á jólabókaflóðið. Þorvaldur S. Helgason, „Bókaflóðið ekkert á förum,“ 
Fréttablaðið, 26. nóvember 2022, sótt af https://www.frettabladid.is/lifid/jolabokaflodid-ekkert-
a-forum/  
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atvinnugrein en þrátt fyrir að hún væri farin að líkjast atvinnuforlögum 

nágrannalandanna meira var enn ómögulegt að lifa einungis af ritstörfum á íslensku. Þar 

af leiðandi hefur ríkisstuðningur við bókmenntir verið einn af hornsteinum íslensks 

bókmenntalífs alla 20. öldina og fram til þessa.7 Til að mynda veitir íslenska ríkið  

völdum rithöfundum listamannalaun úr Launasjóði rithöfunda árlega og geta höfundar 

þannig sótt um starfslaun til ríkisins og haft ritstörf sem aðalvinnu, þrátt fyrir raunar 

lítið starfsöryggi þar sem launin eru aðeins veitt í stuttan tíma í senn, allt frá þremur til 

tólf mánuðum.8 Einnig má nefna reglugerð menningar- og viðskiptaráðuneytisins um 

stuðning við útgáfu bóka á íslensku en þar er ákveðið að ríkissjóður skuli endurgreiða 

25% af endurgreiðsluhæfum kostnaði sem fellur til vegna útgáfu á bókum á íslensku 

sem gefnar eru út hér á landi.9  

 Árið 2000 sameinuðust tvö af stærstu bókaforlögum landsins, Mál og menning 

og Vaka-Helgafell, og Edda – miðlun og útgáfa var stofnuð. Árið 2007 varð annar 

samruni eftir að eignarhaldsfélag Máls og menningar keypti aftur útgáfuhluta Eddu og 

síðar sama ár sameinuðust Mál og menning, Vaka-Helgafell og Iðunn, sem Edda hafði 

keypt árið 2003, bókaforlaginu JPV. Úr varð Forlagið sem hefur verið langstærsta 

bókaútgáfa landsins síðan, þessu til stuðnings má nefna að árið 2017 var Forlagið með 

tæplega 50% markaðshlutdeild í almennri bókaútgáfu á Íslandi sem var fjórum sinnum 

meira en næststærsti útgefandi landsins, Bjartur-Veröld.10 Þessar sviptingar voru að 

einhverju leyti viðbragð við því að bókabúðir voru sameinaðar, þeim fækkaði og 

lágvöruverslanir fóru að selja bækur, sem skapaði kröfu um lægra bókaverð. Þetta er í 

samræmi við þá þróun sem var á mörgum öðrum sviðum þjóðfélagsins frá og með 

tíunda áratugnum þar sem stórar verslunarkeðjur komu inn á markaðinn og varð 

samkeppnin of hörð fyrir minni fyrirtæki sem hurfu mörg af sviðinu. Þessu fylgja bæði 

kostir og gallar þar sem stærri útgáfufyrirtæki eru gjarnan í sterkari rekstrarstöðu og eru 

þar af leiðandi líklegri til að geta boðið betri kjör auk þess sem áhrifanet þeirra er 

víðfeðmara. Þannig eiga þau auðveldara með auglýsa höfunda og komið á góðum 
                                                
7 Ásta Kristín Benediktsdóttir, „Á fleygiferð inn í framtíðina,“ í Íslenskar bókmenntir: saga og 
samhengi – seinni hluti, 655–795, (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2021), hér 665–
666.  
8 Sama rit, 764. 
9 Reglugerð nr. 393/2019 um stuðning við útgáfu bóka á íslensku.  
10 Sunna Kristín Hilmarsdóttir, „Forlagið skal enn lúta skilyrðum Samkeppniseftirlitsins,“ Vísir, 
21. desember 2017, https://www.visir.is/g/2017171229731 
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samningum við erlend forlög. Á hinn bóginn virðist þeim þó oft reynast erfiðara að 

veita persónulega þjónustu auk þess sem vöruúrvalið er gjarnan bundið við það sem er 

er söluvænlegast, með þeim afleiðingum að lítið rými gefst fyrir tilraunir og 

framúrstefnu.11 Þetta gæti skýrt þá andstöðu sem sumir smærri útgefendur bera í garð 

þeirra stærri sökum íhaldssamrar útgáfu og skorti á fjölbreytileika og nýjungagirni. 

Farið verður nánar út í áherslumun slíkra forlaga síðar í ritgerðinni.  

1.2 Bókaútgáfa í dag  

Við fyrstu sýn mætti líta svo á að útgáfufyrirtækin séu millistig í keðjunni sem flytur 

bók frá höfundi til lesanda, en í raun eru útgefendur mun áhrifaríkari í ferlinu sem slíku. 

Útgefendur og bókaútgáfur eru einn öflugasti hópurinn í geiranum þegar kemur að 

bókamarkaðnum. Hefðbundin nútímabókaútgáfa, þ.e. ekki sjálfsútgáfa, felur í sér forlag 

með starfsfólki sem kemur að ritstjórn, prófarkalestri, hönnun og umbroti bókar ásamt 

markaðssetningu og umsýslu erlendra réttinda. Ferli skáldverks er allt frá því að handrit 

berst útgefanda, er samþykkt til útgáfu og þar til það er komið á hillur bókabúða, kynnt 

og auglýst. Sum forlög leitast við að gefa út metsölubækur og gefa út stóran fjölda titla 

ár hvert á meðan aðrar útgáfur einblína á sérhæfðari titla. Í grein sinni „Inside 

Publishing: Environments of the Publishing House“ fjallar Albert Moran um hvernig 

forlögin sjálf eru flóknar félagslegar einingar byggðar upp af ólíku fólki sem komi sér 

ekki alltaf saman um hvað leggja skuli áherslu á. Munur getur verið á hvort útgáfa sé í 

viðskipta- eða menningarstarfsemi og hvort áhersla sé lögð á afþreyingarefni eða 

fagurbókmenntir.12 

 Hvar sem megináhersla forlagsins liggur fellur stór hluti hefðbundinnar útgáfu 

undir flokk verslunarútgáfu (e. trade publishing) þar sem flest þeirra selja í miklum 

mæli til bókabúða sem sjá um sölu til hins almenna neytenda. Með tilkomu vefverslana 

hefur landslag bóksölu breyst að einhverju leyti en meginþorri bóksölu fer enn fram í 

almennum verslunum. Fræðimaðurinn Per Henningsgaard fjallar um í kafla sínum 

„Types of Publishing Houses“ hvernig verslunarútgáfa er stundum kölluð 

„neytendaútgáfa“ (e. consumer publishing) vegna þess að hún er ætluð hinum almenna 

neytenda. Markhópurinn er einstaklingur sem verslar í almennum bókabúðum, 
                                                
11 Ásta Kristín Benediktsdóttir, „Á fleygiferð inn í framtíðina,“ 664–665.  
12 Albert Moran, „Inside Publishing: Environments of the Publishing House,“ Continuum: 
Journal of Media & Cultural Studies 4, nr. 1 (1990): 118–144, hér 128.  
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netbókabúðum og hjá öðrum almennum söluaðilum sem selja bækur, líkt og 

matvöruverslunum og stórverslunum. Sjaldgæft sé að neytandinn geti nefnt forlagið 

sem beri ábyrgð á tilteknu skáldverki vegna þess að viðskiptaútgáfan hefur ekki 

endilega bein tengsl við lesandann sjálfan, þar sem bókabúðin er gjarnan milliliðurinn. 

Þessir viðskiptahættir eru aðaleinkenni viðskiptaútgáfu sem er knúin áfram af 

markhópnum sem þær miða á og lýsir landslagi nútímabókaútgáfu fremur vel.13  

1.3 Örforlög skilgreind 

Þrátt fyrir samruna stóru bókaforlaganna og tilkomu risaforlagsins Forlagsins er ekki 

svo að segja að minni bókaútgáfur hafi horfið af sjónarsviðinu. Þvert á móti er talað um 

að grasrótarútgáfa hafi blómstrað á fyrstu áratugum 21. aldarinnar þar sem ýmsar 

tilraunir voru gerðar.14 Til dæmis má nefna bókaútgáfuna Meðgönguljóð sem stofnuð 

var af rithöfundunum Valgerði Þóroddsdóttur og Kára Tuliníus. Markmið þeirra var að 

gefa út litlar ljóðabækur í takmörkuðu upplagi sem væru ódýrar fyrir bæði útgefendur 

og lesendur og hentuðu sem tilraunarvettvangur. Í upphafi gáfu þau út agnarsmá 

handsaumuð ritverk og er slík bæklingaútgáfa sjaldséð á Íslandi en þekkist víða um 

heim sem „kaflabækur“ (e. chapbooks). Þar gafst höfundum einstakt tækifæri til að 

ganga með ljóðin og fæða þau. Forlagið fékk síðar heitið Partus, sem er vísir í 

upprunann þar sem „partus“ er latneska heitið yfir fæðingu, og einbeitti sér þá að útgáfu 

á frumsömdum og þýddum skáldskap.15 Annað grasrótarforlag með skýrt markmið er 

Tunglið sem stofnað var af Degi Hjartarsyni og Ragnari Helga Ólafssyni árið 2013. 

Útgáfan leggur áherslu á prentgripinn í heild sinni, að gefa út bók sem er einnig 

vandaður gripur og ekki síðri en sjálfur textinn. Tunglið vakti athygli fyrir einkennilegt 

útgáfufyrirkomulag en sérhver titill kemur einungis út í 69 eintökum sem aðeins eru 

seld undir fullu tungli og þeim eintökum sem ganga af er fargað á báli. Í viðtali við 

tímaritið The Guardian taka útgáfustjórarnir fram að forlagið sé ekki fyrirtæki í 

                                                
13 Per Henningsgaard, „Types of Publishing Houses,“ í Contemporary Publishing and the 
Culture of Books, Alison Baverstock, Richard Bradford og Madelena Gonzales ritstýrðu, 46–58, 
(New York: Routledge, 2020), hér 50.  
14 Ásta Kristín Benediktsdóttir, „Á fleygiferð inn í framtíðina,“ 765. 
15 Ásgeir Ingvarsson, „Útgáfa með listræna sýn að leiðarljósi,“ Mbl.is, 25. júní 2018, 
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1688492/. 
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eiginlegum skilningi og skuli því ekki beita sér fyrir því að skila hagnaði heldur einbeita 

sér að gildi textans.16 

 Á undanförnum árum hefur verið vöxtur í útgáfu örforlaga, þ.e. grasrótarforlaga 

og smærri útgáfa, á íslenskum bókmenntamarkaði sem rekja má til ákveðinnar 

andspyrnu gagnvart hinum leiðandi stórforlögum. Bókmenntafræðingurinn Ana 

Stanićević segir að slík forlög fari gegn straumnum þar sem starfsemi þeirra byggist á 

breyttu viðhorfi til bókmennta, bókaútgáfu og bókarinnar sem slíkrar. Í grein sinni „Um 

tilurð hnatta og handsaumaðra útgáfna“ segir hún að örforlög séu sjálfstæð forlög sem 

starfi ekki að arðsemi og vinni út frá hefð framúrstefnunnar og leitist eftir að umbylta 

ríkjandi fagurfræði og menningarstraumum. Þær breytingar sem verði á vettvangi 

útgáfunnar með tilkomu smærri forlaga eru að áherslurnar eru mun fremur lagðar á 

prentgripinn sjálfan, takmarkað upplag, tilraunarkennd form og fagurfræði, 

stefnumarkandi texta og gjörninga í tengslum við bókverkið – gripurinn sjálfur verður 

þannig að einskonar gjörningi, og loks annars konar dreifingu verka. Oftar en ekki sé 

megináhersla örforlaganna að gefa út „gæðabókmenntir“ þar sem unnið er náið með 

höfundi.17 Þau spretta gjarnan upp sem andsvar við einokun stærri forlaga sem eru í 

sífelldri útrás og kaupa upp minni forlög sem leiðir til þess að þau verða svo stór að þau 

telja sig hvorki geta leyft sér að gera tilraunir, né gefa út bækur sem eru ekki vísar til að 

ná metsölu. Þessi ríkjandi hefð rýrir úrval og fjölbreytni í bókaútgáfu og því birtist þörf 

fyrir að takast á við það sem rúmast ekki innan meginstraumsins.18 Vert er þó að taka 

fram að þetta á einna helst við stærri bókamarkaði á borð við Bandaríkin, Bretlandseyjar 

og víða í Evrópu. Á Íslandi er markaðurinn mun minni og því má segja að smærri forlög 

séu svar við einokun markaðs þar sem fáir komast að. Í viðtali við Morgunblaðið segir 

Valgerður Þóroddsdóttir, útgáfustjóri Partusar, að tómarúm hafi myndast á íslenskum 

bókamarkaði þar sem ungir höfundar höfðu í fá hús að venda. Einnig lýsir hún mikilli 

einsleitni í landslagi bókaútgáfu, hérlendis sem erlendis, þar sem sáralítill munur er á 

                                                
16 James Reith, „ The Icelandic publisher that only prints books during a full moon – then burns 
them,“ The Guardian, 31. maí 2017, https://www.theguardian.com/books/booksblog/-
2017/may/31/icelandic-publisher-prints-books-full-moon-burns-them-tunglio.  
17 Ana Stanićević, „Um tilurð hnatta og handsaumaðra útgáfna,“ Ritið 2(2020): 185–214, hér 
186–187. 
18 Sama rit, 187.  
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bókaforlögum.19 Líkt og Moran fjallar um í grein sinni er leið útgefenda til að koma 

höndum yfir handrit margvísleg og standa þeim oftar en ekki margir höfundar til boða. 

Aftur á móti hafa höfundar mun minna aðgengi að útgefendum og færri forlög til að 

velja úr. Þetta á ekki einungis við um hinn nýja, óútgefna höfund heldur einnig þekkta 

höfunda. Þess vegna er aukning forlaga gjarnan talin af hinu góða.20 Tilkoma örforlaga 

hefur ekki síður jákvæð áhrif á framboð og fjölbreytni bókmenntaflórunnar, líkt og áður 

segir. Farið verður ítarlegar út í áhrif örforlaga á bókamarkaðinn síðar í ritgerðinni.  

Vefsíður smærri forlaga á Íslandi taka gjarnan fram að um sé að ræða framsækið 

forlag þar sem áhersla er á hugsjón og fagurfræði. Til að mynda segir á vefsíðu Unu 

útgáfuhúss: „[Útgáfuhúsið] er rekið af hugsjón fyrir kynningu og útgáfu á merkum 

bókmenntaverkum og skáldskap nýrra höfunda.“21 Að sama skapi leggur bókaútgáfan 

Angústúra upp með að „opna glugga út í heim með útgáfu spennandi og fallegra bóka 

frá öllum heimshornum í vönduðum þýðingum.“22 Á vefsíðu Partusar kemur fram að 

þau gefi út „fagurbókmenntir, þýdd og frumsamin skáldverk sem og óskáldaðar 

bókmenntir,“ þar sem margvíslegir og nýstárlegir bókmenntastraumar fá að njóta sín.23 

Forlagið er, líkt og áður hefur komið fram, óneitanlega stærsta bókaútgáfa á Íslandi en 

hvergi á heimasíðu þeirra kemur fram hvers konar bækur þau gefa sig út fyrir að birta 

eða hvers kyns metnað þau hafa fyrir útgáfu – þó vissulega megi gera ráð fyrir að þar sé 

mikill metnaður lagður í útgáfu. Fyrir hinn almenna lesenda er þó hvergi hægt að 

nálgast upplýsingar um fyrir hvað Forlagið stendur. Aftur á móti má finna upplýsingar 

um boðskap stærstu forlaga Bandaríkjanna á borð HarperCollins og Penguin Random 

House. Á vefsíðu Penguin Random House kemur fram að markmið þeirra sé að kveikja 

alhliða ástríðu fyrir lestri með því að gefa út bækur fyrir alla vegna þess að sögur, og 

hugmyndirnar sem þær hafi að geyma, hafi einstakan mátt til að tengja fólk saman. 

Bækur geti breytt hugsunarhætti fólks og borið mannkynið í átt að betri framtíð fyrir 

                                                
19 Ásgeir Ingvarsson, „Útgáfa með listræna sýn að leiðarljósi,“ Mbl.is. 
20 Albert Moran, „Inside Publishing: Environments of the Publishing House,“ 120. 
21 Una útgáfuhús, „Um okkur,“ sótt 20. nóvember 2022, https://www.utgafuhus.is/pages/um-
okkur.   
22 Angústúra, „Um Angústúru,“ sótt 20. nóvember 2022, https://angustura.is/pages/um-
angusturu.  
23 Partus, „Um okkur,“ sótt 20. nóvember 2022, https://www.partus.is/pages/upplysingar.  
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komandi kynslóðir.24 Hér er þó ekki talað um eiginlega útgáfustefnu sem má heimfæra 

yfir forlagið í heild, en þó eru skýr skilaboð til lesenda um það hvað útgáfuhúsið stendur 

fyrir. Velta má vöngum yfir því hvers vegna skýr markmið er varða útgáfu eru ekki 

aðgengileg lesendum á síðu Forlagsins, stærstu útgáfu landsins. Einnig mætti spyrja 

hvers vegna svo stórt forlag sem gefur reglulega út fjölda verka eftir metsöluhöfunda, 

með bolmagn til að gefa út tilraunarkenndari verk eða önnur sem eru ólíkleg til metsölu, 

taki ekki fleiri áhættur þegar kemur að útgáfu á meðan þau geta reitt sig á önnur verk. 

Um þetta verður fjallað nánar þegar farið verður yfir viðtal við útgefanda Forlagsins.  

Félag íslenskra bókaútgefenda eru samtök starfandi bókaútgefenda á Íslandi sem 

gefur árlega út ritið Bókatíðindi með kynningu á helstu útgáfubókum ársins. Til 

félagsins telja 39 félög25 sem þykir fremur há tala miðað við íbúafjölda landsins. Sé 

vefútgáfa Bókatíðinda ársins 2022 skoðuð í flokkunum íslensk skáldverk, þýdd 

skáldverk og ljóð og leikrit kemur í ljós að alls voru 244 bækur skráðar af 42 forlögum í 

þessa þrjá flokka.26 Í töflunni hér fyrir neðan má sjá að af skráðum titlum voru fimm 

bækur gefnar út af höfundinum sjálfum, í svokallaðri sjálfsútgáfu. Forlög sem skráðu 

fimm eða færri titla voru 19, af þeim forlögum sem skráðu fjölda titla á bilinu fimm til 

tíu voru sex, á bilinu tíu til 20 voru þrjú forlög og einungis tvö gáfu út fleiri en 20 titla, 

séu útgáfulínur Forlagsins taldar saman. Út frá þessum upplýsingum má sjá gríðarlegan 

fjölda útgáfufyrirtækja sem gefa út færri en tíu titla á ári í þessum meginflokkum 

skáldverka, að flokki barna- og unglingabókmennta undanskildum sem vissulega er 

gífurlega stór hluti útgáfu og eiga mörg þessara forlaga titla í þeim flokki líka.  

Útgáfa 
Íslensk 
skáldverk 

Þýdd 
skáldverk 

Ljóð og 
leikrit Samtals 

Almenna bókafélagið 1 
 

1 
Angústúra 2 7 

 
9 

Benedikt 5 8 1 14 
Bergmál 

 
1 

 
1 

Bjartur 9 7 4 20 

                                                
24 Penguin Random House, „Our story,“ sótt 20. nóvember 2022, 
https://www.penguinrandomhouse.com/about-us/our-story/.  
25 Félag íslenskra bókaútgefenda, „Félagatal 2022,“ sótt 20. nóvember 2022, https://fibut.is/um-
felagidh/felagtal.  
26 Bókatíðindi, „Íslensk skáldverk;“ „Þýdd skáldverk;“ og „Ljóð og leikrit,“ sótt 21. nóvember 
2022, https://www.bokatidindi.is/baekur/flokkur/islensk-skaldverk; https://www.bokatidindi.is-
/baekur/flokkur/thydd-skaldverk; https://www.bokatidindi.is/baekur/-flokkur/ljod-og-leikrit.  
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Björt útgáfa - Bókabeitan 1 4 
 

5 
Bókafélagið 

 
2 

 
2 

Bókasamlagið 1 
  

1 
Bókaútgáfa Asía 1 

 
1 

Bókstafur 1 
  

1 
Dimma 2 2 3 7 
Drápa 1 3 

 
4 

Eirormur 
  

1 1 
Espólín 

  
1 1 

Forlagið 3 2 
 

5 
Forlagið JPV 11 11 5 27 
Forlagið Mál & menning 10 7 9 26 
Forlagið Vaka Helgafell 3 2 1 6 
Frjálst orð 1 

  
1 

GPA 1 
  

1 
Gullbringa 1 

 
1 2 

Bókaútgáfan Hólar 
 

2 2 
Hringaná 

 
4 1 5 

Kolgrímur 
  

1 1 
Króníka 1 1 1 3 
Krummi 

 
1 

 
1 

Lesstofan 1 
  

1 
MTH 1 3 

 
4 

Ormstunga 2 
  

2 
Partus 

 
1 1 2 

Sæmundur 4 3 8 15 
Sjálfsútgáfa 4 

 
1 5 

Skrudda 
  

3 3 
Sögur útgáfa 3 2 1 6 
Stofnun Vigdísar 
Finnboga 

 
3 1 4 

Storytel 7 
  

7 
Ugla 1 27 

 
28 

Una útgáfuhús 4 1 4 9 
Veröld 7 

 
1 8 

VTK bóka- og 
handverksútgáfa 1 

  
1 

Yrkir 1 
  

1 
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Tafla 1: Fjöldi skráðra titla í Bókatíðindi 2022.  

