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Ágrip 
 

Aðalefni þessarar skýrslu er bókaútgáfan Salka sem stofnuð var árið 2000. 

Í 1. kafla er fjallað um kvennaforlög almennt, rakin þau kvennaforlög sem stofnuð 

hafa verið á Íslandi og rætt um þann jarðveg sem Salka spratt upp úr. 

Meginefni skýrslunnar er svo bókaútgáfan Salka. Gefið er yfirlit um sögu Sölku og 

sú spurning skoðuð hvort upphaflegt markmið með stofnun Sölku hafi náðst, þ.e. að 

stofna kvennaforlag og auka hlut kvenna í íslenskri bókaútgáfu. Einnig er skoðað hvort 

Salka hafi sérstöðu á íslenskum bókamarkaði og í hverju sú sérstaða felist þá. Þá eru 

raktar þær breytingar sem orðið hafa á forlaginu frá stofnun þess og sú  þróun sem orðið 

hefur. Stiklað er á stóru í útgáfusögunni, tínt til hvaða bækur hafa verið gefnar út á 

tilteknum árum og reynt að skoða hvernig sú útgáfa endurspeglar útgáfustefnuna (eða 

hvaða útgáfustefnu útgáfan endurspeglar). Einnig er skoðuð staða fyrirtækisins í dag, 

hvaða breytingar hafa orðið með efnahagshruninu, hvernig forlagið hefur brugðist við því 

og hvaða viðhorf forsvarsmenn þess hafa til þróunar og framtíðar forlagsins. Einkum eru 

þessar breytingar skoðaðar út frá hugmyndinni um kvennaforlög og stöðu kvenna innan 

bókaútgáfu á Íslandi. 

Að lokum er greint hvort markmiðunum með stofnun Sölku hafi verið náð, þ.e. að 

auka hlut kvenna í íslenskri bókaútgáfu, sinna þörfum kvenkyns lesenda betur og vega 

upp á móti strákaklíkunni sem réð ríkjum í bransanum. Einnig er skoðað hvort mikið hefur 

breyst í íslenskri bókaútgáfu á þessum tíu árum sem liðin eru og hvort einhverjar af þeim 

breytingum kunna að vera Sölku að þakka. 

Í viðauka eru viðtöl við Hildi Hermóðsdóttur, stofnanda og eiganda Sölku, 

Kristínu Birgisdóttur, ritstjóra hjá Sölku um árabil, og Þóru Sigríði Ingólfsdóttur, sem 

stofnaði Sölku með Hildi Hermóðsdóttur. Auk þess er í viðauka stutt greinargerð um 

sumarstarf mitt hjá Sölku árið 2010. 
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1. Kvennaforlög 

 
Þótt bókaútgáfa eigi sér langa sögu hefur hún í gegnum aldirnar einkum verið viðfangsefni 

karla, eins og reyndar fjölmargar aðrar atvinnugreinar. Þrátt fyrir að margar konur hafi 

getið sér gott orð sem rithöfundar í gegnum tíðina, einkum þó á síðustu þremur öldum, 

hefur ritstjórn og útgáfa fyrst og fremst verið í höndum karlmanna. Eftir að prentvél 

Gutenbergs kom til sögunnar á 15. öld og hægt var að prenta bækur í stærra upplagi en 

áður urðu til nýjar stéttir prentara og setjara, og oft var ritstjóri og prentari einn og sami 

maðurinn. Prentarastéttin var karlastétt og t.a.m. í Englandi var konum meinaður aðgangur 

að samtökum prentara og setjara.   