Þessar upplýsingar gefa til kynna gífurlega grósku í íslenskri bókaútgáfu þar sem stóru 

forlögin eru dugleg að gefa út fjölda titla auk þess sem og smærri forlögin láta sig ekki 

vanta á markaðinn.  

 

2 Annar kafli  
Rætt var við útgáfustjóra fjögurra smærri forlaga sem öll hafa ólíkar útgáfustefnur en þó 

má finna samhljóm með þeim öllum. Rætt var við Maríu Rán Guðjónsdóttur 

útgáfustjóra Angústúru bókaforlags, Einar Kára Jóhannsson útgáfustjóra Unu 

útgáfuhúss, Sverri Norland útgáfustjóra AM forlags og Ásmund Helgason útgáfustjóra 

Drápu bókaútgáfu. Einnig var rætt við Hólmfríði Úu Matthíasdóttur útgefanda 

Forlagsins til samanburðar við smærri forlögin. 

2.1 Upphaf og tilgangur útgáfunnar 

Útgefandinn Sverrir Norland stofnaði, ásamt eiginkonu sinni Cerise Fontaine, AM 

forlag árið 2018 upphaflega til að gefa út fimm litlar bækur eftir hann sjálfan. Forlagið 

breyttist þó fljótlega í barnabókaútgáfu. Að sögn Sverris var Cerise vön vissri 

bókamenningu frá Frakklandi þaðan sem hún er og í New York þar sem hún vann í 

mörg ár. Í Frakklandi er rík menning fyrir fallegum myndabókum og fannst þeim vanta 

að skapað yrði pláss fyrir slíkar bækur hérlendis. Grunnhugmyndin var að búa til hinn 

fullkomna bókaskáp barnsins, með fallegum og vönduðum bókum fyrir börn frá eins árs 

aldri og upp úr. Það hafi verið uppleggið og gildir enn að sögn Sverris.27 

 Angústúra bókaforlag var stofnað árið 2016 af þeim Maríu Rán Guðjónsdóttur 

og Þorgerði Öglu Magnúsdóttur. María hafði þá unnið hjá bókaútgáfunni Crymogeu frá 

árinu 2013 en hafði áður starfað sem bókmenntaþýðandi. Þorgerður Agla hafði unnið í 

útgáfu hjá Bjarti og þar áður hjá Miðstöð íslenskra bókmennta. Eftir að María lauk 

störfum hjá Crymogeu langaði hana enn að vinna við útgáfu en vildi þó hafa meira um 

að segja hvað væri gefið út og stýra sjálf, eðlilegast þótti þeim því að stofna eigin 

útgáfu. Vegna áhugasviðs þeirra beggja ákváðu þær að byrja á þýðingum sem þær 

langaði að miðla til íslenskra lesenda. Þær fóru því af stað með þýðingar á bókum sem 

                                                
27 Viðtal við Sverri Norland er í Viðauka I, bls. 44–47.  
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þeim leist vel á og tóku áhættu á, til að mynda matreiðslubók og barnabók. Strax næsta 

ár hófu þær útgáfu á þýðingum verka eftir rómantíska gamansagnahöfundinn Jenny 

Colgan en þær höfðu séð að pláss væri fyrir þannig bækur á markaðnum þar sem ekkert 

slíkt var að koma út, þótt staðan þar sé breytt í dag.28 Þó svo þær hafi verið að færa 

íslenska bókamarkaðnum eitthvað nýtt er ekki endilega litið á slíkar bækur sem 

fagurfræðilega metnaðarfullar eða tilraunarkenndar heldur fyrst og fremst sem 

sölubækur. Á sama tíma hófu þær samstarf við myndlistarkonuna Rán Flygenring og 

fræðimanninn Hjörleif Hjartarson og gáfu út bókina Fuglar sem rímaði við hugsjón 

þeirra Maríu og Þorgerðar Öglu sem langaði einnig til að gefa út áhugaverðar og 

fallegar listrænar bækur. Auk þess fóru þær fljótlega af stað með áskriftaröð sína 

„Bækur í áskrift“ sem María segir þær hafa langað til að gera frá upphafi, að gefa út 

höfunda frá fjarlægri löndum en þeim í kringum Ísland, það hafi heldur enginn verið að 

gefa út slík verk af einhverju ráði.29  

 Una útgáfuhús var stofnað af fjórum vinum, þeim Einari Kára Jóhannssyni, 

Jóhannesi Helgasyni, Kristínu Maríu Kristinsdóttur og Styrmi Dýrfjörð. Saman unnu 

þau í bókabúðinni Eymundsson þar sem hugmyndin kviknaði um að stofna eigið forlag 

eftir að hafa fylgst með útgáfubransanum og séð hvað þeim fannst vanta. Í byrjun fóru 

þau af stað með að finna verk sem ekki voru lengur til í prenti og þótti spennandi til 

endurútgáfu. Að mati Einars Kára er það klisja hjá ungum forlögum að vilja endurskoða 

bókmenntasöguna en þau fóru markvisst að finna kvenhöfunda sem höfðu týnst í 

sögunni, enda koma þau flest úr bókmenntanámi undir leiðsögn fræðimanna á borð við 

Dagnýju Kristjánsdóttur, Soffíu Auði Birgisdóttur og Helgu Kress sem leggja mikið upp 

úr femínískum fræðum. Þetta hafi verið grunnurinn að Unu en síðar fóru þau að líta í 

kringum sig, hvar þau þekktu til ungskáldasenunnar og hófu samstarf við Brynju 

Hjálmsdóttur og Brynjólf Þorsteinsson. Á þessum tíma segir Einar Kári að algengt hafi 

verið að höfundar sem voru að koma úr ritlistarnámi voru gjarnan realískir og fjölluðu 

að miklu leyti um að vera ungur í Reykjavík. Hins vegar hafi Brynja og Brynjólfur 

komið með ferskan andvara, þau séu súrrealísk og leyfðu sér meiri leik, húmor og 

                                                
28 Til dæmis má nefna bækurnar eftir Sarah Morgan, sem gefnar eru út í íslenskri þýðingu og 
útgáfu Bókabeitunnar og njóta mikilla vinsælda í dag, sem svipa til verka Jenny Colgan.  
29 Viðtal við Maríu Rán Guðjónsdóttur er í Viðauka II, bls. 48–53. 
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tilraunir. Þannig fannst Einari Kára Una vera að skapa sér sérstöðu með því að birta 

verk eftir þau tvö og koma þannig með öðruvísi tón í flóruna.30 

 Forlögin þrjú sem nefnd eru hér að ofan voru stofnuð með fagurfræðilegri 

hugsjón að baki og von um að hrista upp í bókamarkaðnum á Íslandi og gefa út eitthvað 

sem hafði ekki endilega sést áður. Aftur á móti var Drápa stofnuð sem hliðarverkefni 

fyrir hjónin Ásmund Helgason og Elínu Ragnarsdóttur en þau byrjuðu fyrir tilviljun árið 

2005 að gefa út sudoku-bækur, þær fyrstu sinnar tegundar á Íslandi. Þannig kynntust 

þau smám saman útgáfubransanum, dreifingunni og sölunni. Árið 2015 ákváðu þau að 

dýfa tánum í kiljuútgáfu og sendu frá sér sína fyrstu þýðingu, Bak við luktar dyr eftir B. 

A. Paris. Smám saman fjölguðu þau titlunum þangað til árið 2018 þegar þau fóru að 

taka útgáfuna alvarlega. Að sögn Ásmundar vilji þau finna metsölubækur, þau séu ekki 

miklir hugsuðir þegar kemur að menningarlegum fagurbókmenntum heldur reyni þau að 

lesa markaðinn og sjá hverju hann er að kalla eftir hverju sinni. Á undanförnum árum 

hafi þau fært sig yfir í útgáfu barnabóka sem viðbragð við minnkandi sölu sem 

Ásmundur telur að rekja megi til hljóðbókamarkaðarins.31 Ljóst er að smærri útgáfur 

geta verið jafn ólíkar og þær eru margar. Ekki allar eru reknar af fagurfræðilegum 

metnaði eða stofnaðar sem andspyrna við stærri forlög.  

2.1.1 Starfsemi 

Eitt af einkennum smærri forlaga á Íslandi er að fjöldi starfsfólks er gjarnan undir 

fjórum, ef marka má svör viðmælenda. Til að mynda er enginn starfsmaður á launum 

hjá Unu útgáfuhúsi og vinna þau öll að útgáfunni í hjáverkum. Þorgerður Agla hefur 

sagt skilið við Angústúru og rekur því María Rán forlagið ein og sér um leið um öll 

útgáfustörf sjálf. Sverrir og Cerise reka forlagið sitt einungis tvö án starfsfólks og 

Ásmundur Helgason segist vera eini launaði starfsmaður Drápu, með stuðningi 

eiginkonu sinnar. Hins vegar eiga þau það öll sameiginlegt að leggja mikið upp úr því 

að samstarfsaðilar þeirra, sem þau útdeila verkefnum til, séu fagfólk og skili 

gæðaútkomu. Þetta sé allt frá prófarkalesurum, ritstjórum og hönnuðum til prentara.  

 Hjá AM forlagi er gífurleg áhersla lögð á prentgripinn sjálfan og eru þau Sverrir 

og Cerise í samstarfi við bókagerðameistarann Yves Mestrallet sem vinnur hjá 

                                                
30 Viðtal við Einar Kára Jóhansson er í Viðauka IV, bls. 59–66.   
31 Viðtal við Ásmund Helgason er í Viðauka III, bls. 54–58.   
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prentsmiðjunni sem þau nota. Hann tryggir að pappírinn sé réttur og að litirnir komi út 

eins og þeir eigi að vera og varar þau við ef eitthvað stefnir í ranga átt. Fremur dýrt sé 

að gefa út slíkar myndabækur og því vilji þau annað hvort gera þær eins vel og hægt er 

eða sleppa því alfarið. Þau fá aðstoð fjölskyldu og vina þegar kemur að undirbúningi og 

les faðir Sverris yfir alla texta sem er að mati Sverris sá nákvæmasti yfirlesari landsins, 

vinkona þeirra tekur ljósmyndir og systir Cerise er grafískur hönnuður sem vinnur 

mikið fyrir þau. Sjálfur þýði hann alla textana yfir á íslensku og eiginkona hans sér um 

hönnun og kynningu. Þessi samvinna er „beint frá býli“ og þykir Sverri frábært að halda 

því þannig. Að sama skapi nefnir María að hjá Angústúru forlagi hafi þær Þorgerður 

Agla borið marga hatta og verið ýmsar deildir, séð um ritstjórn og markaðssetningu, 

dreifingu og bókhald. Þær hafi gert allt sjálfar en líkt og útgefendur AM forlags fengu 

þær hjálp frá fjölskyldu og vinum í byrjun. Einnig vinni þær náið með höfundum sínum 

og þýðendum, prófarkalesurum og ljósmyndurum sem þær álíti vera framarlega í sínu 

fagi og sinni störfum sínum vel. Margar af þeirra bókum hafa til að mynda unnið til 

þýðingar- og hönnunarverðlauna sem sýnir fram á vel unnin störf. Að sögn Maríu er 

mikilvægt og dýrmætt að fá í lið með sér gott fólk vegna þess að skáldverk verður ekki 

til að sjálfu sér.  

 Annað einkenni smærri forlaga er fjöldi útgefinna titla á hverju ári. Á milli 

þessara fjögurra forlaga er nokkuð breytt bil en til að teljast sem smærra forlag, 

samkvæmt þessari ritgerð eru titlarnir iðulega undir 20 á ári. AM forlag gefur út þrjár til 

fimm bækur á ári og árið 2022 segir Einar Kári vera metár í fjölda hjá Unu þar sem þau 

gáfu út átta bækur. Að sögn Maríu hafa titlar Angústúru verið að meðaltali í kringum 15 

en árið 2022 voru þeir örlítið fleiri vegna þess að gefnar voru út þýðingar á íslenskum 

verkum fyrir ferðamannamarkaðinn, til dæmis bækurnar Vigdís og Eldgos sem eru 

myndabækur eftir Rán Flygenring og ætla mætti að séu fyrst og fremst hugsaðar fyrir 

markaðinn og sölu. Árið 2021 gaf Drápa út 21 bók og árið 2022 voru titlarnir í kringum 

17. Þannig ríma útgáfutölur þessara forlaga við fjölda bókatitla sem fjallað var um í 

kafla 1.3 og er því ljóst að smærri forlögin standi vel að vígi þegar kemur að 

stöðugleika í útgáfu.  

 AM forlag og Una útgáfuhús gætu talist til örforlaga sem starfa í grasrótarskyni 

þar sem útgáfan er ástríðuverkefni útgáfustjóra og reynir markvisst að hafa áhrif á 

markaðinn. Líkt og Sverrir segir starfa þau þvert á kapítalismann og ríma þannig við 
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skilgreiningu Önu Stanićević á örforlögum. Hins vegar myndu Angústúra og Drápa 

teljast til smærri forlaga þar sem útgáfustjórar vinna að fullu starfi við útgáfuna, frá 

upphafi Angústúru hafa María og Þorgerður Agla starfað að útgáfunni að fullu en 

Ásmundur hefur einungis nýlega tekið útgáfustörfin á það stig. Fjöldi útgefinna titla nær 

yfir 15 en er þó iðulega undir 20. Þau starfa þannig í arðsemi að því leyti að hægt sé að 

hafa laun af útgáfunni.  

2.2 Útgáfustefna smærri forlaga – að skapa sérstöðu 

Líkt og áður hefur komið fram hafa smærri forlög gjarnan skýra og afmarkaða 

útgáfustefnu sem fylgir hugsjón forlagsins og skapa þau sér þannig sérstöðu á 

markaðnum. Sökum þess hve fáar bækur komast að ár hvert þurfa þau einnig að vanda 

valið gífurlega þegar kemur að handriti til útgáfu. Þetta segir meðal annars útgefandi 

Unu útgáfuhúss en Einar Kári tekur sem dæmi að margir telji það auðveldara að komast 

að hjá smærra forlagi, ímyndin sé sú að þau taki öllu fagnandi vegna smæðar sinnar 

þegar í raun sé það mun erfiðara vegna þess hve fáar bækur komist að. Þau vinni því út 

frá skýrri stefnu og falla útgefin verk að þeim gildum sem þau hafa sett sér. Einar Kári 

nefnir að þau þykist hafa bókmenntalegan metnað og leiti eftir höfundum sem hafi það 

einnig. Þau vilji gefa út gæðaverk sem eigi erindi á markaðinn. Oft komi þó fyrir að þau 

fái innsend handrit sem þau myndu gjarnan vilja gefa út en hafi ekki pláss fyrir en þá sé 

gott að höfundar hafi úr fleiri forlögum að velja líkt og Moran fjallar um.32 Stofnendur 

Unu útgáfuhúss lögðu upp með að skapa rými fyrir unga íslenska höfunda þar sem þeim 

fannst vanta pláss fyrir þá á íslenskum bókamarkaði, á sama hátt og útgefendur Partusar 

fannst tómarúm hafa skapast í bransanum fyrir nýja og upprennandi höfunda. 

Stofnendur Unu hafi ekki endilega ætlað sér að gefa út ljóðabækur en vegna þess að 

algengt er að ungir höfundar byrji á ljóðum hafi það farið þannig. Þau leggi mikinn 

metnað í ritstjórn skáldverka sinna og var það skýr stefna frá upphafi að vera með 

„alvöru ritstjórn“, enda vinni þau mikið með höfundum sem koma úr ritlistarnámi þar 

sem rík áhersla er lögð á yfirlestur. Þau vilji skapa sér ákveðið mengi sem kallast 

höfundar Unu útgáfuhúss og það sé eitthvað sem þau hafi séð fyrir sér frá upphafi. Þau 

hafi alltaf vitað að útgáfa ljóðabóka skili ekki miklum hagnaði en með því búi þau til 

höfundarnafn sem hinn almenni lesandi getur kannast við og fylgst með. Í byrjun hafi 

                                                
32 Albert Moran, „Inside Publishing: Environments of the Publishing House,“ 120.  
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enginn vitað hver Brynja Hjálmsdóttir væri en í dag sé hópur fólks sem drífi sig út í búð 

þegar hún gefur út nýtt verk. Það hafi verið hluti af þeirra stefnu að skapa viðburð í 

kringum bókaútgáfu, að það séu tíðindi þegar bók kemur út. Hugmyndafræði 

útgáfuhússins fellur þannig að kenningum Önu Stanićević um að örforlög leggi áherslu 

á bókaútgáfu sem gjörning sem einkennist af útvíkkun bókmenntanna með sýningum, 

margmiðlun, áherslu á útgáfuhóf og öðrum gjörningum sem þeim fylgja.33 Einari Kára 

þótti útgáfa vera orðin að of mikilli verksmiðjuframleiðslu hjá hinum stærri forlögum 

þar sem áherslan var lögð á sömu stórstirnin ár hvert. Þegar þau gáfu út verk eftir nýjan 

höfund þótti Einari Kára ekki verið að selja sér sem lesanda af hverju hann ætti að lesa 

eftir þennan nýja höfund fremur en hina klassísku karla á borð við Einar Kárason eða 

Hallgrím Helgason. 

 Sverrir tekur fram að bækurnar sem AM forlag gefi út séu margar hverjar bækur 

sem flestar bókaútgáfur myndu ekki gefa út, eða ekki á þann hátt sem þau geri. Skýr 

stefna hjá þeim er að allar þeirra bækur eru teiknaðar og skrifaðar af sama höfundi, þ.e. 

myndskreytir sögunnar er einnig höfundur hennar. Allar bækurnar sem AM forlag gefur 

út eru þýðingar á verkum sem þau hjónin hafa haldið mikið upp á. Í byrjun hafi þau 

tekið sín uppáhalds verk á borð við Where the Wild Things Are eða Óhemjurnar (2020) 

eftir Maurice Sendak og bókina Eldhugar (2018) eftir Pénélope Bagieu. Þau verði að 

hafa ástríðu fyrir því að bókin rati til fólks vegna þess að þau hafi einungis tök á að gefa 

út nokkrar á ári. Sverrir segir að hægt sé að skilgreina útgáfustefnu þeirra í einni 

setningu: „Bækur sem enginn annar myndi gefa út en eiga samt að koma út,“34 og 

þannig reyni þau að réttlæta tilvist sína og skapa sér um leið ákveðið vörumerki. Þau 

hafi náð að búa til ákveðinn markað þar sem fólk þekkir til þeirra, treystir þeim fyrir 

vönduðum gæðabókum og kaupir þar af leiðandi bækurnar þrátt fyrir að vita ekki 

endilega mikið um bókina sjálfa. 

 Þegar María hefur ákveðið að gefa út skáldverk sé það vegna þess að hún brenni 

fyrir það og þyki það spennandi. Hún hafi eitt sinn fengið ráð frá útgefanda að hún verði 

að vera tilbúin að tala um verkin í þrjú ár eftir að þau komi út og vinnur hún út frá því 

ráði, hún þurfi að geta staðið með þeim alla leið. Þær hafi ekki endilega verið með 

niðurnjörvað markmið í upphafi en hún segir þær hafa markað sér skýra stefnu með 
                                                
33 Ana Stanićević, „Um tilurð hnatta og handsaumaðra útgáfna,“ 190. 
34 Sverrir Norland, Viðauki I, bls. 45.  
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áskriftarbókum sínum. Það sé erfitt að gefa út þýðingar á Íslandi en þær hafi komist að 

því að á Íslandi sé markhópur sem vill lesa góðar bókmenntir frá öðrum löndum en frá 

Vesturlöndunum. Þær hafi því farið af stað með áskriftarleiðina þar sem áskrifendum 

fjölgaði jafnt og þétt. Nú hafa þær gefið út 22 bækur í þeirri ritröð og fengið góða dóma 

fyrir og tilnefningar til þýðingarverðlauna. Það sem hafi fylgt þeim frá upphafi séu 

áskriftarbækurnar, þýðingar þeirra á Jenny Colgan, og nú Sophie Kinsella, og samstarf 

þeirra við Rán Flygenring og Hjörleif Hjartarson. Þær hafi reynt að marka sér pláss á 

markaðnum sem sé ekki alveg frátekið, reynt að koma með eitthvað nýtt því ekki væri 

mikill tilgangur í að endurtaka það sem allir aðrir væru að gera. Þær vilji hafa einhverja 

sérstöðu. 