Aftur á móti hafa konur lengi starfað óformlega við útgáfustörf; á síðari hluta 19. 

aldar voru útgáfufyrirtæki gjarnan lítil fjölskyldufyrirtæki og þar gegndu eiginkonur, 

systur, dætur og mæður oft mikilvægu hlutverki þótt þær væru ekki formlegir starfsmenn 

hjá fyrirtækinu og hlytu ef til vill litla viðurkenningu fyrir.1 

1.1 Konur og bókaútgáfa 
 

Á 20. öldinni var ekki lengur hægt að segja að bókaútgáfa væri karlafag, því að fjölmargar 

konur hafa á síðustu eitthundrað árum starfað við bókaútgáfu, en yfirleitt hafa þær verið 

lágt settar og ekki haft mikil áhrif. Í upphafi 9. áratugar síðustu aldar var til að mynda 

meira en helmingur þeirra sem störfuðu við útgáfustörf í Bandaríkjunum konur, og margir 

hafa af þeim sökum kallað útgáfubransann kvennafag. Aftur á móti hafa fæstar þeirra 

verið í æðstu stöðum innan útgáfufyrirtækja en langflestar í stöðum ritara, aðstoðarmanna, 

handritalesara og prófarkalesara.2 

Með annarri bylgju femínistahreyfingarinnar á 7. áratug síðustu aldar og auknum 

áhuga á kvennafræðum innan háskóla á 8. og 9. áratugnum varð til nýr markaður fyrir 

kvennabækur og stuðlaði það að stofnun bókaforlaga sem voru rekin af konum og þar sem 

konur voru í aðalhlutverki. Einna þekktast og farsælast slíkra forlaga er breska forlagið 

Virago Press, sem var stofnað árið 1973 með það að markmiði að verða fyrsta stóra 

bókaforlagið sem sinnti 52% lesenda, þ.e.a.s. konum. Leiðin að því markmiði var að 

forðast ekki ríkjandi stefnu í bókaútgáfu heldur verða hluti af henni, og skilaði það afar 

góðum árangri. Mörg önnur kvennaforlög voru stofnuð víða um heim á síðustu áratugum 
                                                
1 Lewis A. Coser, Charles Kadushin og Walter W. Powell, Books – The Culture & Commerce of Publishing 
(New York 1982), bls. 148. 
2 Sjá sömu heimild, bls. 148−174. 
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20. aldarinnar í kjölfar kvennahreyfingarinnar, en mörg hver hafa verið nokkuð róttæk og 

sérhæft sig m.a. í bókmenntum eftir lesbíur, bókmenntum ýmissa jaðarhópa auk femínista, 

og oft eru þessi forlög ekki rekin í hagnaðarskyni heldur á einhvers konar 

samvinnufélagsformi.3 

 

1.2 Kvennaforlög á Íslandi 
 

Ólíkt því sem gerðist til að mynda í Bretlandi og víðar í kjölfar kvenréttindabaráttunnar og 

með kvennahreyfingu 8. áratugarins varð ekki til sérstakt „kvennaforlag“ hér á landi á 

þeim tíma. Reyndar stofnuðu fimm konur, þær Herdís Sveinsdóttir, Guðrún Karlsdóttir, 

Ragnhildur Helgadóttir, Sigrún Klara Hannesdóttir og Fríða Haraldsdóttir, bókaútgáfuna 

Bjölluna árið 1973, sem gaf einkum út uppsláttar- og fræðirit fyrir börn og unglinga, auk 

annarra barnabóka. Allar þessar konur voru ýmist kennarar eða bókaverðir í grunnskólum 

og markmiðið með stofnun Bjöllunnar var einkum að bæta úr brýnni þörf fyrir kennsluefni 

á íslensku handa börnum og unglingum.4 Þær áttu starfið því fremur sameiginlegt en 

kynið, og unnu við bókaútgáfuna samhliða aðalstarfi sínu, þannig að þetta var meira 

hugsað sem hugsjónastarf en arðbær fyrirtækjarekstur. 

Útgáfufélagið Bókrún (kvennabókaútgáfa) var síðan stofnað 1984 af fimm konum, 

þeim Björgu Einarsdóttur, Valgerði Kristjónsdóttur, Bjarnfríði Guðmundsdóttur, Arnfríði 

Jónasdóttur og Maríu Haraldsdóttur. Meðal þess sem forlagið gaf út var greinasafnið Úr 

ævi og starfi íslenskra kvenna í þremur bindum, greinasafnið Í nafni jafnréttis eftir Helgu 

Sigurjónsdóttur, almanaksbók með merkum dagsetningum í sögu kvenna og tilvitnunum, 

sem minnir ögn á dagatalsbækur Sölku, Konur eiga orðið, auk nokkurra ljóðabóka eftir 

konur. Segja má að þetta hafi verið hreinræktað kvennaforlag sem gaf eingöngu út bækur 

um og eftir konur, en bækurnar sem út komu voru fremur fáar og forlagið varð ekki 

langlíft. „Við höfum haft fyrir salti í grautinn, en þetta er ekki uppskera daglauna að 

kveldi,“ sagði Björg Einarsdóttir í samtali við Veru í tilefni af fimm ára afmæli 

bókaútgáfunnar. „Það er okkar munaður að hafa getað leyft okkur að hafa það svo.“5 

Árið eftir, 1985, var bókaforlagið Bríet stofnað af þeim Guðrúnu Jónsdóttur og 

Sigurbjörgu Aðalsteinsdóttur. Þær gáfu út tvær bækur fyrir jólin 1985, viðtalsbókina 

                                                
3 Jane Potter, „Women’s publishing“, Giles Clark og Angus Phillips (ritstj.), Inside Book Publishing, 4. útg. 
(New York 2008), bls. 14. 
4 „Barnabækur fá ekki sömu umfjöllun og fullorðinsbækur“, Helgarpósturinn, 11. desember 1981, bls. 24; 
„Nýtt útgáfufyrirtæki“, Tíminn, 1. mars 1974, bls. 5. 
5 „Bókrún fimm ára“, Vera 8/3 (1989), bls. 16. 
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Reyndu það bara eftir Kristínu Bjarnadóttur og dönsku skáldsöguna Dídí og Púspa eftir 

Marie Thøger. Bríet var stofnuð gagngert sem kvennaforlag, forlag „sem gefur út rit sem 

fjalla um líf kvenna bæði frumsamin og þýdd en þó sérstaklega þau sem beina sjónum að 

lífi, stöðu og lífsviðhorfum íslenskra kvenna“, eins og þær Guðrún og Sigurbjörg sögðu í 

viðtali við Veru.6 Í sama viðtali sögðu þær að salan hefði verið dræmari en þær gerðu sér 

vonir um og að flest benti til að dæmið gengi kannski ekki alveg upp. Þar hafa þær verið 

sannspáar, því að ekki virðast hafa komið út fleiri bækur á vegum forlagsins eftir þetta. 

Í kringum aldamótin 2000 virðist hafa orðið viss femínísk vakning á Íslandi, og 

vafalaust víðar, með svokallaðri þriðju bylgju femínistahreyfingarinnar. Á 10. áratugnum 

er eins og konur hafi aðeins sofnað á verðinum, þar sem rauðsokkur þóttu hallærislegar og 

frjálshyggjan réð ríkjum, Kvennalistinn datt út af þingi og hver og einn átti að komast 

áfram á eigin verðleikum án tillits til þess hvort viðkomandi væri karl eða kona. Margar 

konur álitu á þessum tíma að markmiðum kvennabaráttunnar væri að mestu leyti náð, en 

svo virðist sem kvenþjóðin hafi vaknað upp við vondan draum undir aldamótin og rekið 

sig óþyrmilega í hið margumrædda glerþak sem hamlar framgangi kvenna í atvinnulífinu. 

Árið 1997 stofnuðu ungir femínistar samtökin Bríeti til að berjast gegn þögn og 

afskiptaleysi samfélagsins um femínisma. Þær létu talsvert að sér kveða og unnu meðal 

annars að þýðingu og útgáfu bókarinnar Píkutorfan, sem inniheldur greinar eftir ungar 

konur og kom út hjá Forlaginu árið 2000. Femínistafélag Íslands var síðan stofnað árið 

2003 og hefur unnið afar öflugt starf í þágu baráttunnar fyrir jafnrétti kynjanna.  