 Líkt og áður hefur komið fram reynir Ásmundur að finna bækur sem honum 

þykir vænlegar til sölu fyrir Drápu. Í byrjun hafi þau einungis verið með þýddar kiljur 

en á árunum 2015 og 2016 gáfu þau út matreiðslubækur eftir dætur sínar. Að hans mati 

skila fagurbókmenntir ekki nægilega miklum hagnaði en þau hafi reynt að gefa út 

nokkrar slíkar. Hann segir prentkostnað hafa hækkað og sölu minnkað og því sé stefna 

þeirra að gefa út verk sem seljist. Markaðurinn hefur þróast í þá átt að lesendur eru 

farnir að færast nær léttlestarbókum og frá glæpasögunum og segir Ásmundur 

Angústúru hafa leitt þá bylgju að færa lesendum léttar rómantískar gamansögur á borð 

við bækur Jenny Colgan og ætla þau hjá Drápu einnig að færa sig í þá átt. Líkt og áður 

hefur komið fram hafa þau að undanförnu verið að einblína á barnabækurnar vegna þess 

að erfiðara er að yfirfæra þær á hljóðbókarformið. Hann hefur því ekki miklar áhyggjur 

af því að skapa sér sérstöðu á markaðnum líkt og hin þrjú forlögin hafa gert. 

2.3 Tryggð og framtíðarsýn 

Öll hafa þau haldið tryggð við upphafleg markmið útgáfu sinnar að mestu leyti þrátt 

fyrir að auðvitað sé óhjákvæmilegt að skipta um stefnu þegar eitthvað gengur ekki upp. 

María segir að þær hafi þurft að prófa sig áfram, sjá hvað virkar og kynnast 

markaðnum. Þær hafi frá upphafi gefið út myndríkar bækur og verið heilt yfir 

samkvæmar sjálfri sér og þrátt fyrir að þær hafi tekið áhættur og verið nýjungagjarnar á 

síðustu árum með bókum á borð við Laugaveg (2021) og Kristínu Þorkels (2021), sem 

eru stærri bækur og yfirgripsmeiri en þær eru vanar að gefa út, finnst henni þær vera í 

takt við annað sem þær hafa gert. Að mati Sverris skipti það í raun ekki máli að verkin 
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sem þau gefi út séu frábrugðin hverju öðru vegna þess að fagurfræðilega séð passi þau 

öll saman, það sé því fagurfræðin sem sameini öll þeirra verk.  

 Landslag bókaútgáfunnar er síbreytilegt og ómögulegt er að segja til um hvað 

framtíðin ber í skauti sér. Þegar kemur að framtíðarsýn útgáfustjóranna eru María og 

Ásmundur bæði á að færa sig nær íslensku skáldsögunni. Hjá Angústúru hafi þær ávallt 

gert ráð fyrir að sá hluti útgáfunnar myndi þróast og stækka og hafa þær verið að dýfa 

tánum í íslenskan skáldskap, aðrar en barnabækur, með ljóðabókum eftir Soffíu 

Bjarnadóttur og smásagnasafni Örvars Smárasonar. Ásmundur segir að þau hjá Drápu 

hafi þurft að kynnast útgáfubransanum áður en þau töldu sig vera tilbúin að ráðast í 

íslenskan skáldskap vegna þess að það sé sá hluti markaðarins sem að hans mati er enn 

góður. Nú séu þau tilbúin í það verkefni og fyrir jólin árið 2022 gáfu þau út sína fyrstu 

íslensku skáldsögu, glæpasöguna Stóri bróðir eftir Skúla Sigurðsson. 

 Smærri forlög hafa það oft að markmiði að stækka á endanum við sig líkt og 

Ásmundur segir. Hans vilji er þó að skapa fyrirtæki sem hann geti selt, eða hluta af, 

þegar þau hjónin séu komin á eftirlaun, að fyrirtækið sé einhvers virði. Hans 

framtíðarsýn er að halda áfram að reyna að finna bækur sem seljast þar sem þau eru, líkt 

og áður hefur komið fram, ekki í hugsjónastarfi – en gefa þó ekki út bækur einungis til 

að gefa þær út. Einar Kári segir Unu útgáfuhús vera á ákveðnum krossgötum í sinni 

starfsemi vegna þess að ákveði þau að stækka við sig þá þýði það að eitthvert þeirra 

þurfi að helga sig starfinu, ólíkt því sem þau hafi áður verið að gera. Þá þurfi að nálgast 

útgáfuna á allt annan hátt en það sé verulega erfitt að reka bókaútgáfu á Íslandi, raunar 

alveg vonlaust að mati Einars Kára. Það sé sér í lagi erfitt þegar útgáfan keyrir á 

fagurfræði og bókmenntum og myndu þau ákveða að stækka við sig þyrftu þau að fara 

út fyrir það mengi. Líkt og áður hefur komið fram er enginn sem vinnur beint hjá Unu 

enda væri það ekki hægt nema með því að gera stórar breytingar og gefa út stærri titla 

líkt og Drápa geri. Einar Kári segist þó óviss hvort hans styrkleikar liggi þar eða hann 

hafi áhuga á að standa í slíkri útgáfustarfsemi yfir höfuð. Hann sjái þó fyrir sér að með 

því að skapa sér pláss á markaðnum, með Unu skáldunum, séu þau hægt og rólega að 

þróast frá ljóðabókunum og yfir í skáldsöguna sem er meiri söluvara. Að hans mati er 

ekki hægt að líta á ljóð sem markaðsvöru heldur eigi að líta á þau meira sem 

myndlistargjörning. Að hans mati hefur Una verið mjög heppin með þá höfunda sem 

þau hafa sankað að sér og hafa þau fundið rétt fólk í réttar stöður. 
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 Það er því ljóst af svörum Maríu, Einars Kára og Ásmundar að mörg af hinum 

smærri forlögum séu að færa sig nær íslensku skáldsögunni og þar liggi áhersla 

útgefenda. Enn fremur kemur í ljós að þau séu að færa sig frá þyngri skáldsögum þar 

sem að þeirra mati sé markaðurinn að kalla eftir léttara og ferskara efni. Sé útgáfa keyrð 

einungis á fagurfræðilegum grundvelli sé verulega erfitt að standa undir rekstri og hafa 

tekjur af útgáfunni og því er skiljanlegt að forlög leitist við að finna söluvænlega titla, 

rétt eins og stóru forlögin gera gjarnan. María Rán vinnur þó í fullu starfi fyrir 

Angústúru og er ljóst á verkum útgáfunnar að þar er reynt að sameina þessa þætti með 

því að gefa út bæði söluvænlega titla á borð við þýðingar á Jenny Colgan og 

áskriftarbækurnar sem eru bæði fagurfræðilegar og vinsælar, fallegar barnabækur bæði 

íslenskar og þýddar. Þá gefist rými til tilrauna á íslenskum skáldverkum á borð við 

smásagnasafn Örvars Smárasonar, Svefngríman sem kom út árið 2022 sem bæði hefur 

óhefðbundna kápuhönnun og er fremur tilraunarkennd í ritstíl.  

 

3 Þriðji kafli   

3.1 Að hafa áhrif 

Líkt og bæði Ásta Kristín Benediktsdóttir og Ana Stanićević hafa fjallað um leyfa 

smærri forlög, og örforlög þá sérstaklega, sér gjarnan að vera í meiri tilraunastarfsemi 

eða skapa pláss fyrir eitthvað nýtt á markaðnum. Þar af leiðandi geta þau verið 

undirstaðan að fjölbreyttri bókmenntaflóru og framúrstefnulegum skáldverkum. Una 

útgáfuhús var stofnað vegna þess að þeim fannst bókamarkaðurinn vera sofandi 

„batterí“ og lögðu þau því upp með að hafa áhrif. Hugmyndin var að kynna til leiks nýja 

ritstjóra og útgefendur, nýja rithöfunda og þýðendur og nýja hönnuði. Þau hafa fylgt 

þessu eftir og unnið með nýútskrifuðum nemum úr Þýðingafræði en þar hefur verið 

einstaklega lítil nýliðun í íslenskri útgáfu að mati útgáfustjóra Unu. Einar Kári telur 

þýðingarbransann vera sérlega íhaldssaman þar sem útgefendur séu hræddir við tækni 

og noti sömu þýðendur ár eftir ár sem allir komi af sömu kynslóð. Einar Kári segir: 

„Þegar þú markaðssetur bækur fyrir ákveðnar kynslóðir og talar bara við ákveðnar 

kynslóðir og þýðir bara eftir ákveðnar kynslóðir, þá ertu ekki að ala upp næstu 
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kynslóðir af lesendum. Það hefur ekkert sérstaklega góð áhrif.“35 Hér er þó vert að 

nefna að skiljanlegt er að útgefendur vinni gjarnan með sama fólkinu, fólki sem er 

áreiðanlegt og skilar góðu verki. Það auðveldar útgefanda starfið að geta gengið að 

góðu samstarfi vísu. Einnig má benda á að útgáfa Angústúru gæti afsannað þessa 

kenningu Einars Kára þar sem þær ráði iðulega sömu þýðendurna og hafa bækur þeirra 

hlotið tilnefningar til og unnið þýðingarverðlaun sem bendir til að verk þeirra hafi áhrif 

á lesendur af öllum aldri. Að sama skapi má nefna hönnuði í bókaútgáfu en þar nota 

útgefendur einnig gjarnan sömu hönnuði, líkt og Angústúra vinnur flestar sínar bækur 

með Snæfríði Þorsteins. Una hefur farið aðrar leiðir og finnur nýjan hönnuð fyrir nánast 

hvert einasta verkefni. Einar Kári telur slík vinnubrögð höfði meira til fagurfræði yngri 

höfunda og hafi þannig áhrif á kröfur sem höfundar geri til útgefenda sinna. Hann segist 

finna á yngri höfundum að þeir séu gjarnan óánægðir með að fá ekki að velja unga og 

ferska hönnuði til að gera bókarkápurnar sínar. Því tali betur til þeirra að vera hjá forlagi 

sem setur sér það að markmiði að ýta undir nýjungagirni og sköpunargleði. Einar Kári 

segir hönnunarstaðalinn hér á landi vera oft og tíðum fremur lágan, það séu sömu 

einstaklingarnir sem hanni bróðurpartinn af íslenskum bókakápum og oft séu þeir ekki 

endilega menntaðir hönnuðir. Hann finni á erlendum bókaáhugamönnum sem koma til 

Íslands og skoða íslenskar bókaverslanir að þeir séu undrandi yfir útliti bókanna. Það 

hafi því verið vísvitandi ákvörðun hjá stofnendum Unu hafa þessi áhrif á markaðinn og 

hvetja íslenska útgefendur til að leggja meira í prentgripinn sjálfan. Þau hafi ekki 

einungis verið ósátt við að nýja kynslóðin kæmist ekki að heldur einnig hve mikið var 

til af ljótum bókum. Hann segist vona að þessi stefna hjá þeim hafi haft einhver áhrif, að 

fólk fari að huga meira að hönnun og geri meiri grip úr bókverki, þó svo að einungis sé 

um venjulega kilju að ræða. Hann hrósar þó bókum Angústúru og segir þær hafa 

hönnunargildin geirnegld þrátt fyrir að þær vinni alla jafnan með sama hönnuðinn. 

Flestir útgefendur hafi sína hönnuði sem þeir vinni mikið með og oft heppnist virkilega 

vel til en Una hafi ákveðið að fara aðrar leiðir og langað til að gefa hönnuðum sínum 

meira frelsi til gera tilraunir. Þá má nefna að þeir prentgripir sem Angústúra gefur út 

bera þess merki að mikið er í þá lagt, allt frá útliti kápunnar til pappírsins sem er 

notaður. Áskriftarröð Angústúru er einkum gott dæmi um stílhreina en frumlega hönnun 

                                                
35 Einar Kári Jóhannsson, Viðauki IV, bls. 64.  
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sem unnin er af Snæfríði Þorsteins. Hver bók hefur sömu uppsetningu bæði að innan og 

utan, þar sem kápurnar líta eins út, en þó skera þær sig frá hverri annarri með litríkum 

borða sem einskorðast við hvert verk. Bækurnar eru stílhreinar og vísa í gamlan 

útgáfustíl og hafa þær lágstemmdan karakter þar sem verkið stendur fyrir sínu. Litríki 

borðinn sem fer utan um bókina grípur augað og gefur allar helstu upplýsingar en þegar 

hann er tekinn af situr eftir svo gott sem tóm kápa. Einföld en jafnframt vönduð og 

falleg hönnun bókanna gefur til kynna að um vandað skáldverk sé að ræða. Þá má 

einnig nefna smásagnasafn Örvars Smárasonar, Svefngríman (2022), sem hönnuð er af 

Studio Studio og þykir nálgun hennar fremur nýstárleg. Bókarkápan er jafnframt fyrsta 

blaðsíða fyrstu sögunnar og aftan á bókarkápunni er síðasta blaðsíða síðustu sögunnar. 

Utan um bókarkápuna er þunnur, gegnsær pappír og á honum koma fram allar 

útgáfuupplýsingar, þegar hann er svo tekinn af situr ekkert eftir nema skáldskapurinn. 

Áherslur Unu útgáfuhúss í bókaflokki sínum „Sígild samtímaverk“ eru svipaðar og hjá 

„Bækur í áskrift“ Angústúru. Um er að ræða stílhreinar, vandaðar þýðingar með 

mínimalískri hönnun sem grafíski hönnuðurinn Petter Spilde sér um ásamt umbroti. 

Bækur Unu eru þó mun litríkari, þar sem öll kápan er einlit í áberandi og grípandi lit, 

öfugt við svarthvíta nálgun Angústúru. Hugmyndin virðist þó í grunninn vera sú sama, 

verkið sjálft stendur fyrir sínu líkt og hjá Angústúru er allur óþarfi strípaður burt. 

Áhugavert væri að fylgja þessum hönnunarstefnum eftir og kanna hver áhrif stefna 

Angústúru og Unu hafi á bókamarkaðinn, hvort önnur forlög fylgi í fótspor þeirra og 

hafi einfaldleikann að leiðarljósi til að sýna fram á gæði skáldverksins. Þó er vert að 

nefna að bæði forlögin gefa einnig út bækur með íburðarmeiri hönnun auk þeirra sem 

nefnd voru hér á undan.   

3.2 Verðlaun  

Árið 1989 var Íslensku bókmenntaverðlaununum komið á fót, meðal annars með þeim 

tilgangi að efla skrif og útgáfu frumsaminna íslenskra bóka. Verðlaunin eru veitt árlega 

og eru fimmtán bækur tilnefndar, fimm í flokki fagurbókmennta, fimm í flokki fræðirita 

og bóka almenns efnis og fimm í flokki barna- og unglingabóka. Séu verðlaunahafar og 

tilnefndir höfundar í flokki fagurbókmennta36 síðustu fimm ára teknir saman má að 

                                                
36 Flokkurinn hefur frá árinu 2020 verið kallaður „skáldverk“.   
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jafnaði sjá eitt verk gefið út af smærra forlagi37 á lista yfir tilnefnda eða verðlaunahafa, 

fyrir utan árin 2020 og 2017 þar sem öll tilnefnd verk voru gefin út af stærri forlögum á 

borð við Forlagið og Bjart-Veröld.38 Lista yfir smærri útgáfur sem hlutu tilnefningar má 

sjá í töflunni hér að neðan.     

Ártal Höfundur Verk Útgefandi Titill 

2021 Guðni Elísson Ljósgildran Lesstofan Tilnefning 
2019 Sölvi Björnsson Selta: apókrýfa úr ævi 

landlæknis 
Sögur Verðlaunahafi 

2018 Hannes Pétursson Haustaugu Opna Tilnefning 
Tafla 2: Tilnefningar og verðlaunahafar smærri forlaga til Íslensku bókmenntaverðlaunanna frá árunum 2017–2021 í 

flokki fagurbókmennta. 

Þá má nefna að smærri forlög eru meira áberandi í flokki barna- og ungmennabóka í 

gegnum árin og hefur Angústúra bókaforlag til að mynda hlotið þrjár tilnefningar og ein 

verðlaun fyrir útgefnar bækur frá árunum 2017–2021 í þeim flokki. Sagan Akam, ég og 

Annika eftir Þórunni Rakel Gylfadóttur hlaut verðlaunin árið 2021, Egill spámaður eftir 

Lani Yamamoto hlaut tilnefningu árið 2019, Sagan um Skarphéðin Dungal sem setti 

fram nýjar kenningar um eðli alheimsins eftir Hjörleif Hjartarson og Rán Flygenring 

hlaut tilnefningu árið 2018 og árið 2017 hlaut bókin Fuglar eftir sömu höfunda einnig 

tilnefningu.39  

 Einnig veitir Bandalag þýðenda og túlka verðlaun fyrir íslenskuþýðingu á 

erlendu skáldverki, með stuðningi Rithöfundasambands Íslands og Félags íslenskra 

bókaútgefenda, og hafa gert frá árinu 2005. Árið 2021 voru fjórar af sjö tilnefningum 

verk sem gefin voru út af smærri forlögum, þar á meðal verðlaunahafi ársins. Árið 2020 

áttu smærri forlög eina af sjö tilnefningum, árið 2019 áttu þau fjórar af sex tilnefningum 

                                                
37 Jafnvel þó svo að bókaforlagið Benedikt sé einungis rekið af einum föstum starfsmanni, 
Guðrúnu Vilmundardóttur, er það ekki talið með til smærri forlaga í þessari ritgerð og 
upptalningu. Þetta er vegna þess að höfundar forlagsins eru margir hverjir meðal þekktustu 
höfunda landsins og krýna gjarnan efstu sæti metsölulistans, má þar telja Auði Övu Ólafsdóttur; 
Sigríði Hagalín Björnsdóttur, Jón Kalman Stefánsson, Kristínu Ómarsdóttur, Þórdísi Gísladóttur 
og Bergþóru Snæbjörnsdóttur. Í þessari ritgerð er forlagið Benedikt talið vera á svipuðum stalli 
og Bjartur- Veröld, annað stærsta forlag landsins.  
38 Félag íslenskra bókaútgefenda, „Verðlaunahafar og tilnefningar,“ sótt 3. janúar 2023, 
https://fibut.is/bokmenntaverdhlaun.  
39 Sama vefsíða.   
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og árið 2018 áttu smærri forlögin fimm af sex tilnefningum.40 Þá má nefna útgáfuna 

Dimmu, sem stofnuð var árið 1992, til öflugra smærri forlaga sem gefur sig út 

metnaðarfullar fagurbókmenntir, bæði frumsamdar og þýddar, og er áberandi á lista yfir 

bæði tilnefnda og verðlaunahafa. Lista yfir smærri útgáfur sem hlutu tilnefningar má sjá 

í töflunni hér að neðan.     

Ártal Skáldverk Þýðandi Útgefandi Titill  
2021 Dyrnar eftir Mögdu Szabó Guðrún Hannesdóttir Dimma Verðlaunahafi 
2021 43 smámunir eftir Katrin 

Ottarsdóttir  
Aðalsteinn Ásberg 
Sigurðsson 

Dimma Tilnefning 

2021 Leiðin í Klukknaríki eftir 
Harry Martinson 

Heimir Pálsson Ugla Tilnefning 

2021 Berhöfða líf, úrval ljóða 
eftir Emily Dickinson 

Magnús Sigurðsson Dimma Tilnefning 

2020 Kona í hvarfpunkti eftir 
Nawal el Saadawi 

Elísa Björg 
Þorsteinsdóttir 

Angústúra Tilnefning 

2019 Etýður í snjó eftir Yoko 
Tawada  

Elísa Björg 
Þorsteinsdóttir 

Angústúra Tilnefning 

2019 Sæluvíma eftir Lily King Uggi Jónsson Angústúra Tilnefning 
2019 Víti eftir Dante Einar Thoroddsen Guðrún 

útgáfufélag 
Tilnefning 

2019 Þetta er Alla eftir Jon Fosse Hjalti Rögnvaldsson Dimma Tilnefning 
2018 Walden eftir Henry David 

Thoreau  
Elísabet 
Gunnarsdóttir og 
Hildur Hákonardóttir 

Dimma Verðlaunahafi 

2018 Sorgin í fyrstu persónu eftir 
Ko Un 

Gyrðir Elíasson Dimma Tilnefning 

2018 Veisla í greninu eftir Juan 
Pablo Villalobos 

María Rán 
Guðjónsdóttir 

Angústúra Tilnefning 

2018 Orlandó eftir Virginiu 
Woolf  

Soffía Auður 
Birgisdóttir 

Opna Tilnefning 

Tafla 3: Tilnefningar smærri forlaga til Íslensku þýðingarverðlaunanna frá árunum 2018–2021. 