Það var líka um aldamótin, árið 2000, að stofnuð var bókaútgáfa hérlendis sem 

hafði það að markmiði að gefa út bækur „fyrir konur, um konur og eftir konur“, eins og 

eitt slagorða bókaútgáfunnar Sölku hljómar. Hér á eftir verður sagt nánar frá tilkomu 

þessa langlífasta kvennaforlags Íslendinga, fjallað um starfsemina, útgáfuna og þróun 

bókaútgáfunnar á þeim tíu árum sem liðin eru frá stofnun hennar. Í kafla 2.1 verður gefið 

yfirlit um sögu Sölku; í kafla 2.2 verður skoðað hvort markmiðin með stofnun útgáfunnar 

hafi náðst, þ.e. að stofna kvennaforlag og auka hlut kvenna í íslenskri bókaútgáfu; í kafla 

2.3 verður athugað hvort Salka hafi sérstöðu á íslenskum bókaútgáfumarkaði og í hverju 

sú sérstaða felist; í kafla 2.4 verða skoðaðar þær breytingar sem orðið hafa á forlaginu frá 

stofnun þess og sú þróun sem orðið hefur, og í kafla 3 verður greint hvort markmiðunum 

með stofnun forlagsins hafi verið náð, hvaða breytingar hafa orðið á íslenskri bókaútgáfu 

og hvort einhverjar af þessum breytingum séu Sölku að þakka. Í viðaukum eru viðtöl við 

                                                
6 Guðrún Ólafsdóttir, „Þær stofnuðu kvennaforlag“, Vera 5/1 (1986), bls. 34. 
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stofnendur og ritstjóra Sölku, auk stuttrar greinargerðar um sumarstarf undirritaðrar hjá 

Sölku árið 2010. 

 
2. Bókaútgáfan Salka 

2.1 Upphafið − Til höfuðs strákaklíkunni 
 

Bókaútgáfan Salka rekur upphaf sitt til barnabókasýningar í Danmörku árið 1999 þar sem 

tveir kvenkyns ritstjórar hjá bókaútgáfunni Máli og menningu lentu saman á 

hótelherbergi. Þær Hildur Hermóðsdóttir og Þóra Sigríður Ingólfsdóttir tóku þar tal saman 

og komust að því að báðar voru orðnar langþreyttar á að karlmenn tækju allar stærstu 

ákvarðanirnar innan fyrirtækisins.7 Þeim þótti skjóta skökku við að karlar væru í öllum 

æðstu stöðum þar innanborðs á meðan staðreyndin væri sú að konur keyptu meira af 

bókum og læsu meira, auk þess að vera þakklátur lesendahópur.8 Innan Máls og 

menningar var að sögn Þóru starfandi afar valdamikil og áberandi „strákaklíka“, sem í 

voru bæði stjórnendur, ritstjórar og höfundar sem höfðu leikið sér saman sem drengir og 

stóðu þétt saman. Þeim Hildi og Þóru fannst eins og kvenhöfundar fengju síður tækifæri 

hjá þessari klíku og eins að konur fengju litlu ráðið innan fyrirtækisins.  

Það sem meðal annars kveikti í Þóru var þegar handritið að bókinni Mávahlátur 

eftir Kristínu Marju Baldursdóttur kom inn á borð hjá Máli og menningu, og þær Hildur 

lásu það báðar og mæltu sterklega með, en urðu varar við einhverja tregðu hjá 

„strákaklíkunni“.9 Þá fór að renna upp fyrir þeim að ekki væri lögð nógu mikil áhersla á 

konur innan Máls og menningar, og þær væru einfaldlega ekki í klíkunni, eins og Þóra 

orðar það.  

Þarna á danska hótelherberginu byrjuðu þær stöllur því að leggja á ráðin um að 

stofna kvennaforlag þar sem sjónarmið kvenna réðu alfarið ferðinni og lögð væri 

megináhersla á bækur um, eftir og fyrir konur. Þar sem hvorug þeirra þekkti til reksturs 

fyrirtækja fengu þær eiginmann Hildar, sem hafði reynslu á þessu sviði, sér til aðstoðar 

við að þróa hugmyndina, sem endaði loks með því að þær ákváðu að slá til og stofna sitt 

eigið forlag. Þær öfluðu sér nokkurra milljóna króna stofnfjár, sögðu síðan báðar upp 

störfum hjá Máli og menningu og stofnuðu bókaútgáfuna Sölku. Að sögn Þóru Sigríðar 

vakti það síður en svo jákvæð viðbrögð hjá yfirmanni þeirra: „Og við fengum nú ekki blíð 
                                                
7 Þóra Sigríður Ingólfsdóttir, Viðauki 3, bls. 52. 
8 Hávar Sigurjónsson, „Fyrir konur, um konur, eftir konur“, Morgunblaðið − Bækur, 11. nóvember 2003, bls. 1. 
9 Þóra Sigríður Ingólfsdóttir, Viðauki 3, bls. 52. 
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viðbrögð hjá yfirmönnum okkar hjá Máli og menningu. Okkar yfirmaður var alveg 

öskureiður.“10 

Nafn hins nýja bókaforlags var aldrei neitt vafamál í huga þeirra stallsystra. 

Fyrirtækið heitir í höfuðið á sögupersónu Halldórs Laxness, Sölku Völku, og á að vísa í 

hina sjálfstæðu, sterku, hugsandi konu.11 Útgáfan var þó ekki fullkomlega sjálfstæð í 

fyrstu, heldur keyptu þær Hildur og Þóra upphaflega hlut í bókaútgáfunni Bjarti og 

stofnuðu svo Sölku sem hliðarforlag við Bjart.12 Að sögn Hildar reyndist þetta þeim 

„mikilvægur stökkpallur þar sem okkur óx í augum að hoppa beint út í djúpu laugina og 

stofna sjálfstætt forlag“.13 Þóra Sigríður tekur einnig fram að Snæbjörn Arngrímsson hjá 

Bjarti hafi reynst þeim ómetanlegur þekkingarbrunnur og m.a. kennt sér allt sem hún 

þurfti að vita um bókaútgáfu, umbrot, kápugerð, ritstjórn og hvaðeina.14 

Þær Hildur og Þóra hófu starfsemina með trukki og dýfu vorið 2000, og þeim tókst 

að gefa út heilar tíu bækur það árið, sem verður að teljast nokkuð gott. Í 

kynningarbæklingi forlagsins frá árinu 2000 er það kynnt á þessa leið: 

 
Salka er nýtt bókaforlag sem starfar í samvinnu við Bjart að Bræðraborgarstíg 9. 
Útgefendur leggja áherslu á fjölbreytileika og efni sem tengist áhugamálum kvenna en 
jafnframt bækur af öðrum toga ef svo ber undir. Í framtíðinni verða jöfnum höndum gefnar 
út íslenskar og þýddar bækur, skáldsögur og ýmiskonar handbækur. 
 
Njótið vel!15 

 

Í þessum texta má greina ákveðna útgáfustefnu sem beinist að konum, en þó er stigið 

varlega til jarðar og sleginn ákveðinn varnagli um að einnig sinni forlagið útgáfu annars 

konar bóka en „kvennabóka“. Þrátt fyrir yfirlýsingar og vilja til að vera stofnendur 

kvennaforlags mætti halda að Sölkurnar, eins og starfsmenn Sölku kalla sig gjarnan, hafi 

verið feimnar við að koma fram sem slíkar, e.t.v. af ótta við að fæla frá viðskiptavini með 

femínistagrýlunni. Þegar litið er til þess að karlmenn eru þó a.m.k. tæplega helmingur 

bókakaupenda var það kannski viturleg ákvörðun. Nógu áhættusamt er að stofna 

bókaútgáfu á jafnlitlu landi og Íslandi, þótt ekki sé vísvitandi reynt að útiloka tæplega 

helming mögulegra viðskiptavina fyrirfram. 