Þá má einnig nefna bókmenntaverðlaun á borð við Fjöruverðlaunin og 

Maísstjörnuna, verðlaun sem veitt eru fyrir fagurbókmenntir. Fjöruverðlaunin eru 

bókmenntaverðlaun kvenna sem hafa verið veitt frá árinu 2007. Verðlaunin eru veitt 

árlega og eru níu verk tilnefnd, þrjú í flokki fagurbókmennta; þrjú í flokki barna- og 

ungmennabókmennta; og þrjú í flokki fræðibóka og almennra rita. Árið 2020 áttu Partus 

og Una útgáfuhús tvær af þremur tilnefningum í flokki fagurbókmennta, árið 2019 átti 

                                                
40 Bókmenntaborgin, „Íslensku þýðingaverðlaunin,“ sótt 3. janúar 2023, 
https://bokmenntaborgin.is/bokmenntavefur/bokmenntaverdlaun/islensku-thydingaverdlaunin.  
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Partus eina tilnefningu sem og árið 2018 og árið 2017 átti forlagið Smekkleysa eina 

tilnefningu.41 Ljóðaverðlaunin Maístjarnan hafa verið veitt frá árinu 2017 og standa 

Rithöfundasambandið og Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn að verðlaununum. 

Tilgangur þeirra er að hvetja skáld til að yrkja og koma ljóðum sínum í útgáfu. Ár hvert 

hafa fimm ljóðverk verið tilnefnd, að árinu 2019 frátöldu þegar sex verk hlutu 

tilnefningu. Árið 2021 áttu smærri forlög tvær tilnefningar, árið 2020 áttu þau þrjár 

tilnefningar, þar á meðal verðlaunahafann. Árið 2019 áttu smærri forlögin tvær 

tilnefningar, árið 2018 voru þær þrjár og árið 2017 hlaut eitt verk útgefið af smærra 

forlagi tilnefningu.42 Taflan hér að neðan sýnir niðurstöður Fjöruverðlaunanna og 

Maístjörnunnar.  

Ártal Verðlaun  Skáldverk Útgefandi Titill  
2021 Maístjarnan Taugaboð eftir Arndísi Lóu 

Magnúsdóttur 
Una 
útgáfuhús 

Tilnefning 

2021 Maístjarnan Draumstol eftir Gyrði Elíasson Dimma Tilnefning 
2020 Fjöruverðlaunin Svanafólkið eftir Kristínu 

Ómarsdóttur 
Partus Tilnefning 

2020 Fjöruverðlaunin Okfruman eftir Brynju 
Hjálmsdóttur 

Una 
útgáfuhús 

Tilnefning 

2020 Maístjarnan Þvottadagur eftir Jónas Reyni 
Gunnarsson 

Páskaeyjan Verðlaunahafi 

2020 Maístjarnan Vellankatla eftir Þórð Sævar 
Jónsson 

Partus Tilnefning 

2020 Maístjarnan Uppreisnir eftir Þór Stefánsson Oddur Tilnefning 
2019 Fjöruverðlaunin Kláði eftir Fríðu Ísberg Partus Tilnefning 
2019 Maístjarnan Ódauðleg brjóst eftir Ásdísi 

Ingólfsdóttur 
Partus Tilnefning 

2019 Maístjarnan Homo economicus I eftir Sigfús 
Bjartmarsson 

MTH útgáfa Tilnefning 

2018 Fjöruverðlaunin Slitförin eftir Fríðu Ísberg Partus Tilnefning 
2018 Maístjarnan Dauðinn í veiðarfæraskúrnum 

eftir Elísabetu Kristínu 
Jökulsdóttur 

Viti menn Tilnefning 

2018 Maístjarnan Án titils eftir Eydísi Blöndal Sjálfsútgáfa 
höfundar 

Tilnefning 

2018 Maístjarnan Stór olíuskip eftir Jónas Reyni 
Gunnarsson 

Partus Tilnefning 

                                                
41 Bókmenntaborgin, „Fjöruverðlaunin,“ sótt 3. janúar 2023, https://bokmenntaborgin.is/-
bokmenntavefur/bokmenntaverdlaun/fjoruverdlaunin.   
42 Bókmenntaborgin, „Maístjarnan,“ sótt 3. janúar 2023, https://bokmenntaborgin.is/-
bokmenntavefur/bokmenntaverdlaun/maistjarnan.  
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2017 Fjöruverðlaunin Kompa eftir Sigrúnu Pálsdóttur Smekkleysa Tilnefning 
2017 Maístjarnan Veröld hlý og góð: ljóð og 

prósar eftir Magnús Sigurðsson 
Dimma Tilnefning 

Tafla 4: Tilnefningar smærri forlaga til Maístjörnunnar og Fjöruverðlaunanna frá árunum 2017–2021.  

Þegar tilnefningar og verðlaunahafar virtra bókmenntaverðlauna hér á Íslandi 

eru skoðaðar má sjá að smærri forlög eiga iðulega verk á lista, sér í lagi þegar kemur að 

ljóðaútgáfu og þýðingu á erlendum skáldverkum þar sem smærri forlög eru gjarnan í 

meirihluta. Af þessum upplýsingum má draga þá ályktun að þrátt fyrir smæð sína ná 

minni forlögin gjarnan að vera áhrifarík á íslenskum bókamarkaði og gefi út vönduð 

verk sem höfði til íslenskra lesenda. Líkt og fram kemur í svörum viðmælenda eru verk 

smærri forlaga gjarnan af tilraunarkenndum toga sem og færa lesendum þýðingar frá 

fjarlægum menningarheimum. Þannig auka smærri forlögin gjarnan fjölbreytileika 

íslenskrar bókmenntaflóru og hjálpa við að móta nýjar stefnur og strauma markaðarins.  

3.3 Mikilvægi fjölbreyttra bókmennta 

Það er ekki síður mikilvægt að lesa fjölbreytt skáldverk, framúrstefnuleg og 

tilraunarkennd en að lesa skáldverk eftir breiðan hóp höfunda, frá ýmsum þjóðernum og 

samfélagsstöðum. Við lestur skáldverka bætir lesandi við sig reynslu, líkt og 

bókmenntarýnirinn Frederic Jameson hefur skrifað um. Að hans mati mun einstaklingur 

sem býr yfir takmarkaðri reynslu eiga erfitt með að samsama sig með fólki af ólíkum 

bakgrunni. Á meðan lestri stendur þarf viðkomandi að setja sig inn í aðstæður, upplifir 

sig hluta af atburðarásinni og þannig verður frásögnin hluti af reynsluheimi lesenda að 

einhverju leyti. Því er mikilvægt að lesa verk eftir höfunda sem búa yfir ólíkri reynslu 

og menningu en maður sjálfur, til að bæta í reynslubankann og eiga auðveldara með að 

setja sig í spor annarra.43  

Bókmenntir geta einnig skipt sköpum þegar kemur að því að þróa með sér 

hnattræna borgaravitund sem skiptir sífellt meira máli í heimi sem markast af flóknum 

og alþjóðlegum vandamálum. Hnattræn borgaravitund felst í sterkri tilfinningu fyrir 

merkingu þess að vera borgari í hnattrænu og samtengdu en jafnframt síbreytilegu 

samfélagi fólks. Til að mynda eru þær áskoranir sem samfélög um allan heim mæta: 

loftslagsmál; nýting auðlinda jarðar; vaxandi ójöfnuður; og ört vaxandi fólksflutningur 

                                                
43 Frederic Jameson, „Third-World Literature in the Era of Multinational Capitalism,“ Social 
Text, nr. 15(1986) 65-88, hér 65-67.   
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hvort sem það er úr dreifbýli í þéttbýli eða á milli landssvæða sökum vopnaðra átaka, 

pólitísks óstöðugleika og ofsókna.44 Allar þessar áskoranir fela í sér ólík áhrif og 

afleiðingar á samfélögin og eru bókmenntir vel til þess fallnar að varpa ljósi á slík 

vandamál. Það er vegna þess að bókmenntir sýna hina mennsku hlið ýmissa aðstæðna. 

Þau hjálpa lesendum að tileinka sér alþjóðlega borgaravitund og stuðla þannig að 

samkennd og friðarmenningu.45 

 Heimspekingurinn Gunnar Hersveinn Sigursteinsson hefur skrifað fjölda pistla 

fyrir fréttaveituna Stundina þar sem hann tengir saman áskriftarbækur Angústúru við 

þau stóru vandamál sem talin voru upp hér að ofan. Til að mynda veitir Kona í 

hvarfpunkti (2019) eftir Nawal El Saadawi grimma innsýn í undirskipun kvenna í 

samfélagi sem drifið er áfram af feðraveldishugsjón og drottnunargirni á  meðan Litla 

land (2020) eftir Gaël Faye er vitnisburður barns úr stríði. Gunnar sýnir fram á hvernig 

skáldverkin geta veitt innsýn í aðstæður og nært samkennd lesenda með heimamönnum, 

hvernig hinir fjarlægu menningarheimar færast nær og verða hluti af okkar 

heimsmynd.46 Hann skrifar: „Góð skáldsaga getur verið sem vitnisburður jafngild 

skýrslu, fréttaskýringu eða sagnfræðiriti um sama mál eða tímabil. Skáldsagan birtir 

sálina, andann, gleðina og sársaukann.“47 Þá fjallar Gunnar um hvernig friðarmenning 

felst í því að hlúa að veikustu þáttum samfélagsins og ráðast að rótum vandans. Sá 

vandi er gjarnan falinn í fátækt, efnahagslegu misrétti, óréttlæti og pólitík svo dæmi séu 

nefnd. Til að styðja mál sitt nefnir Gunnar skáldsöguna Uppljómun í eðalplómutrénu 

(2020) eftir Shokoofeh Azar og tilheyrir bókaflokki Angústúru. Þar segir hann að safna 

megi saman staðreyndum sem varpa ljósi á sáran sannleika á hugvekjandi hátt vegna 

þess að lesendur fá að upplifa afleiðingar stríðsmenningar á fjölskyldur. Lesandi skynjar 

hvernig fjölskyldum er sundrað og framtíð þeirra þurrkuð út, hvernig öryggið er brotið 

niður. Þannig geta skáldverk, byggð á raunverulegum atburðum og menningu, sýnt að 

sannleikur er ekki einungis samansafn af staðreyndum sem birtast á sjónvarpsskjánum 

                                                
44 Eva Harðardóttir á friðarráðstefnu Höfða friðarseturs, Reykjavíkurborgar og H.Í. 2021.  
45 Sama rit.  
46 Gunnar Hersveinn, „Stríðið sem gerði veröldina tvöfalt verri,“ Stundin, 2. október 2021, 
https://stundin.is/grein/14040/stridid-sem-gerdi-veroldina-tvofalt-verri/. 
47 Gunnar Hersveinn, „Geta bókmenntir eflt frið og traust?“ Stundin, 10. október 2021, 
https://stundin.is/blogg/lifsgildin/geta-bokmenntir-eflt-frid-og-
traust/?fbclid=IwAR2CtKU4qbZqTqPuH0nffn4eCLVLQbNWI5ErULWRGgN52BUDhPfRTL
d1rVA.  
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eða heyrast í útvarpinu. Þess vegna er mikilvægt að stuðla að áframhaldandi útgáfu 

skáldverka frá fjölbreyttum menningarheimum líkt og útgáfur á borð við Angústúru 

gera í miklu mæli.  

 

4 Fjórði kafli 

4.1 Viðtökur  

Svo virðist vera sem lesendur og stærri útgefendur hafi tekið hinum smærri forlögum 

fagnandi. Sverrir segir það misjafnt eftir bókum en alla jafnan hafa bækur hans fengið 

góð viðbrögð, fólki þykir þær fallegar og vandaðar enda leggi þau mikla vinnu í gripinn. 

Hann hefur þó tekið eftir að íslenskir lesendur leitast ekki endilega eftir erlendum 

höfundi sem það þekkir ekki og því hefur virkað ágætlega að setja nafn hans, sem 

þýðanda, aftan á kápuna þar sem hann er betur þekktur á íslenskum markaði. Líkt og 

áður segir hefur AM forlag skapað sér ákveðinn markhóp þar sem fólk treystir 

útgáfunni og kaupir því gjarnan bækur þeirra vegna þess að það þekkir vörumerkið. Að 

sama skapi segir Einar Kári að markaðurinn hafi tekið vel á móti Unu, bæði lesendur og 

aðrir útgefendur. Fyrsta árið þeirra sló Okfruman (2019) eftir Brynju Hjálmsdóttur í 

gegn og völdu bóksalar hana sem bestu ljóðabókina. Þá áttaði hann sig á því að ef 

verkin eru góð þá munu þau finna sér leið þrátt fyrir að ekki sé lagt mikið í 

auglýsingaherferð. Margar af þeirra bókum hafa náð langt, stundum lendi þær skakkt en 

hann geti þó ekki kvartað. Aðrir útgefendur segir hann hafa tekið sér sérstaklega vel. 

Það sé lítil nýjungagirni í íslenska bókabransanum þar sem flestir útgefendur hafa verið 

starfandi frá 10. áratugnum, jafnvel útgáfustjórar Angústúru höfðu verið í bransanum í 

rúm tíu ár áður en þær stofnuðu forlagið. Þess vegna er því tekið fagnandi þegar einhver 

yngri stígi á stokk og vilji byrja í bókaútgáfu. Einar Kári segir ekki mikinn ríg vera í 

útgáfubransanum heldur miklu meiri vinskap og stemningu, hann gæti hæglega hringt í 

annan útgefanda og beðið um góð ráð, öllum þætti það algjörlega sjálfsagt. Þetta rímar 

við reynslu Maríu sem segir að fólk hafi verið henni velviljað frá upphafi. Hún þekkir til 

margra útgefenda og gæti auðveldlega leitað sér ráða hjá þeim öllum. Auðvitað sé 

samkeppni en vegna þess að þau hafa flest skapað sér einhverja sérstöðu þurfi þau ekki 

að berjast jafn mikið um pláss á markaðnum. 
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4.2 Álit á aukningu smærri forlaga 

Síðastliðin 30 ár hefur verið gróska í íslenskri bókaútgáfu og smærri forlögum hefur 

fjölgað. Að mati Maríu, Sverris, Einars Kára og Ásmundar sé það alltaf jákvætt þegar 

einhver nýr kemur inn á markaðinn og fer af stað með útgáfu. Að mati Maríu sé það 

sérstaklega til hagsbóta þegar forlög hafi sína sérstöðu og komi með eitthvað nýtt og 

nefnir þar með AM forlag sem gefi út vandaðar og fallegar barnabækur. Í upphafi hafi 

þær Þorgerði Öglu langað til að gera eitthvað svipað en snúið sér annað og því gleðjist 

þær yfir því að einhver sé í slíkri útgáfu. Að sama skapi þyki henni frábært að útgáfa á 

borð við Unu sé til sem leggi áherslu á yngri höfunda og geri þeim hátt undir höfuð. 

Almennt telur María að viðhorfið í garð aukningu smærri forlaga sé jákvætt en vegna 

smæðar markaðarins ef sífellt væru að bættust við útgáfur. Hún telur þó ólíklegt að svo 

fari. Sverrir telur mikilvægt að á markaðnum séu minni forlög sem séu þokkalega öflug 

vegna þess að oft séu þau til í að taka meiri áhættur en hin stóru, gefa út eitthvað ekki 

alveg augljóst. Líkt og Einar Kári líkir Sverri starfsemi hinna stóru forlaga,  eins og 

Forlagið eða Bjartur-Veröld, við færibandsframleiðslu þar sem reka þurfi fyrirtæki sem 

er orðið fremur stórt. Svo það sé gróska þurfi öflug smærri forlög að mati Sverris. 

4.3 Viðbrögð Forlagsins 

Hólmfríður Úa Matthíasdóttir er útgefandi Forlagsins og ber þar með ábyrgð á öllum 

útgáfulínum sem heyra undir Forlagið sem eru Vaka-Helgafell, JPV, Iðunn og Mál og 

menning. Til samanburðar við smærri forlögin sem fjallað hefur verið um hér á undan 

gefur Forlagið út 150 titla á ári, þar af voru 122 frumútgáfur árið 2022 og bendir svo 

hátt hlutfall frumútgefins efnis til mikils metnaðar í útgáfu. Hjá Forlaginu starfa 

rúmlega 40 starfsmenn í heildina og segir Hólmfríður ótal handtök í kringum það að 

gefa út eina bók. Þau hafi innanhússritstjóra, hönnuði og umbrotsmenn og sér deildir 

fyrir markaðs- og kynningarmál, fólk sem komi að því að selja erlend útgáfuréttindi og 

fjármáladeild. Einnig hafi þau lagerstarfsfólk og afgreiðslufólk í bókabúðinni sem er á 

þeirra vegum. Þannig geti hver starfsmaður leyft sér að sérhæfa sig í vissum verkefnum. 

Ólíkt smærri forlögunum sem útdeila gjarnan hönnunarverkefnum og hver starfsmaður, 

sem er í raun útgefandinn sjálfur, tekur að sér mörg ólík verkefni útgáfubransans. 
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Einnig nefnir Hólmfríður að ritstjórar Forlagsins séu með fremur margar bækur á ári 

sem allar geta verið misjafnar.48  

 Þegar kemur að því að velja sér verk til útgáfu segir Hólmfríður að Forlagið 

reyni að líkja sér við regnbogann, þ.e. að þau reyni að gefa út bækur fyrir sem flesta 

vegna þess að þau hafi pláss fyrir það. Þau reyni þó að tryggja gæði bókanna eftir 

fremsta megni, að þetta séu bækur sem útgáfuteyminu þykir vera góðar og þau telji eiga 

erindi til lesenda. Einnig þurfi þau að horfa til sölumöguleika skáldverkanna, hvort þau 

telji að nógu stór hópur sé til staðar sem muni kaupa sér bók um tiltekið málefni, hvort 

framleiðslukostnaður bókarinnar leyfi það að gefa hana út. Þannig þurfi bæði að horfa 

til menningarlegs- og listræns gildis bókarinnar sem og sölumöguleika hennar. Þetta er 

rímar við orð útgefanda Drápu sem leitast eftir því að gefa út bækur sem seljast en 

skýtur mögulega skökku við útgáfustefnur Angústúru, Unu og AM forlags þar sem þau 

nefndu öll að þau þyrftu sjálf að hafa brennandi áhuga fyrir skáldverkinu til að telja það 

þess virði að gefa út. Sölugildi skáldverksins var sjaldan útgangspunkturinn þeirra þegar 

kemur að því að velja verk til útgáfu heldur þurftu þau að meta það sem svo að verkið 

þyrfti að koma út. Þó taka þau flest fram að verkið þurfi að eiga erindi á markaðinn og 

ber þá að líta að Angústúra gefur út metsölubækur eftir Jenny Colgan sem og bækur 

fyrir ferðamenn sem ætla má að sé einkum vegna sölugildi þeirra. Líkt og Einar Kári 

nefnir þá þurfa atvinnuforlög að huga að því hvort bók geti staðið undir útgáfukostnaði. 

Hólmfríður segir þó að þau þurfi alltaf að vinna út frá eigin sannfæringu þar sem 

bókamarkaðurinn sé óútreiknanlegur og aldrei sé hægt að vita hvað muni hitta í mark. 

Þeirra hrifning skili sér iðulega áfram og telur hún þannig að allir útgefendur, stórir sem 

smáir, vinni á svipaðan hátt. Hún segir að útgefendur fari af stað með að gefa út bók 

þegar þeim þyki bókin frábær og telji að hún eigi erindi og sölumöguleika og að þau 

ráði við kostnaðinn sem fylgi útgáfunni. Að því leytinu til má segja að það sé 

samhljómur í útgáfustefnu flestra forlaga þó svo að áherslur á sölugildi eða fagurfræði 

verkanna séu mismunandi.  

  Að mati Hólmfríðar bendir aukning smærri forlaga til þess að það sé gróska í 

útgáfubransanum og að bókaútgáfa lifi góðu lífi. Hún telur að smærri forlögin séu alltaf 

mikilvæg vegna þess að þau, sem stórt forlag, geti ekki gefið allt út og þannig eigi það 

                                                
48 Viðtal við Hólmfríði Úu Matthíasdóttiu í Viðauka V, bls. 66–70. 



 

37 

heldur ekki að vera. Mismunandi skoðanir og sjónarmið þurfi að koma fram og þar af 

leiðandi mismunandi bækur, til þess einmitt að allir lesendur geti fundið eitthvað við sitt 

hæfi. Hún telur þessa grósku vera af hinu góða og er hlynnt því þegar hún sér flott 

minni forlög með afmarkaða stefnu gera góða hluti. Hún geti þó ekki svarað fyrir hvort 

smærri forlögin hafi áhrif á bókamarkaðinn í heildina á litið en ímyndar sér að fyrir 

yngri höfunda sem séu að taka sín fyrstu skref sé áreiðanlegra að leita til minna forlags 

og hvetur hún höfunda til að leita sem víðast og gefast ekki upp þó þeir fái neikvæð 

svör fyrst um sinn. Hún bendir þó á að Forlagið sé með verkefnið „Nýjar raddir“ sem er 

liður í þeirra viðleitni til að komast í kynni við unga höfunda og fólk sem er að taka sín 

fyrstu skref. Þannig sýni þau fram á að nýjum höfundum er óhætt að leita til þeirra. Sú 

skoðun Hólmfríðar að ekki séu áþreifanleg merki um að smærri forlög og 

grasrótarútgáfa hafi bein áhrif á bókamarkaðinn er í mótsögn við orð Sverris sem telur 

mikilvægt að hafa framsækin forlög sem taki áhættur og syndi gegn straumnum og hafi 

þannig áhrif, ólíkt því sem sumir aðrir útgefendur telja hin stærri forlög gera. Til að 

mynda segir Ásmundur að hjá Forlaginu sé meiri sölumennska fremur en hugsjón sem 

fylgir gjarnan smærri forlögum. Að sama skapi telur hann líklegt að meirihlutinn af 

íslenskum forlögum séu rekin með tapi, þannig hafi tilkoma endurgreiðslu 

útgáfukostnaðar bjargað lífi bókamarkaðarins. 

 Líkt og áður hefur komið fram leggja smærri forlög gjarnan mikið upp úr 

prentgripnum sjálfum og þykir Hólmfríði það skipta máli. Sjálf segir hún að Forlagið 

hafi ávallt lagt mikinn metnað í að bækur þeirra séu vel lesnar og prentaðar á góðan 

pappír, að rétt brot sé fundið fyrir hverja bók líkt og smærri forlögin gera gjarnan. 

Forlagið sé með þrjá innanhússhönnuði sem hanni kápurnar og brjóti um bækurnar. Eitt 

að því sem þarf að huga að er að bækurnar verði ekki einsleitar og því þarf hönnunin að 

vera fjölbreytt, þegar svo margir titlar eru gefnir út á ári megi þær ekki renna saman í 

eitt. Það hvetji þau til dáða hve mikið minni forlögin leggi upp úr hönnun og upplifun 

lesandans þó svo að hún telji að þau hafi alla tíð lagt jafn mikinn metnað í prentgripinn. 

Svör Hólmfríðar eru í mótsögn við skoðanir Einars Kára þegar kemur að hönnunarstaðli 

stærri forlaga sem nefndi sérstaklega að yngri höfundar eru gjarnan ósáttir með 

kápuhönnun stóru forlaganna, líkt og nefnt var hér á undan. Vert er þó að hafa í huga að 

fagurfræði, sér í lagi hönnunar, er huglægt mat hvers og eins. Teljast hlýtur af hinu góða 
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þegar skiptar skoðanir ríkja um hönnun sem koma vonandi af stað umræðu sem leiðir til 

enn meiri þróunar, tilrauna og grósku í bransanum.  

 Að mati Hólmfríðar er bókamarkaðurinn á breytingaskeiði og erfitt sé að segja 

til um hvert stefnt sé. Inn í þetta spilar ný tækni og ýmislegt sem sé að breytast og 

þróast og útgefendur eru að læra inn á sem og lesendur. Hún er þó sannfærð um að hið 

prentaða form bókarinnar muni lifa áfram. Engin eiginleg framtíðarstefna sé hjá 

Forlaginu en þau þurfi sífellt að aðlaga sig að markaðnum. Þau hafi til að mynda farið 

af stað í hljóðbókaframleiðslu til að bregðast við þeirri nýjung á markaðnum. Allir 

útgefendur hafi áhyggjur af kiljusölu sem hefur dregist saman og velti vöngum um 

hvernig sé best að bregðast við því. Mörg tækifæri séu í boði fyrir hin smærri forlög á 

þessum breytingatímum en hún telur ólíklegt að Forlagið muni reyna að stækka við sig 

nema mögulega myndu þau bæta einhverju við sig til að bregðast við breyttum markaði 

líkt og með hljóðbókaframleiðsluna. Hjarta þeirra hafi þó ávallt verið hjá hinum 

prentuðu bókum og sér Hólmfríður ekki fyrir sér að það muni breytast. Flæðið fari eftir 

árunum, eftir því hvaða góðu handrit þau fái í hendurnar. 

 Þó að orð Hólmfríðar hafi á köflum verið í andstöðu við svör hinna smærri 

útgefenda, sem og hönnunarstaðla og áhrif smærri forlaga á bókamarkaðinn, virðast 

viðmælendurnir vera á sama máli um tækifærin sem liggja í grasrótarútgáfu. Þau gefi 

sér meira svigrúm til tilrauna og gera útgáfu bókverks gjarnan að einhvers konar 

gjörningi, líkt og Ana Stanićević fjallar um í grein sinni. Þó mætti velta vöngum hvers 

vegna stór forlög sem gefa reglulega út verk eftir metsöluhöfunda og hafi einmitt 

bolmagn til að prófa sig áfram með tilraunarkenndari verk, eða verk sem þykja ekki 

vænleg til sölu, geri ekki meira af slíku.49 Hér má vísa aftur í orð Hólmfríðar um að 

verk sem þau velji til útgáfu verði að þykja líkleg til að standa undir kostnaði og er því 
                                                
49 Samkvæmt Bókatíðindum ársins 2022 skráði Forlagið 15 ljóðabækur, sem eru 12% af 
frumútgefnum verkum Forlagsins sé miðað við 122 bækur. Árið 2021 skráði Forlagið 12 
ljóðabækur, árið 2020 voru 7 skráðar og árið 2019 voru þær 15. Sé gert ráð fyrir að fjöldi 
útgefinna titla sé nokkuð stöðugur ár hvert má ætla að útgefnar ljóðabækur séu um 10-15% af 
heildarfjölda frumútgefinna titla hjá Forlaginu. Þó svo að sumir smærri útgefendur á borð við 
Einar Kára og Ásmund þykir Forlagið ekki gefa út nógu mikið af framúrstefnulegum verkum 
eru engar tölulegar upplýsingar yfir hve margar skáldsögur myndu falla undir þá skilgreiningu 
árlega en þó má gera ráð fyrir að Forlagið hafi, líkt og Hólmfríður nefnir, menningar- og 
listrænan metnað þegar kemur að útgáfu. Einnig er vert að nefna að frá árinu 2017 hefur 
Forlagið efnt til handritasamkeppninnar Nýjar raddir þar sem kallað er eftir handritum frá 
nýjum og upprennandi höfundum.  Bókatíðindi, „Eldri tölublöð og árgangar Bókatíðinda,“ sótt 
7. janúar 2023, https://www.bokatidindi.is/argangar. 
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vel líklegt að sú stefna geti haft heftandi áhrif á frumleika skáldskaparins. Hér er þó 

ekki átt við að hin stóru forlög gefi út engin slík verk og heldur ekki að allur 

skáldskapur þurfi að vera áhrifamikill eða framúrstefnulegur til að teljast góður og 

gildur. Skiljanlegt er að forlag skuli einblína á þau verk sem þykja vænleg til vinsælda 

þegar framleiðslan er í stærra lagi og launakostnaður margra starfsmanna í húfi.  

 

Lokaorð 
Þegar litið er til íslenskrar bókaútgáfu út frá sjónarmiði smærri forlaga má sjá að sum 

þeirra leyfa sér gjarnan að vera í meiri tilraunastarfsemi og skapa pláss fyrir eitthvað 

nýtt á markaðnum. Þær breytingar sem verði á vettvangi útgáfunnar með tilkomu 

smærri forlaga er gjarnan sú að aukin áhersla er lögð á prentgripinn sjálfan, fagurfræði, 

stefnumarkandi texta og þörf fyrir að takast á við það sem rúmast ekki innan 

meginstraumsins. Þar af leiðandi geta þau verið undirstaðan að fjölbreyttri 

bókmenntaflóru og framúrstefnulegum skáldverkum.  

 Öll smærri forlögin sem voru til skoðunar í þessari umfjöllun, að Drápu 

bókaútgáfu undanskilinni, eiga það sameiginlegt að leggja mikið upp úr því að vinna 

með fólki sem þau telja framarlega í sínu fagi og að lokaútkoman sé gæðaverk. AM 

forlag, Una útgáfuhús og Angústúra bókaforlag voru öll stofnuð með fagurfræðilegri 

hugsjón að baki og hafa reynt að skapa sér sérstöðu og pláss á markaðnum með bókum 

sem eru ólíkar þeim sem verið er að gefa út. Þannig færa þau lesendum eitthvað nýtt og 

hafa myndað sér hóp sem treystir þeim fyrir gæðabókum. Þrátt fyrir að taka áhættur og 

vera nýjungagjörn eru útgáfurnar iðulega samkvæmar sjálfum sér þar sem einhvers 

konar heildarfagurfræði sameinar verkin þótt ólík séu. Drápa bókaútgáfa er þó aðeins úr 

takti við hinar þrjár útgáfurnar þar sem einblínt er á söluvænar bækur fremur en hugsjón 

og ríma vinnubrögð útgáfunnar þannig til hinna stærri forlaga. Sé útgáfa keyrð á 

fagurfræði og bókmenntalegum grundvelli sé verulega erfitt að standa undir rekstri og 

hafa tekjur af og því er mikilvægt að bókaútgáfa njóti áframhaldandi stuðnings frá 

ríkissjóði til að mynda í formi ritlauna höfunda og endurgreiðslu útgáfukostnaðar.  

 Svo að gróska sé í bókaútgáfu þurfi að vera til staðar öflug smærri forlög sem 

þori að taka áhættur, komi með flottar þýðingar frá ólíkum menningarheimum og verk 

eftir breiðan hóp höfunda. Mismunandi skoðanir og sjónarmið þurfi að koma fram og 
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þar af leiðandi mismunandi bækur. Með áherslu á bókmenntalegt gildi og erindi 

skáldverka á markaðinn, nýjungagirni í hönnun og viðmóti til útgáfu í heild hvetja 

smærri forlögin til breytinga og vonast mörg hver til að hafa á hrif á markaðinn.   
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Viðauki I 
Öll viðtöl sem hér á eftir koma eru tekin af Önnu Maríu Björnsdóttur og hljóðrituð á 

snjallsíma.  

Viðtal við Sverri Norland – AM forlag 

 28. október 2022  

Geturðu byrjað á að kynna sjálfan þig og reynslu í útgáfu?  

Ég heiti Sverrir Norland og rek ásamt hinni Cerise Fontaine saman AM forlag. Við 

byrjuðum árið 2018 á að gefa út fimm litlar bækur eftir mig en svo breyttist það í 

barnaútgáfuna í kjölfarið. Bæði ég og hún gerum ofboðslega margt.  

Í hvaða tilgangi við útgáfan stofnuð? 

Cerise er frönsk en fædd í Bandaríkjunum. Við bjuggum saman í París og í mörg ár í 

New York og hún hefur unnið fyrir bókaútgáfur, bæði í París og New York. Hún vann 

einnig á listasafni í New York og er rosalega smekkvís og vön vissri bókamenningu. Til 

dæmis í Frakklandi er mikið af fallegum myndabókum. Okkur fannst vanta hér pláss 

fyrir eða að það væri verið að búa til meira pláss fyrir eitthvað þannig. Það var kannski 

fyrsta hugmyndin. 

Grunnhugmyndin var að búa til hinn fullkomna bókaskáp barnsins, eða 

bókahillu með ótrúlega fallegum bókum fyrir krakka, allt niður í eins til tveggja ára og 

upp. Það var upphafs uppleggið og gildir alveg enn þá. Við erum enn þá bara að gefa út, 

í rauninni, þrjár til fimm bækur á ári. Bara þýddar bækur sem við veljum eða fáum eða 

einhver gaukar að okkur. Við höfum fengið fullt af fyrirspurnum frá fólki sem bæði er 

að þýða eða skrifa eitthvað frumsamið en við höfum ekki enn farið út í að gefa út eftir 

aðra því þá myndi þetta vinda svo mikið upp á sig, það er tímaspursmál og allt annað 

dæmi. Enn þá gengur bara vel, við erum enn þá bara ástríðuverkefni og þvert á 

kapítalismann.  

Það er reyndar annað mál sem má kannski segja með bækurnar okkar, margar 

bókaútgáfur hér, eða flestar, myndu ekki gefa út bækurnar okar. Ekki á þann hátt sem 

við gerum. Við erum til dæmis með mann sem heitir Yves Mestrallet og er 

bókagerðameistari og hefur verið okkur til taks. Hann er hjá prentsmiðjunni og vinnur 

með ýmsum öðrum og tryggir að pappírinn sé réttur, að litirnir komi rétt út og varar 

okkur við ef eitthvað stefnir í ranga átt. Þannig að við erum rosa natin við að hafa allt 
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eins flott og hægt er. Að prenta svona myndabækur getur náttúrulega verið svolítið dýrt 

en okkur er alveg sama. Við viljum bara gera þetta eins vel og hægt er eða sleppa þessu.   

Hve margir starfa við forlagið? 

Við erum bara tvö. Fólk hefur sótt um vinnu hjá okkur en við þyrftum að gefa út svo 

miklu fleiri bækur til að það væri mögulegt. Ég sé um þýðingar og svolítið svona 

kynningarmál. Cerise sér um alla hönnun og kynningu líka og samfélagsmiðla. Pabbi 

minn er einn besti yfirlesari og nákvæmasti, les yfir allt sem við gerum. Rebecca Genet 

er frönsk vinkona okkar og tekur allar ljósmyndir fyrir okkur og er frábær, ljósmyndar 

mikið fyrir matreiðslubækur og er algjör snillingur. Systir Cerise er grafískur hönnuður 

og teiknari og hefur teiknað mikið og Rebecca handskrifar líka texta.  

 Þetta er bókstaflega allt svona, við erum ekki að ráða fólk. Við gætum það alveg 

en þetta er bara beint frá býli samvinna og mér finnst frábært að halda því þannig.  

Hvernig veljið þið hvaða verk þið gefið út? 

Við segjum bara nei við alla sem senda okkur bækur og gefum bara út eitthvað sem 

okkur langar að gefa út, og hefur kannski langað lengi. Við höfum alveg sagt nei við 

fólk sem við myndum alveg vilja gefa út, bók sem kemur svo út hjá einhverjum öðrum 

og er mjög flott en það er bara ekki eitthvað sem við erum að gera núna. En bækurnar 

sem við gáfum út fyrst voru bækurnar sem við höfðum haldið upp á í einhvern tíma eins 

og Where the Wild Things Are, Óhemjurnar og bækur eftir Tomi Ungerer sem mér 

finnst alveg frábær og Eldhugar.  

 Stundum eru útgáfur úti að senda okkur, en þá verður það að vera þannig að við 

virkilega viljum gefa þær út, því þetta eru svo fáar bækur að maður verður að hafa 

ástríðu fyrir því að þær rati til fólks. 

 Ég get súmmerað upp ritstjórnarstefnuna upp í eina línu: Bækur sem enginn 

annar myndi gefa út en eiga samt að koma út, finnst okkur. Það er ekki augljóst að 

einhver annar myndi stökkva á að gefa þær út. Þannig reynum við að réttlæta tilvist 

okkar og búa til ákveðið vörumerki.  

Hvað er það við bækurnar sem lætur ykkur finnast að þær eigi að koma út? Til að 

mynda boðskapur eða eitthvað slíkt?  
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Já, það er útlitið og bara allt. Allar bækurnar okkar eru teiknaðar og skrifaðar af sama 

höfundi. Það er að segja myndahöfundurinn er líka bókarhöfundurinn, ekki annar 

teiknari. Þetta er eitt verk. Höfundarnir okkar eru alltaf bæði teiknarar og 

myndlistarmenn og höfundar.  

Hvernig finnst þér viðtökurnar við ykkur hafa verið? 

Þær hafa held ég bara verið mjög fínar. Það er misjafnt eftir því hvaða bækur það eru, 

eins og Þar sem óhemjurnar eru er bara uppseld hjá okkur. Eldhugar er held ég líka 

uppseld hjá okkur. Og svo hinar hafa fengið mjög góð viðbrögð. En við erum líka 

svolítið að búa til markað, fólk er að sjá að við erum að gefa út bækur og treystir okkur 

og þá vonandi kaupir bækurnar þó það viti ekkert hvaða bók þetta er.  

 Annað áhugavert er að mér finnst alltaf gaman að fá bók eftir erlendan höfund 

sem ég þekki ekki neitt og finnst það bara spennandi. En ég hef tekið eftir því að hér er 

fólk ekkert endilega að leita að því. Þess vegna höfum við stundum bara sett nafnið mitt 

sem þýðanda aftan á kápuna, ekki af því ég sé með svo stórt egó heldur bara af því að 

fólk þekkir kannski mig frekar en höfundinn, þótt höfundurinn sé þekktur. Þá sér það 

bara að Sverrir var að þýða. Það er fyndið þegar hugsað er um viðtökurnar.  

Fólki finnst bækurnar okkar vera fallegar og vandaðar en við leggjum líka mikla 

vinnu í þær. Ekki síst þökk Cerise sem er svo flink og nákvæm. Ég er meira þannig að 

ég fæ fullt af hugmyndum og er úti um allt og hún tekur þetta svo saman og skilar 

þessu. Við virkum vel saman. Þær eru fallegar en líka eitthvað sem svona kveikir áhuga 

á bókum og hugmyndir um skemmtilega sögu, það er einhver gleði. Það er kannski líka 

eitthvað markmið. 

Hver er þín skoðun, sem útgefandi, á smærri forlögum? 

Ég held að það sé mikilvægt að minni forlög eru þokkalega öflug því þau eru oft meira 

til í að taka áhættu eins merkilega og það hljómar. Að gefa út eitthvað sem er ekki 

augljóst. Það er hættara við því að stærri forlög verði eins og bakarí eða færiband, ég er 

ekki að segja að það sé þannig en það er samt miklu meiri operation og það þarf að 

greiða laun og reka fyrirtæki sem er bara svolítið stórt, eins og Forlagið eða Bjartur og 

Veröld. Til að það sé gróska þá þarf öflug smærri forlög.  



 

47 

Hafið þið haldið tryggð við upphaflegt markmið útgáfunnar eða hefur stefna ykkar 

breyst?  

Bækurnar sem við erum að gefa út núna í haust eru dálítið ólíkar, erum að gefa út 

Risaeðlur og Í morgunsárið. Mér finnst þetta allt passa saman því fagurfræðin er sú 

sama, þær tóna saman en þær eru talsvert ólíkar. En upphaflega markmiðið á enn þá við. 

Þetta passar inn hjá okkur. Næsta vor, erum með þrjár tilbúnar, eru allt öðruvísi en samt 

einhvern veginn er tilfinning fyrir einhverri fagurfræði sem sameinar þetta allt.  

  



 

48 

Viðauki II 

Viðtal við Maríu Rán Guðjónsdóttur – Angústúra 

1. nóvember 2022 

Geturðu byrjað á að kynna sjálfan þig og reynslu í útgáfu?  

Við stofnuðum Angústúru árið 2016, ég og Þorgerður Agla Magnúsdóttir. Þá hafði ég 

unnið frá 2013 hjá Crymogeu, það var kannski í fyrsta skipti sem ég vann í bransanum 

en áður hafði ég starfað sem bókmenntaþýðandi þannig ég hafði verið að vinna fyrir 

útgáfur. Ég lærði mannfræði og spænsku og var leiðsögumaður og þýðandi og svo tók 

ég master í bókmenntafræði, spænskar bókmenntir svo það er minn heimur, og 

menningarstjórnun.  

Í hvaða tilgangi var forlagið stofnað?  

Þá vorum við báðar, Agla var búin að vinna í útgáfu hjá Bjarti og Miðstöð íslenskra 

bókmennta, og ég var hætt hjá Crymogeu og langaði enn að starfa í útgáfu. Ég held að 

mig hafi alltaf langað til að stofna eigin útgáfu þótt það hafi ekki endilega verið 

markmiðið frá upphafi. Þessi hugmynd kom mjög eðlilega, mig langaði að hafa meira 

um það að segja hvað væri gefið út og stýra meira. Þannig þá fannst mér mest 

spennandi að stofna nýja útgáfu.  

Var einhver heildarsýn fyrir forlagið?  

Helst í upphafi var að við vildum byrja á þýðingum, út af áhugasviði. Við höfum báðar 

mikinn áhuga á þýðingum og viljum vita meira um heiminn og miðla því, koma til 

íslenskra lesenda. Ég hugsa að Agla hafi alltaf haft áhuga á því líka, ég er líka þýðandi 

og sem lesandi hafði ég alltaf meiri áhuga á erlendum bókum.  