                                                
10 Þóra Sigríður Ingólfsdóttir, Viðauki 3, bls. 53 
11 Hildur Hermóðsdóttir, Viðauki 1, bls. 39. 
12 Sama heimild, bls. 38. 
13 Hávar Sigurjónsson, „Fyrir konur, um konur, eftir konur“, Morgunblaðið − Bækur, 11. nóvember 2003, bls. 
1. 
14 Þóra Sigríður Ingólfsdóttir, Viðauki 3, bls. 53. 
15 Salka − Nýjar bækur 2000. 
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Á þessum fyrsta útgáfulista Sölku má segja að staðið sé við gefin loforð. Af tíu 

útgefnum bókum eru átta eftir konur, en karlkynshöfundarnir eru tveir, Steingrímur 

Sigurgeirsson með bókina Heimur vínsins og R.L. Stine með unglingabókina Gæsahúð − 

Nágrannadraugurinn. Hvorug þessara síðastnefndu bóka virðist reyndar eiga sérstaklega 

heima hjá yfirlýstu kvennaforlagi; vín og menning getur varla talist sérstakt áhugamál 

kvenna frekar en karla, og draugasögur eru ekki heldur neitt sérstaklega kvenlegar. Þó má 

ef til vill segja að útgáfa barna- og unglingabóka sé á einhvern hátt viðeigandi fyrir 

kvennaforlag, í ljósi þess að börnin hafa löngum verið meira á ábyrgð kvenna en karla. 

Auk Gæsahúðar gaf Salka út tvær aðrar barnabækur á þessu fyrsta starfsári sínu, annars 

vegar endursögn þjóðsögunnar Grámann í Garðshorni, sem Hildur Hermóðsdóttir 

endursagði og Kristín Arngrímsdóttir myndskreytti, og hins vegar Tóta á ferð og flugi, 

bók um litla stelpu fyrir lítil börn eftir Jóhönnu Á. Steingrímsdóttur.  

Aðrar bækur sem Salka gaf út þetta fyrsta útgáfuár voru Mynd af konu − Vilborg 

Dagbjartsdóttir, endurminningar skáldsins og kennarans Vilborgar Dagbjartsdóttur ritaðar 

af Kristínu Marju Baldursdóttur; Þóra − baráttusaga eftir Ragnheiði Jónsdóttur, 

brautryðjandaverk í íslenskum kvennabókmenntum með formála eftir Dagnýju 

Kristjánsdóttur; Matarsögur − uppskriftir og önnur leyndarmál úr eldhúsum íslenskra 

kjarnakvenna, skrásett af Sigrúnu Sigurðardóttur og Guðrúnu Pálsdóttur þar sem „spjallað 

er við sautján íslenskar atorkukonur um mat og matargerð og sagt frá ýmsum uppákomum 

þar að lútandi“;16 Kossinn eftir Kathryn Harrison, skáldævisaga um einkennilegt 

fjölskyldumynstur og viðkvæm mál; sjálfsræktarbókin Fegraðu líf þitt eftir Victoriu 

Moran; og skáldsagan Á lausu eftir Marianne Eilenberger þar sem fjallað er um kosti þess 

og galla að vera einhleyp kona. Að auki gaf Salka út dagatalið Íslenskir úrvalskarlmenn 

2001 með ljósmyndum af þekktum íslenskum karlmönnum.  

Af þessari upptalningu má sjá að á fyrsta árinu stóð útgáfa Sölku að mestu leyti 

undir því markmiði að gefa út bækur „fyrir konur, um konur og eftir konur“, þar sem 

flestar bækurnar eru skrifaðar af konum, um konur eða um reynsluheim og áhugasvið 

kvenna. En þótt því takmarki hafi verið náð er ekki þar með sagt að ávinningurinn hafi 

verið mikill í aurum talið. Hildur segir að þær hafi verið töluvert bjartsýnar fyrst í stað, og 

til að mynda gefið út töluvert af skáldskap, sem sé mun erfiðara að byrja á en til dæmis 

handbókaútgáfu ýmiss konar.17 

                                                
16 Salka − Nýjar bækur 2000. 
17 Hildur Hermóðsdóttir, Viðauki 1, bls. 40. 
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Að sögn Þóru var þetta fyrsta ár afar mikið basl, þar sem þær unnu myrkranna á 

milli til að koma út þessum tíu bókum. Launin voru lítil, stundum engin, og álagið mikið, 

en þó var mikill hugur í þeim og þær héldu ótrauðar áfram, enda vissu þær að það gæti 

tekið nokkur ár að koma undir sig fótunum.18 Og ekki leið á löngu þar til þær fengu 

tækifæri til þess að standa fullkomlega á eigin fótum og láta drauminn rætast um að fá að 

ráða sér sjálfar. Eftir tveggja ára samstarf forlaganna Sölku og Bjarts, sem bæði bera nafn 

afar sjálfstæðra sögupersóna Halldórs Laxness, var loks farið að ganga vel hjá Bjarti eftir 

tíu ára basl en reksturinn hjá Sölku var enn ekki beysinn, og því kom það sér fremur illa 

fyrir Bjart að halda samstarfinu áfram. Ákveðið var að slíta því og Salka var þar með 

orðin sjálfstæð.  

Við samstarfsslitin fluttist starfsemin í lítið húsnæði við Skólavörðustíg 4, þar sem 

einnig var opnuð forlagsverslun. Í kynningarriti útgáfunnar frá árinu 2002 er versluninni 

lýst á þessa leið: 

 
Í einstaklega fallegri verslun Sölku á Skólavörðustíg 4 er úrval af bókum, útgáfubækur 
okkar fást þar á forlagsverði og minna má á að klúbbfélagar fá 30% afslátt frá almennu 
verði. Einnig eru á boðstólum sjálfsræktarbækur og kvennabækur úr ýmsum áttum ásamt 
fallegum jólavarningi og gjafavörum. Salka hefur nú í einkasölu íslensk handgerð kerti, 
kort og óróa á góðu verði, keramík og gler, en allir þessir munir eru afar vandaðir og 
fallegir. Í búðinni fást líka smekklegar og glæsilegar glervörur, kúlur og fuglar frá Ítalíu 
sem sumir er unnir eru úr hinu rómaða Murano gleri. Í hverri viku bætist við eitthvað nýtt 
og spennandi og sjálfsagt er að pakka inn jólagjöfunum sé þess óskað. 
  
Það er notalegt andrúmsloft á Skólavörðustígnum og sérlega vel tekið á móti gestum, ekki 
síst klúbbfélögum.19 

 

Þessi lýsing ber kvenleikanum óneitanlega fagurt vitni, og ekki vantaði áhugann eða 

viljann til að gera vel við viðskiptavinina. Kristín Birgisdóttir, sem kom til starfa hjá 

Sölku árið 2002, lýsir stemmningunni á Skólavörðustígnum vel: 

 
Og þá líka í rauninni sko … þegar við vorum staðsettar inni á Skólavörðustíg, þá unnum 
við með Verksmiðjunni sem var svona hönnunarverslun, það voru fimm, sex konur, og 
þetta gerðum við allt í því augnamiði að vera með konum, og svona svolítið að … fá 
eitthvert net.20 

 

En þrátt fyrir góðan vilja og ríka þjónustulund gekk reksturinn enn brösuglega. Þær Hildur 

og Þóra bösluðu áfram á Skólavörðustígnum, unnu sleitulaust án þess að hafa mikið upp 

úr krafsinu og auk þess átti Þóra von á öðru barni sínu um þetta leyti. Árið 2002 var svo 
                                                
18 Þóra Sigríður Ingólfsdóttir, Viðauki 3, bls. 52. 
19 Salka bókaútgáfa − Útgáfa 2002. 
20 Kristín Birgisdóttir, Viðauki 2, bls. 47. 
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komið að hún treysti sér ekki í þessa miklu vinnu lengur og hafði því síður efni á að fá 

ekki laun fyrir hana, svo eftir tveggja ára starf við uppbyggingu fyrirtækisins fékk hún að 

losa sig undan fjárhagslegum skuldbindingum þess og seldi íbúðina sína til að greiða lánið 

sem hún tók fyrir stofnfénu. Eftir stóð hún eignalaus en dýrmætri reynslunni ríkari.21  