Svo við byrjuðum á því og þá fórum við af stað haustið 2016 og gáfum út 

Ómótstæðileg Ella, matreiðslubók, en við ætluðum ekkert endilega að gefa út 

matreiðslubækur eingöngu eða vera í svoleiðis bókum. Við bara byrjuðum og fundum 

það sem okkur leist vel á og tókum sénsinn á. Einnig barnabók og litabækur fyrir börn, 

svona skapandi. Svo strax næsta ár erum við byrjaðar að gefa út Jenny Colgan, Agla var 

búin að spotta það að það væri pláss á markaðnum fyrir svoleiðis, það var ekkert 

svoleiðis að koma út þó það hafi nú breyst.  
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Og bækur í áskrift fer líka af stað. Það er eitthvað sem við vildum gera frá 

upphafi, algjörlega, að gefa út bækur eftir höfunda frá öðrum löndum en löndunum í 

kringum okkur og það var enginn að gera það heldur. Ég held að við höfum markað 

okkur svolítið skýra stefnu með því, það var mjög skýrt hvað við vorum að gera með 

því. Það er erfitt að gefa út þýðingar á Íslandi og hefur nú ekki skánað síðan 2016 en við 

komumst að því að það eru fleiri en við sem vildum lesa góðar bókmenntir frá öðrum 

löndum en frá Vesturlöndum, þannig við fórum af stað með þessa áskrift og það 

fjölgaði bara jafnt og þétt í henni. Það er fullt af fólki sem hefur verið með okkur frá 

upphafi og nú er að koma út 22 bókin.  

Svo hefur þetta svona svolítið þróast en alveg í átt sem við vildum. Þegar ég var 

að vinna hjá Crymogeu þá kynntist ég Rán Flygenring og árið 2017 kemur hún til mín 

og Hjörleifur Hjartarson með bókina Fuglar. Þá voru þau langt komin með þá bók, 

handrit og teikningar en átti eftir að setja svolítið saman. Okkur fannst það bara alveg 

rosalega spennandi, akkúrat eitthvað sem við vildum líka vera að gefa út. Svona 

áhugaverðar og fallegar bækur, listrænar. Og Rán er náttúrulega alveg ofboðslega flink 

og skapandi höfundur og eiginlega alveg einstök því hún er bæði flink með myndir og 

texta. Svo er Hjörleifur líka einstakur því hann er að miðla fróðleik en á svo hrikalega 

skemmtilegan hátt, bæði svo gaman að lesa bókina og gaman að fræðast því um leið 

man maður það svolítið vel því hann setur í þannig samhengi. Þau saman eru alveg 

frábært teymi og rosalega gaman að gefa út þá bók og vinna bókina með þeim og Birnu 

Geirfinns hönnuði, og það var alveg komið með að vera held ég frá upphafi. Svo höfum 

við unnið meira með þeim og það hefur kannski fylgt okkur næstum frá upphafi, bækur 

í áskrift, Jenny Colgan og Rán og Hjörleifur.  

Hve margir starfa við forlagið? 

Við erum bara tvær og erum margar deildir, ritstjórn og markaðs og bókhald og 

dreifing. Við gerðum allt sjálfar, reyndar með aðstoð góðs fólks með fjölskyldu og vini 

með okkur. En svo vinnum við með höfundum og þýðendum og prófarkalesurum og 

grafískum hönnuðum og ljósmyndurum og alls konar fólki sem við álítum vera mjög 

framarlega í sínu og gera vel. Það er náttúrulega svo dýrmætt, þetta verður ekki bara til. 

Við erum ekkert bara að búa þetta til, það eru allir aðrir sem eru með okkur í þessu.  

Hve marga titla gefið þið út á ári? 
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Að meðaltali hafa þeir verið um fimmtán. Þegar við byrjuðum voru þeir fjórir og næsta 

ári eftir voru það tíu, svo voru þeir fimmtán og núna eru þeir svolítið fleiri í ár. En það 

eru að koma þýðingar á íslenskum verkum fyrir ferðamannamarkaðinn hér, eins og 

Vigdísi og Hestar og Eldgos á ensku, og svo eru einhverjar endurprentanir, kannski ekki 

beint endurútgáfur.  

Hvernig veljið þið verk til útgáfu?  

Þegar við erum búnar að ákveða að gefa eitthvað út þá er það af því að við brennum 

fyrir það og finnst það spennandi. Einu sinni sagði einn erlendur útgefandi við okkur að 

maður þarf að vera tilbúinn að tala um verkin í þrjú ár á eftir og það er algjörlega 

þannig, maður þarf að standa með verkunum alla leið.  

Vinnið þið út frá einhverri ákveðni ritstjórnarlegri stefnu þegar kemur að frumsömdum 

verkum?  

Við höfum kannski frekar reynt að finna bókinni eða verkinu þann farveg sem því 

hentar. Það sem ég á við með því er til dæmis að finna rétta grafíska hönnuðinn. 

Ritstjórnarlega séð og textalega séð þá vinnum bara náið með höfundinum, það er erfitt 

að vera með einhverja eina stefnu eða leggja línurnar, frekar að draga fram það besta.  

Kannski það sem ég held að einkenni okkar bækur eru ákveðin gæði í gripnum, 

bókinni sem grip. Við pælum mjög mikið í pappírnum og útlitinu og bæði í þessu 

sjónræna og snerti, fyrir utan þá er innihaldið þar sem mestu gæðin eru, verkið sjálft. En 

það nýtur sín sem best í sem bestum búningi. Ég held að það sé stefnan, að finna hvað 

er rétt fyrir þetta verk.  

Telur þú einhvern mun vera á ritstjórn hjá smærri forlögum eða stærri? 

Ég held að það sé ofboðslega misjafnt. Ég held að það sé bara hvað fólk gefur sér 

mikinn tíma í verkið og hvað fólk vandar sig mikið. Það er ekki hægt að segja að það sé 

meira hjá minni forlögum en stærri, mér finnst það ekki. Það eru heldur ekki mörg 

forlög sem eru stærri, það er eitt sem er stórt og svo er annað sem er samt með miklu 

færri starfsmenn. Forlagið er með 40 starfsmenn en Bjartur og Veröld með fjóra og við 

hin erum kannski bara tvö. Svo eru sum forlög sem eru bara með einum manni en eru 

samt að gefa út 40 bækur. Það fer bara eftir fólkinu sem þú vinnur með.  
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 En við reynum líka, höfum bæði unnið sjálfar með höfundum og svo höfum við 

líka stundum í sumum verkefnum fengið utanaðkomandi ritstjórn og við erum með 

utanaðkomandi ritstjóra sem vinnur mikið með okkur í ýmsum verkefnum, svo erum 

við líka með starfsnema sem fá líka að koma að ritstjórn hjá okkur. Það fer líka eftir 

hverju og einu verki. Við erum líka með yfirlesara og þegið við höfum verið að vinna 

verk sem tengist kannski meira sagnfræði og arkitektúr, eins og Laugavegur, þá koma 

að því fleiri lesarar úr faginu fyrir utan prófarkalestur.  

 Prófarkalestur er líka eitthvað sem okkur finnst mikilvægt að sé vandað, ekki 

bara útlitið heldur að það sé lesið oft og við lesum oft yfir hvert verk. Bara vönduð 

vinnubrögð og einhver fagurfræðileg útkoma sem lyftir verkinu upp.  

Hvernig finnst þér viðtökurnar við ykkur hafa verið? 

Rosalega góð, ég get ekki sagt annað. Það eru sífellt fleiri sem eru að fatta fyrir hvað við 

stöndum og alveg frá upphafi. Líka frá öðrum forlögum þá finnst mér, því þetta er ekki 

stór heimur, fólk hafa verið okkur velviljað frá upphafi. Ég þekki marga á mörgum 

útgáfum sem ég get leitað til eftir ráðum og við svona gerum það, við leitum ráða hvert 

hjá öðru. Auðvitað er samkeppni en maður er samt líka að reyna að marka sér eitthvað 

pláss á markaðnum sem er ekki alveg tekið, ekki nóg af. Eins og bækurnar í áskrift, það 

eru bækur sem er ekki, að minnsta kosti ekki konsikvent, alveg fast verið að gefa út, það 

kemur kannski ein og ein. En að reyna að finna pláss á markaðnum sem er ekki alveg 

frátekið. Vera með eitthvað nýtt. Mér fyndist ekki mikill tilgangur í því að endurtaka 

bara það sem aðrir eru að gera, vill vera með einhverja sérstöðu.  

 Ég hef aldrei orðið vör við neitt annað en velvild í okkar garð frá öðrum 

útgefendum og lesendum og almenningi, algjörlega.  

Eru væntingar lesenda hærri eftir því sem líður á?  

Ég held það, ég hert heyrt að lesendur treysti okkur og treysta því að þessar bækur, til 

dæmis áskriftarbækurnar með magabeltinu, að það sé eitthvað varið í þær. Fólk er svo 

kannski mishrifið af bókunum sem er eðlilegt. Ég hugsa að fólk geri kröfur en við 

höfum aldrei fengið að heyra að við stöndum ekki undir þeim eða eitthvað þannig. Eins 

með íslensku bækurnar.  

Því þú varst að spyrja um viðtökur. Við vinnum með rosalega góðum þýðendum, 

þeir hafa fengið tilnefningar til þýðingarverðlauna og unnið. Bækurnar hafa verið 
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tilnefndar til Íslensku bókmenntaverðlaunanna, Fjöruverðlauna og hönnunarverðlauna 

þannig það eru alltaf góðar viðtökur.  

 Ég held að það séu kannski ekkert meiri væntingar en við höfum gert til okkar 

sjálfra. En svo eru flestir lesendur ekkert að spá í hvaða útgáfa gefur út hvað og vita 

ekkert hvaða útgáfur eru til eða fyrir hvað þær standa. Kannski bara helst ef þú hefur 

einhverja þekkingu, þekkir einhvern einhvers staðar og getur aðeins staðsett þig. Ég 

held að fæstir viti í rauninni að maður sé til, þannig séð. En eiga kannski einhverjar 

bækur sem maður hefur gefið út en eru ekkert að spá í hver gefur út hvað. Ég held að 

það séu bara mest við sjálf sem spáum í það.  

Hver er þín skoðun á aukningu smærri útgáfa og áhrifa þeirra á bókamarkaðinn? 

Mér finnst það bara jákvætt, ég held og það tala fleiri um það en ég, að það eru alltof 

margar bækur gefnar út, en það er ekki sagt að forlögin séu of mörg. Ég held að það sé 

bara rosa gott fyrir bransann og útgáfu á Íslandi að það séu að koma nýir aðilar inn. Þeir 

aðilar em eru að koma eru líka með sína sérstöðu og eru að koma með eitthvað nýtt, 

eins og til dæmis AM forlag sem gefur út vandaðar og æðislegar barnabækur. Það er 

eitthvað sem við ætluðum kannski að gera meira af í upphafi en höfum svo farið í 

annað, þá er ég svo glöð að það sé einhver að gefa út svona bækur. Að sama skapi er 

Una með yngri höfundana og frábært starf hjá þeim líka. Og fleiri sem eru að gefa út 

flottar og áhugaverðar bækur.  

 Ég held að það sé almennt bara jákvætt viðhorf gagnvart því en auðvitað er þetta 

alveg svakalega lítill markaður og ef það væri kannski alltaf að bætast við og við værum 

komnar með 100 útgáfur sem væru að gefa út og það litla af markaðnum myndi deilast á 

það, það væri mjög erfitt. En ég hef ekki orðið vör við neikvætt viðhorf gagnvart nýjum 

útgefendum, alls ekki. Frekar bara velvilja eins og við fundum.  

Hafið þið haldið tryggð við upphaflegt markmið eða hefur stefna forlagsins breyst með 

árunum? 

Sko já og nei. Þegar maður byrjar þá veit maður heldur ekki alveg hvað virkar. Eins og 

þegar við vorum að byrja þá prófuðum við að gefa út glæpasögu sem okkur fannst mjög 

fín, spænska. En þau hökkuðu hana í sig í Kiljunni og þá varð ekkert meira af henni. Og 

það er kannski okkar svið þannig við fórum ekkert meira út í glæpasögur en maður 

verður stundum bara að prófa til að sjá hvað virkar og kynnast því.  
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 Við gefum út svolítið myndríkar bækur, það hefur í rauninni verið með okkur frá 

upphafi. Ég myndi segja að við værum svolítið bara, ef maður lítur yfir það sem við 

höfum gefið út þá höfum við verið samkvæmar sjálfum okkur frá upphafi. Höfum ekki 

tekið neinar u-beygjur í ákvörðunum í rauninni. Bækur í áskrift eru bara það sem við 

lögðum upp með, Jenny er á sínum stað og svo eru íslensku höfundarnir líka eitthvað 

sem hefur þróast mjög flott og gaman að vinna með hæfileikaríku fólki. Eins og Lani 

Yamamoto og Birnu Þrastar og Rán og Hjörleifi, og Hallgrími og Rán. Þetta eru allt ný 

verkefni. Við gáfum svo út stærri bækur í fyrra, Laugavegur og Kristín Þorkels, sem 

fara í rauninni í þetta en samt nýtt fyrir okkur. En mér finnst þær samt tengjast því sem 

við höfum verið að gera, nýtt af því að þær eru svona stórar og yfirgripsmiklar en það 

var samt alveg í takt við annað fannst mér. 

 Við vorum kannski ekki með niðurnjörvað í upphafi að við ætluðum að gera 

þetta og ekki þetta. Við byrjuðum í þýðingum og tókum svo inn þau, kannski sá hlutur 

hefur stækkað en við bjuggumst alltaf við því að sá hluti myndi stækka, í íslensku 

höfundunum. Við höfum þróast vel og ég er sátt við hvernig við höfum þróast.  
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Viðauki III 

Viðtal við Ásmund Helgason – Drápa bókaútgáfa 

1. nóvember 2022 

Geturðu byrjað á að kynna sjálfan þig og reynslu í útgáfu?  

Ég er viðskiptafræðingur og búinn að vinna mikið í auglýsingabransanum, átti 

auglýsingastofu og var í sölumálum og sölustjóri hjá tveimur fjölmiðlafyrirtækjum. Við 

byrjuðum fyrir tilviljun í þessu árið 2005 með því að gefa út sudokubók, fyrsta 

sudokubók á Íslandi, erum síðan búin að gefa út einhverjar 25 sudokubækur. Vorum 

alltaf með það on the side, við hjónin, en að vinna annars staðar. Þannig að smám 

saman kynntumst við þessu, dreifingunni og sölunni.  

 Árið 2015 vorum við á krossgátum, hættum í ákveðinni vinnu og þá prófuðum 

við að gefa út fyrstu þýddu kiljuna, hún gekk svona rosalega vel að okkur fannst þetta 

bara vera piece of cake – hún hét Bak við luktar dyr eftir B. A. Paris. Ári síðar ákváðum 

við að gera meira úr þessu og svo 2017, 2018 fórum við að taka þetta mjög alvarlega. Í 

fyrra gáfum við út 21 bók og á þessu ári verða það líka 17 til 18.  

Er einhver heildarsýn fyrir forlagið?  

Til að byrja með vorum við í þessum bókum sem eru þýddar kiljur, við vildum bara 

finna metsölubækur. En í millitíðinni, 2015, 16, gáfum við út tvær bækur sjálf eftir 

dætur okkar, tvær matreiðslubækur. Önnur gekk svakalega vel, prentuðum þrisvar og 

önnur gekk ekki alveg nógu vel. Svo við aðeins kynnumst þessu og hvað okkur finnst. 

Við erum enn að læra hvað virkar og hvað ekki, eftir hverju markaðurinn er að kalla. 

Við viljum vinna í því, finna út hverju markaðurinn er að leita. Við erum ekki mikið 

hugsjónarfólk að koma út menningarlegum bókum, ekki endilega. Við höfum þýtt 

nokkrar bækur sem gætu flokkast sem bókmenntabækur, fine literature en þær hafa bara 

ekkert skilað hagnaði í raun og veru. Þýðingarkostnaður er mjög hár, prentkostnaður 

hefur hækkað og salan minnkað. Maður er eiginlega bara 20 árum of seinn í þennan 

bransa.  

 Þannig að við höfum fært okkur, núna undanfarin ár, meira í barnabækur. Það 

eru viðbrögð við minnkandi sölu sem má að einhverju leyti rekja til Storytel og 

hljóðbóka. Það er erfiðara að koma myndskreyttum bókum yfir á hljóðbókarformið 
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vegna þess að þá glatast svo margt. Svo við erum ekki að græða mikið á þessum 

barnabókum, ég get ekki sagt það. Það eru ein eða tvær seríur sem virka fyrir okkur. En 

svo er þetta bara svo skemmtilegur bransi að maður vill vera í þessu, þó maður sé ekki 

að græða mikið.  

 Við erum að gefa út einhverjar fjórar til sjö kiljur á ári, þýddar. Árið 2020 

vorum við með tvær, þrjár virkilega góðar bækur fannst okkur, bókmenntalega séð, þær 

seldust ekki nógu vel svo við höfum fært okkur aðeins yfir í afþreyingarbækur. Þróunin 

í dag er svona dálítið yfir í léttari bækur, aðeins frá krimmanum. Angústúra leiddi 

einmitt kannski þá bylgju með Jenny Colgan og fleiri eru farnir að fara út í þetta. Við 

byrjuðum á því í fyrra. Svo höfum við líka gefið út veiðibækur sem við erum mjög stolt 

af og vel úr garði gerðar því ég þekki þann heim vel. Maður reynir bara að stilla 

kostnaðinum þannig að maður þurfi ekki að selja allt of mikið til að ná núllinu.  

 Núna finnst okkur við vera tilbúin, því við erum bara tvö í þessu fyrirtæki og 

eiginlega bara ég í raun og vera, með stuðningi konunnar minnar. Núna erum við í 

fyrsta sinn með íslenska skáldsögu sem er að koma fyrir jólin og við viljum færa okkur 

þangað, því það er sá hluti markaðarins sem er enn þá góður. Við þurftum bara aðeins 

að læra á bókaútgáfuna áður en við gátum farið út í það, fannst okkur.  

Hvernig finnst þér viðtökurnar við ykkur hafa verið? 

Það er bara svipað hljóð í öllum. Maður veit ekki hvort hljóðbókastreymið eins og 

Storytel sé að drepa markaðinn eða hvað. Núna í fyrsta sinn settum við bók inn á 

Storytel bara þremur vikum eftir að hún kom út í bókarformi, við höfum ekki gert það 

áður. En það er einhvern veginn if you can’t beat them then you must join them. Mér 

finnst markaðurinn allur á svipuðum nótum með þetta. Svo er þetta bara svo lítill 

markaður, eins og á covid-árinu, þá öfugt við það sem maður myndi halda þá minnkaði 

bóksala. Eiginlega bara af því að flugstöðin lokaði, 30% til 50% sölu af kiljum sem er 

svona uppistaðan á sölunni átta til níu mánuði á ári. Sumar bókaútgáfur sáu það fyrir og 

frestuðu bókum, við gerðum það ekki og héldum bara okkar striki.  

Hver er þín skoðun á aukningu smærri forlaga?  

Ég held að þeim fjölgi alltaf annað slagið, hef það á tilfinningunni. Það er mjög gott 

fyrir markaðinn. Mér finnst þetta dálítið furðulegur markaður, hvað Forlagið er stórt. 

Þeir eru með yfir árið kannski 30 til 40 starfsmenn og næst stærsta forlagið er með fimm 
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til sex, það er dálítið mikill munur. Ég veit ekki af hverju það er, bara þegar mál og 

menning sameinaðist við Vöku Helgafell þá varð þetta stóra fyrirtæki, það kom svo 

mikill lager með og baklisti og allir höfundarnir. Þetta var ótrúleg sameining þannig 

lagað séð, þá var ég svosem ekki mikið inni í þessu. Ég átta mig ekki á af hverju það er 

enginn með 15 manns í vinnu, mér finnst það skrítið.  

Ef ég væri með Bjart og Veröld þá myndi ég nú gefa út fleiri bækur. En þetta er 

samt skynsamlegt hjá þeim, að fókusa bara á sína stærstu höfunda og taka ekki séns á 

neinu öðru. Ég myndi samt gera það, þeir gefa ekki mikið af barnabókum eða 

túristabókum og það er lítið sem þeir gefa út utan jólatímans.  

Hafa smærri forlög tækifæri til að taka fleiri áhættur?  

Ég myndi segja að það sé erfiðara að taka áhættur með svona lítið forlag. En þau gera 

það kannski frekar, ég veit það ekki. Ég held að meirihlutinn af íslenskum forlögum séu 

rekin með tapi, þetta er svona hugsjónastarf.  

 Það var einhvern tímann birt tala yfir hve mörg bókaforlög gefa bara út eina bók, 

eða færri en þrjár, og það eru ótrúlega margir sem vilja bara koma út bókinni sinni. 

Kannski viðtalsbók eða bók um foreldri eða sögu héraðsins, en maður myndi ekki alveg 

kalla það bókaútgáfu heldur meiri sjálfsútgáfu. Svo eru margar útgáfur sem eru með eitt 

séreinkenni eins og Útkall, sem er bara með eina bók á ári. Svo eru útgáfur eins og Una 

og Partus, með mjög sterka sérstöðu, mjög flott. Svo er Sæmundur með sitt, alveg 

frábært. Ég er ekki viss um að það séu margar sem eru mjög líkar útgáfur, það eru allar 

með sína sérstöðu myndi ég segja. Það fer bara eftir fólkinu sem á þetta, hvað það vill 

gera.  

 Flestar útgáfur eru kannski ekki reknar í hagnaðarskyni á meðan Forlagið er til 

dæmis meiri sölumennska. Fólk er að reyna að hafa einhver laun út úr þessu og ég veit 

að bæði við og Angústúra borguðum okkur ekki laun fyrsta árið, og þó það séu reiknuð 

laun þá er ekkert endilega hægt að borga það.  

Hver er framtíðarsýn útgáfunnar? Viljið þið reyna að færa ykkur í meira íslenskt eða 

mynduð þið vilja stækka við ykkur?  

Við erum byrjuð að ræða þetta. Það var ein sem sótti um vinnu hjá okkur og við 

ræddum þetta, en við erum bara ekki komin á þann stað að við getum ráðið inn 

manneskju. En auðvitað væri það markmið hjá manni, hjá okkur er að stækka útgáfuna, 
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búa til fyrirtæki sem við gætum selt þegar við erum komin á eftirlaun – við erum komin 

þangað, að þetta sé einhvers virði, þetta fyrirtæki, þannig að við gætum selt það eða 

hluta úr því. Framtíðarpæling hjá okkur er bara að finna bækur sem seljast, við erum 

ekki í hugsjónastarfi að gefa út bækur bara til að gefa út bækur, alls ekki. Við erum ekki 

þar. Svo eins og í mörgum bókaútgáfum þá erum við að gera ýmislegt sjálf, þýða 

barnabækur. Ég er búinn að þýða einhverjar fjórar til fimm bækur og konan mín líka, 

bara til að kostnaðurinn haldist innandyra. Svo verð ég að segja að ef þessi 

endurgreiðsla útgáfukostnaðar hefði ekki komið til þá væru bara nokkur forlög farin á 

hausinn, væri miklu erfiðara. Þetta bjargaði lífi bókamarkaðarins á Íslandi, myndi ég 

segja. Hún skiptir höfuðmáli, eftir covid sérstaklega. Hún virkar þannig að við höldum 

saman kostnaði fyrir hverja bók, prentun og þýðing eða höfundarlaun, umbrot og allt 

sem þarf að gera, ljósmyndir eða teikningar. Við söfnum þessu saman og svo er kerfi 

sem Rannís heldur utan um, þar fyllir maður út eyðublað á netinu fyrir hverja bók, hvað 

hún er stór og hvenær hún kom út og hversu mikið á að prenta, setjum inn allan 

kostnað. Svo hittist einhvern nefnd einu sinni í mánuði og fer yfir allar umsóknirnar og 

samþykkir eða hafnar, flest er nú samþykkt. Gallinn við þetta kerfi er að þetta er 

ákveðin upphæð sem sjóðurinn hefur og núna 1. október kláraðist hann. Ég fékk 

samþykktar þrjár umsóknir 3. október en fæ það ekki greitt, þetta eru næstum því tvær 

milljónir. En ég var búinn að reikna með því að fá þetta, því ég þarf að borga prentara 

og svona, þannig núna er þrýstingur frá FIBUT að fá aukafjárveitingu til að klára þetta, 

klára árið. Fjármagnið kemur frá ríkinu, þegar Lilja Alfreðsdóttir var 

menntamálaráðherra fyrir fimm árum, fyrstu ríkisstjórn Katrínar, var hennar fyrsta verk 

að koma upp sjóði fyrir bókaútgáfu. Fyrsta hugmyndin var að fella virðisaukaskatt af 

bókum og öllu tilheyrandi en kerfið í rauninni, skatturinn og embættismenn og 

ráðuneyti lögðust öll gegn þessu. Þetta var því niðurstaðan, að við getum týnt til allan 

kostnað og fáum 25% af honum endurgreiddan. Venjuleg bók, svona lítil kilja svona 

300 blaðsíður kostar kannski um tvær til tvær og hálfa milljónir í framleiðslu. Ef við 

segjum tvær milljónir þá eru 25% af því 500 þúsund kall, það bara breytir öllu. Hefði 

þetta ekki komið til þá væru bókaforlög farin á hausinn og færri bækur væru gefnar út. 

Það jókst bókaútgáfa eftir að þetta komst á koppinn, sem er alveg frábært.  

 En okkar stóru samkeppnisaðilar eru Storytel og svo er Hljóðbókasafn Íslands 

alveg að drepa okkur. Í Danmörku eru til dæmis á milli þrjú til fjögur þúsund manns 
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með aðgang að hljóðbókasafninu, á Íslandi eru þetta nánast 20 þúsund. Það er 

tuttugufalt magn miðað við höfðatölu, það virðist vera svo auðvelt að fá aðgengi. Þú 

getur sagst vera með lesblindu og þá getur öll fjölskyldan fengið aðgang að þessu. Ég 

hef heyrt margar sögur um það, fólk kaupir ekki bækurnar, kaupir ekki Storytel einu 

sinni, hlustar bara á þetta þarna. Og við fáum ekkert borgað fyrir þetta, ekki neitt. Þau 

kaupa bara bók úti í búð, ræður leikara til að lesa. Útgefendur fá ekkert frá bókasöfnum, 

nema fyrir þýðingar, þess vegna fórum við að þýða. En hjá Storytel fáum við 25% af 

sölu eða 50% ef við látum lesa sjálf. Maður þolir ekki hljóðbókasafnið og þolir ekki 

Forlagið, Storytel finnst mér ekki eiga vera í Félagi íslenskra bókaútgefenda. Þó svo að 

samningurinn sem maður gerir við þá er þannig að til að gefa út þá búa þau til nýtt 

ISBN númer svo þeir eru þannig lagað útgefendur. En ég er ekki ánægður með það, 

þetta er eins og eins og Spotifybolti sem er farinn að rúlla. Mér finnst of mikil áhætta að 

lesa inn á eigin kostnað, það kostar 300 til 400 þúsund. Storytel mega eiga það að þeir 

lesa allan fjandann og taka nánast allt inn. Þá var markmið hjá okkur, að setja bók þarna 

inn stuttu eftir útgáfa, að það kæmi smá buzz um hana, því það eru enn þá nokkrir 

vitleysingar eftir sem kaupa bækur.  

Það er okkar reynsla að þegar okkur finnst bók góð, þá hefur henni gengið 

ágætlega.  
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Viðauki IV 

Viðtal við Einar Kára Jóhannsson – Una útgáfuhús 

1. nóvember 2022 

Geturðu kynnt sjálfan þig og bakgrunn í útgáfu? 

Ég heiti Einar Kári Jóhannsson og ég er með BA próf í bókmenntafræði og Masterspróf 

í bókmenntafræði og svo fór ég í ritlist til að læra að ritstýra. Ég ákvað að fara 

ritlistarleiðina en kláraði hana ekki, á 20 einingar eftir. Ég vann í bókabúð frá því ég var 

17 ára og var að reka þarna sem aðstoðarverslunarstjóri stærstu bókabúð á landinu í 

Austurstæri. Þar gegndi ég ýmsum verkefnum og lærði aðeins inn á rekstur og bara 

kynntist þessum bókabransa ógeðslega vel, þekkti alla útgefendur og mikið af 

höfundum.  

 Við vorum fjögur þar sem vorum oft að fara í bjór eftir vakt og væla yfir hvað 

væri ekki í gangi í bókabransanum. Það kom til að mynda langt tímabil þar sem enginn 

af okkar kynslóð kom út bara, það er gjörbreytt núna. Meðgönguljóðin voru að gerast, 

Forlagið var eiginlega ekki búið að taka okkar kynslóð inn, Partus var að gerast. Það var 

eitt ár sem ég man ekki hvað er, kannski 2018, þar sem komu út höfundar eins og Dagur 

Hjartarson, Jónas Reynir, Júlía Margrét og Fríða var með Slitförina. Það varð eiginlega 

bara sprenging.  

 Við vorum alltaf með þessa djók hugmynd um að stofna forlag og svo bara 

gerðum við það. Með mér er Jóhannes Helgason, Kristín María Kristinsdóttir og 

Styrmir Dýrfjörð. Við vorum sem sagt öll að vinna saman í bókabúð. Kristín María er í 

doktorsnámi í bókmenntafræði í Barcelona, Jóhannes er íslenskufræðingur og kennir 

við MR og Styrmir er heimspekimenntaður og vinnur á leikskóla. Fyrst fórum við þá 

leið, út af því þú byrjar ekkert sem útgáfa og heldur að höfundar treysti þér til að gefa út 

verkin sín, segir ekkert bara einn daginn: Ég er útgefandi. Svo við byrjuðum á að finna 

verk sem voru ekki til í prenti, finna eitthvað spennandi til að endurútgefa. Það er bók 

sem ég þekkti, Undir fána lýðveldisins, eftir Hallgrím Hallgrímsson. Við fundum þessa 

upprunalegu bók, hreinskrifuðum hana og gerðum svo mjög langa rannsókn um líf 

Hallgríms og gerðum einhvern 40 blaðsíðna eftirmála og það var fyrsta bókin sem við 

gáfum út.  
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 Við vorum mikið að skoða, sem ég held að sé algjör klisja hjá ungum forlögum í 

heiminum, sem við föttuðum seinna, að endurskoða bókmenntasöguna. Við fórum 

markvisst að finna kvenhöfunda sem höfðu týnst og lásum sjúklega mikið af alls konar 

höfundum. Við erum líka að koma úr bókmenntanámi þar sem þeta er geðveikt heitt, 

Dagný Kristjánsdóttir, Soffía Auður Birgisdóttir og Helga Kress, þessi femíníski skóli 

var mjög sterkur. Það var í tímum hjá Dagnýju Kristjáns þar sem ég las fyrst ljóð eftir 

Arnfríði Jónatansdóttur sem hafði gefið út eina ljóðabók, Þröskuldur hússins heitir þjöl. 

Við ákváðum að gefa hana aftur út, fundum viðtal við hana sem við birtum aftast og 

smásögu. Síðan þá hefur Soffía fundið mjög merkilegar lýsingar hennar af vist sinni á 

berklahæli sem barn, mjög merkilegur höfundur finnst mér sem við titluðum, veit ekki 

hvort það var frá okkur svo sem, gleymda atómskáldið.  

 Þetta er grunnurinn að Unu. Og svo vorum við bara að horfa í kringum okkur og 

þekktum til innan rithöfundasenunnar, eða ungskáldasenunnar. Ég til dæmis þekkti 

Brynju Hjálmsdóttur en hafði ekki lesið neitt eftir hana og hún hafði ekki gefið út neitt 

opinberlega. Þegar við erum að gefa út okkar fyrstu bók þá heyri ég hana lesa upp úr 

Okfrumunni þegar það var enn verk í vinnslu, á einhverjum bar. Ég var bara mjög 

fljótur að segja við hana: Þú verður að senda mér þetta handrit. Því þetta var einhver 

algjör snilld. Svo var okkur bent á Brynjólf Þorsteinsson, sem ég hafði ekki þekkt, og 

við byrjuðum að vinna með honum. Meðan við vorum að vinna í þessu, vorum með 

prósaverk í höndunum, þá fékk hann Ljóðstafinn. Þá var ekki annað hægt en að gefa út 

ljóðabók eftir hann. Báðir þessir höfundar, sem mér fannst líka spennandi var að það var 

svolítið ráðandi skóli á þessu tímabili að það var hinn snyrtilegi Sigurður Pálsson skóli 

sem var allur að koma úr ritlistinni og realískir höfundur að fjalla um að vera ungur í 

Reykjavík. Það er allt í góðu en það var bara mjög ráðandi. En þessi tvö skáld voru 

bæði mjög súrrealísk og leyfðu sér miklu meiri leik og húmor og tilraunir, svo mér 

fannst vera miklu meira statement að setja þau tvö saman og mér fannst það mjög 

gaman að koma með aðeins öðruvísi tón. Þótt þessi tónn sé ekki frá mér, bara algjörlega 

frá þessum skáldum. 

Var það alltaf stefnan, þegar þið ímynduðuð ykkur að stofna forlag, að þið mynduð fara 

út í það að vinna með ungum og íslenskum höfundum? 
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Já það var alltaf conceptið. Það vantaði platform fyrir unga höfunda. Við vorum 

eiginlega ekkert mikið, erum kannski stimpluð sem ljóðabókaútgáfa í dag en við vorum 

til dæmis ekkert djúpt endilega inn í ljóðum. En þar er bara þessi kynslóð að byrja, eins 

og margar íslenskar kynslóðir af rithöfundum. Það er eiginlega leiðin bara: ljóðið, 

smásagnasafnið kannski og svo skáldsagan, það er verið að vinna sig upp í skáldsöguna. 

Hve marga titla gefið þið út á ári? 

Í ár eru þeir tíu, ég held að það sé met. Ár eftir ár höfum við verið í kringum átta, þetta 

er ekki mikið af bókum. Fólk heldur að það sé svo auðvelt að koma út hjá nýja litla 

forlaginu en það er miklu erfiðara því það eru bara svo fáar bækur.  

Hafið þið einhverja skýra útgáfustefnu? 

Ég myndi segja að ef þú horfir yfir Unu bækurnar þá væri mjög skýr stefna í rauninni. 

Það er að segja, við erum ekki með spennusögur, ekki með léttari bækur, við erum 

frekar listræn. Við höfum bókmenntalegan metnað, eða þykjumst vera með það, og 

erum að leita að höfundum sem eru þar. Svo það er alveg skýrt.  

 Þetta er í rauninni bara, einhver tilfinning þegar þú ert að lesa handrit. Oftast 

þarftu bara að lesa fjögur til fimm ljóð, ef þú ert að lesa handrit að ljóðabók, til að finna: 

já, standardinn er hér, allt í lagi en við ætlum ekki að gefa þetta út. Svo er mjög oft verið 

að hafa samband við okkur með barnabækur eða einhverjar bækur sem fitta ekki alveg, 

alveg flottar bækur en fitta ekki. En svo er maður alltaf að segja nei við einhverju sem 

maður væri til í að koma fyrir en kemur ekki fyrir, þá eru bara komnar of margar bækur 

það árið.  

Hvernig nálgist þið ritstjórn? 

Það var alveg frá byrjun skýrt að við vildum vera með alvöru ritstjórn. Held að það sé 

umkvörtunarefni margra höfunda af ýmsum kynslóðum er að fá einhvern veginn litla 

sem enga ritstjórn. Það sem gerðist með þessa kynslóð sem fór öll í ritlist, þau eru öll að 

senda hvort öðru og allir að lesa fyrir alla. Við vildum einhvern veginn fara all in með 

höfundum í verkin. Við höfum gert það hingað til, það eru svona ákveðin stig í því 

hvernig við gerum það.  

 Í fyrsta lestri, þá er ég ekki að pæla í hvað virkar ekki eða laga 

stafsetningarvillur eða málvillur eða neitt þannig, er bara að lesa bókina og það sem ég 
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er að hugsa er ekki hvað gæti þessi bók orðið eða hvernig get ég haft áhrif á hana, eina 

sem ég er að hugsa í þessum fyrsta lestri er: Hvað er rithöfundurinn að reyna? Hvert er 

markmiðið með þessari bók? Ef við ákveðum að gefa út þessa bók þá fer maður að 

hugsa hvernig við getum gert þetta markmið skýrara, betra, bara ná þessu markmiði. Þá 

förum við í það og þetta er náttúrulega bara rosalega flæðandi. Ég hef unnið bók þar 

sem ég fæ kafla og kafla í einu og við klárum hvern kafla, sem er weird því það er betra 

að horfa á heildarmyndina. Svo í endann förum við að pæla í málfarinu þegar sagan og 

karakterarnir og það allt er tilbúið. En oft gerist það í útgáfu að það gefst ekki tími 

endilega í allt þetta, þá ertu að ritstýra sögu og persónu á sama tíma og þú ert að laga 

málfar, það getur verið svolítið kaotískt.  

Hvernig finnst þér viðtökurnar við ykkur hafa verið?  

Mér finnst þær vera búnar að vera mjög góðar. Fyrsta árið okkar, fyrstu jólin okkar, þá 

sló Okfruman mjög mikið í gegn og fékk tilnefningu og seldist mjög vel og kom í 

annarri prentun og bóksalar völdu hana bestu ljóðabókina. Svo það var ekki yfir neinu 

að kvarta þar.  

 Þá einhvern veginn fattaði ég að einhverju leyti að ef eitthvað stöff er mjög gott 

þá mun það finna sér einhverja leið, þótt þú sért ekki með auglýsingar utan á öllum 

fréttablöðum. Og að sama skapi, ef eitthvað er ekki alveg að ná til fólks þá þýðir heldur 

ekki að vera með endalausar heilsíður. Við höfum verið að vinna með þetta spútník bók 

ársins dæmi, næsta ár eftir vöktum við líka athygli fyrir Herbergi í öðrum heimi 

sérstaklega og Taugaboðin á háspennulínu, það kláruðust báðar og Herbergi kom í 

endurprentun. Á öðru árinu vorum við líka með bók sem heitir Árstíðir og sárvantaði í 

flóruna sem er að koma í þriðju prentun núna. Svo er líka stundum bækur sem mig 

langaði að myndu fá miklu meira flug og mér finnst frábærar en af einhverjum ástæðum 

lenda þær eitthvað skakkt. Ég hefði viljað sjá þær fara miklu lengra. Ég get samt alls 

ekki kvartað.  

 Aðrir útgefendur, þau hafa verið rosalega góð við mig sérstaklega. Eitt í þessu 

dæmi, það er rosalega lítil endurnýjung í þessum bransa, næstum því allir sem eru að 

gefa út bækur núna byrjuðu að gefa út bækur á 10. áratugnum. Meira að segja 

Angústúra, sem er hitt litla semí nýja forlagið, en María og Agla eru búnar að vera í 

þessum bransa í tíu ár á undan. Svo það eru mjög margir sem hafa tekið okkur mjög vel. 
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Munurinn er líka að einhverju leyti sá að ég var búinn að vera svo lengi í þessari 

bókabúð og þekkti alla, eða marga. Ekkert eitthvað vel en maður er kunningi þeirra, það 

hafa margir haldið lofræður yfir manni og sumri hafa bent mér á hluti sem ég hefði átt 

að gera öðruvísi. Það er líka bara tekið svo fangandi þegar það kemur einhver aðeins 

yngri. Ég fór núna á bókamessuna í Frankfurt í fyrsta skipti og það var mikið verið að 

hjálpa mér. Stella Soffía hefur verið sérstaklega góð við mig, sem var hjá Forlaginu og 

er núna hjá Storytel. Ég er kominn í stjórn Bókmenntahátíðar og það er alveg stemning 

fyrir því að það sé einhver sem ætli sér út í þennan bransa. Svo ég myndi segja að þau 

séu voða sátt með þetta. 

 Það er ekki mikill rígur í þessum bransa, mögulega meðal einhverra stórra karla 

en það er miklu meiri vinskapur og stemning finnst mér. Ekki mikil ógn, ég finn það 

alls ekki. Ég gæti alveg hæglega hringt í einhvern núna og spurt: Mig vantar prentara 

fyrir svona og svona, eða geturðu reddað mér eða er eitthvað sem þú mælir með? Öllum 

myndu finnast það algjörlega sjálfsagt þótt það fari ekki lengra, allt mjög eðlilegt.  

Tekur þú þá aukningu smærri forlaga líka fagnandi?  

Ég held reyndar að það hafi enginn komið eftir að ég kom inn, ætli ég sé ekki svona 

nýjasti. Ég myndi örugglega taka því fagnandi nema hvað það væri leiðinlegt að vera 

ekki lengur nýstirnið.  

 Síðan ég byrjaði að gefa út ljóðabækur og allt þetta þá hefur kannski bara 

Angústúra farið inn á þann geira, að taka fyrstu skrefin. Það er kannski það nýjasta, 

maður tekur því bara fagnandi.  

Hvaða áhrif telur þú að þið og önnur smærri forlög hafið á bókamarkaðinn? 

Það var alveg viljandi gert að hafa áhrif. Við stofnuðum þetta vegna þess að okkur 

fannst þetta pínu sofandi batterí. Svo lærði maður bara inn á þetta og hugsaði: Já, það 

hlýtur að vera ástæða fyrir því að þetta er ekki gert. En conceptið var að kynna til leiks 

nýja ritstjóra og útgefendur, nýja rithöfunda, nýja þýðendur og nýja hönnuði. Sem við 

höfum gert, við höfum verið að gefa út þýðendur út sem eru bara að útskrifast úr 

þýðingafræði til dæmis en hingað til hefur enginn af þeim fengið djobb annars staðar, 

það er rosalega lítil nýliðun í þessum geira. Þetta er mjög íhaldssamur geiri. Það eru 

allir mjög hræddir við tækni, hafa notað sömu þýðendurna ár eftir ár og þeir eru allir af 

sömu kynslóð. Það vill enginn taka sénsa á því, sem mér finnst ekki skemmtilegt. Þegar 
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þú markaðssetur bækur fyrir ákveðnar kynslóðir og talar bara við ákveðnar kynslóðir og 

þýðir bara eftir ákveðnar kynslóðir, þá ertu ekki að ala upp næstu kynslóðir af 

lesendum. Það hefur ekkert sérstaklega góð áhrif, ég veit ekki um neinn þýðanda undir 

þrítugu og varla undir þrítugu.  

 Svo er það hönnunin, við höfum kynnt til leiks næstum því nýjan hönnuð á 

hverri bók, ekki alveg, en ég held að það hafi haft áhrif á yngri höfunda sem vilja, við 

erum kannski meira að tala við fagurfræðina þeirra. Á meðan aðrir hönnuðir eru kannski 

að tala við fagurfræði annarra kynslóða. Maður finnur að það er svona óánægð 

rithöfunda hjá öðrum forlögum stundum að fá ekki að velja unga, hipp og kúl hönnuði. 

Svo ég er líka svolítið kominn með þetta lið inn í Sögufélagið, því ég verð bara að segja 

að stór hluti af íslenskri bókaútgáfu er bara rosalega lítill hönnunarstandard, oft og 

tíðum. Oft sömu aðilar sem gera stóran part af bókum á Íslandi og þeir eru ekkert 

endilega menntaðir hönnuðir og annað. Maður finnur þetta rosa mikið þegar þú til 

dæmis ferð með erlendum bókaáhugamönnum inn í íslenska bókabúð, þeir eru bara: Vá, 

þetta er íslenskar bækur, ókei.  

 Svo þetta var alveg vísvitandi að við vildum hafa þessi áhrif þegar við vorum að 

rausa á barnum. Þá var það ekki bara um að nýja kynslóðin kemst ekki að heldur að það 

væri líka bara svo mikið af ljótum bókum. Þýðingadæmið kom svolítið seinna. 

 Ég vona að þetta hafi haft einhver áhrif, að fólk fari að pæla meira í hönnun og 

fari að gera meiri grip úr, þótt þetta sé bara venjuleg kilja. Svo er þetta bara svo oft ódýr 

pappír og oft farið allar ódýrustu leiðir en svo er beðið um ansi hátt verð fyrir þennan 

sama hlut. Það má alveg laga þetta, það er enn þá langt í land með þetta. 

 Svo er Angústúra líka að koma inn á þetta, aðeins á undan. Þær eru náttúrulega 

líka með þetta alveg geirneglt. Og Partus svo sem á undan að einhverju leyti líka. 

Kannski munurinn á okkur var að Angústúra var búin að vinna með ákveðnum 

hönnuðum mjög mikið, Snæfríð Þorsteins mjög áberandi, og Partus var með einn 

hönnuð og Benedikt einn hönnuð. Svo við vorum að fara út og leita að alls konar 

hönnuðum og leyfa þeim að gera tilraunir líka sko. Einhverjir af þeim hönnuðum hafa 

fengið að hanna fullt af öðrum bókum líka, svo það er gaman að því.  

Hver er framtíðarsýn útgáfunnar? Mynduð þið vilja stækka við ykkur eða fara út í aðra 

sálma? 
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Þetta er það sem við erum að reyna að negla niður núna. Það er komið að krossgötum að 

ákveðnu leyti. Ef maður ákveður að stækka þá þarf einhver að dedicate-a sig alveg í 

það, maður þarf að hugsa þetta allt öðruvísi. Það er í rauninni ógeðslega erfitt að reka 

bókaútgáfu á Íslandi, það er eiginlega alveg vonlaust dæmi, sérstaklega ef þú ætlar að 

keyra á fagurfræði og bókmenntum. Þannig maður þyrfti að fara út fyrir það mengi. Það 

er erfitt að segja hvað er í framtíðinni, það þarf að taka einhverja róttæka afstöðu í því 

bráðlega. Það er enginn sem vinnur hjá Unu, væri ekkert hægt að vinna hjá Unu nema 

þá fara í einhverja meiri vinsælli titla, gera stórar breytingar.  

 Útgefendur eins og til dæmis Ásmundur hjá Drápu leitar að metsölubókum, 

bókum sem selja. Ég veit ekki hvort mínir styrkleikar séu þar eða hvort ég nenni að 

standa í því. Að vera að lesa eitthvað sem ég hef ekki áhuga á til að selja það. Þetta er 

eiginlega mjög flókin staða, hvert maður fer með þetta. En ég sé alveg fram á eitthvað. 

Við erum að búa okkur til mengi sem heitir höfundar Unu útgáfuhúss. Það er alveg 

eitthvað sem við vissum frá byrjun, maður græðir ekki á ljóðabók, sérstaklega miðað 

við alla vinnuna sem maður leggur í hana. En þú býrð til höfund. Þegar Una útgáfuhús 

byrjaði þá vissi enginn maður hverja Brynja Hjálms er til dæmis, núna er alveg hópur af 

fólki sem drífur sig út í búð þegar kemur ný bók eftir Brynju. Það var líka conceptið að 

búa til viðburð og segja heiminum: Hér er skáldsaga sem þú þarft að hugsa um og lesa, 

þetta er tíðindi að Okfruman er komin út. Sem mér fannst heldur ekkert, þetta var 

svolítið mikil verksmiðjuframleiðsla hjá stóru forlögum, bara gömlu stórstirnin að koma 

út á hverju ári. Ef það kom út nýr höfundur þá var ekkert mikið verið að selja mér sem 

lesanda af hverju ég ætti að lesa þennan nýja höfund en ekki bara Einar Má, Einar Kára 

eða Hallgrím Helga. Þessa stóru þar sem öll áherslan er lögð á. 

 Ég held að við séum komin með það sem heitir höfundar Unu, það er hægt og 

rólega að þróast frá ljóðabókum yfir í skáldsögu. Það er næstum því hægt að taka ljóð út 

fyrir sviga og líta ekki á þau sem markaðsvöru, eins og myndlistargjörningur, selur 

einhver eintök af því en conceptið er ekki að búa til söluvöru. En skáldsagan í 

heiminum er söluvara, svo að einhverju leyti erum við að þróast yfir í það að vera með 

miklu meiri söluvöru.  

Finnurðu fyrir væntingum frá lesendum? Að þeir þekki Unuskáldin og viti fyrir hvað þið 

standið? 
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Já kannski, ef þú ert mikið inni í bókmenntum þá veistu væntanlega hverjir eru 

Unuhöfundar og sérð það að einhverju leyti utan á bókunum og finnst spennandi hvað 

er að gerast þar, vona ég. En svo eru líka bara þessi nöfn að verða til, ég held að ef þú 

veist eitthvað pínulítið um íslenska ljóðlist í nútímanum þá þekkirðu nöfnin á ansi 

mörgum Unuskáldum til dæmis. Og svo vonandi færist þetta yfir í skáldsöguna, þótt ég 

er ekkert alveg að gefast upp á ljóðinu, en maður getur ekki alltaf verið í því. Að 

einhverju leyti kemur líka upp hjá höfundum, þá lokast að einhverju leyti Forlagið líka, 

það var kannski opnara. Við fundum bara Maríu Elísabetu, ég hafði aldrei hitt hana. 

Hún er bara einhver sem sendi inn og Arndís Lóa og næstum því öll okkar skáld. Þú 

sérð bara eins og Benedikt á bara sína höfunda, Bjartur á bara sína höfunda og Forlagið. 

Kannski er eitthvað flakk á milli en þetta er svolítið þannig. Þannig maður er líka að 

reyna að búa til liðið sitt, og ég er mjög sáttur með liðið mitt og mjög ánægður með 

þessa höfunda. Og við erum líka búin að vera mjög heppin með að finna rétt fólk í rétta 

stöðu. Svo það er svona framtíðin, hvernig þróast þau og hvernig þróumst við.  
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Viðauki V 

Viðtal við Hólmfríði Matthíasdóttur – Forlagið  

28. nóvember 2022 

Geturðu byrjað á að kynna sjálfa þig og reynslu í útgáfu?  

Ég heiti Hólmfríður Matthíasdóttir og er útgefandi Forlagsins og ber þar með ábyrgð á 

öllum útgáfulínum Forlagsins. Ég hef verið að vinna við þetta í fleiri ár, frá allavega 

1990. Ég hef unnið mikið á Spáni og svo á Íslandi, byrjaði sem sagt að vinna í 

útgáfubransanum á Spáni.  

Hve margir starfa við Forlagið og koma að útgáfu hverrar bókar? 

Við erum í heildina rúmlega 40, það fer aðeins eftir því hvernig maður telur og á hvaða 

árstíma því við fáum aðstoð í bókabúðinni. Það eru ótal handtök í kringum það að gefa 

út eina bók svo ég á erfitt með að reikna það út, við erum með starfsmenn inni á 

ritstjórn og vinnum líka með fólki utan húss sem kannski les, við erum með fólk sem 

hannar bækurnar og við erum með umbrotsmann. Við erum með markaðs- og 

kynningardeild, fólk sem kemur að því að selja erlend útgáfuréttindi og fjármáladeild 

sem passar að allir fái greidd laun og gera uppgjör til höfundanna. Svo erum við 

náttúrulega með lagerstarfsmenn og bókabúðina. Svo erum við með lítið hljóðver og tvo 

starfsmenn sem vinna að því að gera hljóðbækur. Við getum kannski leyft okkur það að 

sérhæfa okkur í vissum hlutum, svo er það líka kannski að ritstjórnin hér er með dálítið 

margar bækur á ári og svolítið misjafnar.  

Hvað myndirðu segja að þið hafið í huga þegar verk eru valin til útgáfu?  

Við segjum stundum að við reynum að vera eins og regnboginn, það er að við reynum 

að gefa út bækur fyrir sem flesta af því að við höfum pláss fyrir það. En við reynum að 

tryggja í fyrsta lagi gæði bókanna, að þetta séu bækur sem okkur finnast góðar og höfða 

til okkar og við teljum að eigi erindi til lesenda. Svo þurfum við líka að horfa á 

sölumöguleika bókanna, hvort við teljum að það sé nógu stór hópur þarna úti sem 

myndi kaupa sér bók um þetta málefni, hvort að framleiðsla bókarinnar leyfi það að 

gefa hana út. Þannig við þurfum að horfa á bæði menningarlegt og listrænt gildi 

bókanna og líka sölumöguleikana.  
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Gefið þið út bækur vitandi að þær muni borga fyrir ósöluvænni bækur? 

Við vitum það að þær bækur sem seljast mest draga dálítið vagninn en að því sögðu þá 

jafnast þetta svona út, en það að gefa út, maður veit aldrei fyrirfram hvort bókin nær í 

gegn og hvort fólk hlaupi út í búð að kaupa hana eða hvort fólk vilji frekar lesa hana á 

bókasafninu. Það er erfitt að segja til um það fyrirfram. Við þurfum alltaf að vinna út frá 

okkar sannfæringu og gefa út þær bækur sem okkur finnast frábærar. Okkar hrifning 

held ég að skili sér líka alltaf áfram, að því leyti held ég að allir útgefendur vinni á 

svipaðan hátt. Manni finnst bókin frábær og heldur að hún eigi erindi og maður heldur 

að hún eigi sölumöguleika og heldur að maður ráði við kostnaðinn sem fylgir útgáfunni 

og þá fer maður af stað í þetta. 

Hve marga titla gefið þið út á ári? 

Með bæði frumútgáfum og endurútgáfum eru alveg upp í 150 bækur á ári. 

Frumútgáfurnar í ár eru 122 ásamt fjórum tímaritum Máls og Menningar. Svo eru 

margar bækur sem koma út í mismunandi formöttum. Tökum sem dæmi Tól eftir 

Kristínu Eiríksdóttur, hún kemur út sem prentuð bók og rafbók og hljóðbók. Annað 

dæmi er Drepsvart hraun eftir Lilju Sigurðardóttur, hún kemur út sem rafbók og 

hljóðbók og innbundin prentbók en við gerum hana líka í mjúkspjalda útgáfu sem er 

einungis seld úti í Leifstöð, svo hún er að koma út í fjórum mismunandi útgáfuformum.  

Forlagið skiptist í Forlagið, Mál og Menningu, JPV, Iðunni og Vöku Helgafell, er 

munur á útgáfustefnum milli þessara leggja?  

Við höfum oft rætt það hvort það sé einhver nauðsyn að raða þessu skipulega niður en 

svo er það bara þannig að sumir höfundar hafa kannski alltaf gefir út undir sumum 

merkjum og hafa tekið ástfóstri á sitt merki og vilja ekkert vera að færast á milli og við 

þurfum bara að virða það. Þannig að þetta er mjög hlutlægt mál, við ræðum stundum 

við höfundinn hvar hann myndi vilja koma út, veltum stundum fyrir okkur og sumar 

bækur segjum við um leið að eigi að vera undir þessum merkjum, en þetta er oft svolítið 

á floti hjá okkur og við viljum leyfa því að vera þannig. Við viljum hafa þetta svona 

organískt.  

Sem stærri útgefandi, hver er þín skoðun á aukningu smærri forlaga á 

bókamarkaðnum? 
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Ég held að það sé bara mjög gott, það er gróska og mér finnst það benda til þess að 

bókaútgáfa lifi góðu lífi. Ég held að þessi litlu forlög séu alltaf mikilvæg. Við sem stórt 

forlag getum ekki gefið allt út og það á ekki að vera þannig, það þurfa að vera 

mismunandi skoðanir og mismunandi sjónarmið og mismunandi bækur, til þess einmitt 

að allir lesendur fái eitthvað við sitt hæfi. Ég held að þessi gróska sé af hinu góða og ég 

er bara mjög hlynnt því og mér finnst gaman þegar ég sé flott minni forlög með 

einhverja afmarkaða stefnu og eru að gera góða hluti. Mér finnst það bara mjög 

skemmtilegt.  

Finnur þú fyrir því að smærri forlög hafi áhrif á bókamarkaðinn í heildina og innsend 

handrit 

Ég veit það ekki alveg, get ekki beint svarað þessu. En ég get ímyndað mér það, þó ég 

viti það ekki, að mögulega fyrir ungan höfund sem er að skrifa sín fyrstu verk að þá sé 

áreiðanlegra að leita til minna forlags heldur en að leita til stærra forlags sem er kannski 

með marga þekkta höfunda en ég mundi einmitt hvetja höfunda til að leita sem víðast 

og ekki gefast upp þó þeir fái nei á fyrsta stað. Við erum með samkeppni á hverju ári 

sem heitir Nýjar raddir sem er liður í okkar viðleitni til að komast í kynni við unga 

höfunda eða fólk sem er að byrja og reyna að rækta höfunda og kannski líka sýna fram á 

að það er alveg í lagi að tala við okkur.  

Smærri forlög leggja gjarnan mikla áherslu á hönnun og gæði prentgripsins, finnið þið 

fyrir auknum þrýstingi að hækka eigin hönnunarstaðla?  

Ég held að við höfum alltaf lagt áherslu á þetta og ég held að þetta sé mjög gott. Mér 

finnst þetta skipta máli. Ég held að við leggjum metnað í að okkar bækur séu vel lesnar 

og prentaðar á góðan pappír og að prentunin sé góð og við reynum að finna rétt brot 

fyrir hverja bók eins og minni forlögin gera. Við erum náttúrulega með þrjá hönnuði 

innanhúss sem bara vinna við það að hanna bókarkápur og stundum leitum við utanhúss 

eftir hönnuðum. Þær eru ótrúlega magnaðar og kreatívar, ég dáist að þeim því ég gæti 

ekki unið svona eins og þær, þær eru svo fjölbreyttar hönnunin hjá þeim. Við þurfum að 

passa upp á það að þetta verði ekki einsleitt hjá okkur, þegar maður er að gefa út svona 

margar bækur þá vill maður ekki að þær séu allar eins.  

Ég held að það sé bara gott að hafa minni forlög sem leggja upp úr þessu af því 

að kannski getur það hvatt okkur öll til dáða. Ég er alveg sammála því að þetta skiptir 
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máli og við höfum metnað fyrir því að gera þetta vel og höfum alltaf gert það. Svo 

finnst mér það ekki hafa breyst beinlínis, ég held að flestir sem vinna við þetta hafi 

einhverja sérstaka ást á þessu prentaða formi og kunni að meta það, að þetta sé vel gert. 

Þannig ég get eiginlega ekki sagt að það hafi haft áhrif á okkur en auðvitað hvetur það 

okkur áfram.  

Hve náið vinnið þið með höfundum þegar kemur að hönnun bókar?  

Það fer eftir höfundum, sumir höfundar setja þetta algjörlega í hendurnar á okkur eða að 

mestu leyti og fá tillögur frá okkur og aðrir taka virkan þátt. Svo eru enn aðrir, og það 

eru mjög mikið yngri höfundar, sem hafa bara mjög miklar meiningar um það. Mér 

finnst þetta vera sérstaklega hjá yngri höfundum að þeir hugsa um verkið sem eina heild 

og eru þá með einhverjar hugmyndir um kápuna sem eru tiltölulega mótaðar þegar þeir 

koma til okkar. En eins og ég segi þá er þetta mjög einstaklingsbundið og þó ég segi 

yngri höfundar þá eru það ekki allir en ég tek eftir því að það er fólk sem er mikið að 

velta þessu fyrir sér og vill taka þátt í gerðinni á kápunni og allri umgjörð bókarinnar og 

auðvitað er það líka af hinu góða, en við erum ekki alltaf sammála.  

Í hvaða átt finnst þér bókamarkaðurinn vera að stefna og hver er þín skoðun á því?  

Við erum á einhverju skeiði þar sem bókamarkaðurinn er að breytast og það er erfitt að 

segja til um það akkúrat á þessum tímapunkti hvert við erum að fara. Það er náttúrulega 

ný tækni og ýmislegt sem er að koma fram og er að breytast og þróast og við erum að 

læra inn á, bæði sem útgefendur en líka sem lesendur og kaupendur bókar. Ég í raun og 

veru veit ekki alveg hvert það stefnir, ef ég fer að segja eitthvað núna þá er það kannski 

bæði einhverjir óttar og vonir. Við erum á svona umbreytingartímum og ég veit ekki 

alveg hvar það endar en ég ætla samt að segja að ég er mjög sannfærð um að þetta 

prentaða form bókarinnar lifi áfram.  

 Svo getur vel verið að á morgun komi eitthvað fram sem bara byltir öllu. Við 

erum að sjá að það eru að koma alls konar nýjungar en það er ekkert sem ég veit af eða 

veit um. En við höfum séð að það hefur breyst töluvert umhverfið frá því bara að ég 

byrjaði að vinna í þessu sem var eins og ég segi fyrir dálítið mörgum árum. Í raun og 

veru hefur markaðurinn verið að breytast mjög mikið á síðustu árum og það 

breytingaskeið er ekki yfirstaðið.  
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Hver er framtíðarstefna Forlagsins? 

Við þurfum alltaf að vera að aðlaga okkur að markaðnum, það er bara þannig. Til 

dæmis er ekkert svo langt síðan allir fóru af stað í hljóðbókaframleiðslu, af því að við 

erum alltaf að bregðast við þeim nýjungum sem koma fram og breytingum á markaði og 

breytingum hjá þeim sem eru að kaupa og lesa, við verðum alltaf að bregðast við því. 

Við erum í raun og veru alltaf að breytast og nú er eins og ég var að segja 

breytingaskeið. Við erum náttúrulega alltaf að velta því fyrir okkur hvort við eigum að 

gera þetta eða hitt, við erum að móta stefnuna en það er ekki tímabært að vera að segja 

eitthvað núna um það.  

Það hafa allir útgefendur núna áhyggjur af kiljusölu því hún hefur dregist saman 

og það er eitthvað sem ég held að við séum öll að velta fyrir okkur hvernig við eigum að 

bregðast við, hver sé besta leiðin. Það eru mörg tækifæri fyrir minni forlögin, ég held að 

við séum ekkert að fara að stækka við okkur en það kannski kemur eitthvað nýtt fram 

sem við ákveðum að bæta við okkur eins og við bættum við okkur 

hljóðbókaframleiðslu. En hjarta okkar er náttúrulega þessar prentuðu bækur og ég sé 

ekkert fyrir mér að það sé að fara að breytast. En flæðið fer eftir árum, eftir hvaða 

handrit við fáum og hvaða góðu bækur við fáum í hendurnar.  

 