Þóra segist ekki hafa lagt það niður fyrir sér hvað hún myndi gera öðruvísi ef hún 

væri að fara út í þetta ævintýri í dag, en þó sé ljóst að hún myndi vilja byrja með miklu 

betri höfuðstól en raunin var hjá þeim stöllum árið 2000. Hún segir bókaútgáfu vera erfiða 

grein þar sem til þurfi ákveðið nef fyrir réttu bókunum auk nokkurrar ofvirkni til að geta 

stjórnað bókaforlagi. Aftur á móti sé bókaútgáfa mjög skemmtileg og mikil spenna fólgin 

í henni og því sé það svo að margir bókaútgefendur geti ekki hætt, jafnvel þótt reksturinn 

standi á brauðfótum.22 

Eftir að Þóra sagði skilið við Sölku keypti Hildur hlut hennar í fyrirtækinu og stóð 

þá allt í einu „ein með barnið í fanginu“.23 Hún var þó ekki lengi ein því að stuttu síðar hóf 

bókmenntafræðingurinn Kristín Birgisdóttir störf hjá henni og hafa þær starfað saman allt 

til dagsins í dag. Þær Hildur höfðu kynnst þegar Kristín var að vinna að samnorrænu 

lestrarhvetjandi verkefni, en eftir það ritstýrði hún barnablaðinu Æskunni og var orðin 

barnabókaritstjóri hjá bókaútgáfunni Iðunni þegar Hildur hafði samband við hana og bað 

hana um liðsauka.  

Kristín, eða Kría eins og hún er jafnan kölluð, tók þar með við kyndlinum af Þóru 

og starfaði við hlið Hildar að einu og öllu sem sneri að starfsemi og rekstri forlagsins. Þær 

voru áfram bara tvær í forlaginu næstu tvö árin, en síðan stækkaði fyrirtækið smám saman 

og í dag eru starfsmennirnir orðnir sjö. Af Skólavörðustígnum fluttist Salka í stærra 

húsnæði í Ármúla 20 og árið 2007 stækkuðu þær enn við sig og fluttu í núverandi húsnæði 

í Skipholti 50c. Þar hefur fyrirtækið töluvert meira pláss en áður, þar sem bæði er verslun 

þar sem bækur útgáfunnar eru seldar á forlagsverði, rúmgott starfsmannarými og lager. 

Árið 2008 keypti Salka svo Hörpuútgáfuna, sem sameinaðist forlaginu, og gefur Salka út 

bækur Hörpuútgáfunnar undir hennar nafni, en þó er útgáfan algjörlega hluti af almennri 

starfsemi forlagsins. Fram til ársins 2009 störfuðu eingöngu konur hjá forlaginu en síðan 

hafa bæst við tveir karlmenn, markaðsstjóri og sölu- og kynningarfulltrúi. Það er því 

spurning hvort enn er hægt að tala um Sölku sem kvennaforlag, en reynt verður að svara 

því hér á næstu síðum. 

                                                
21 Þóra Sigríður Ingólfsdóttir, Viðauki 3, bls. 53. 
22 Sama heimild, bls. 55. 
23 Hildur Hermóðsdóttir, Viðauki 1, bls. 39. 
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2.2 Kvennaforlag eða hvað? 
 

2.2.1 Kvennabækur eða mjúkar bækur 

 
Það er ljóst af undangengnu yfirliti um sögu Sölku að forlagið hefur slitið barnsskónum og 

komist vel á legg, þrátt fyrir að brösuglega hafi gengið í fyrstu. Aftur á móti er vert að 

spyrja þess hvort upphaflegu markmiði hafi verið náð, þ.e. að stofna kvennaforlag og auka 

hlut kvenna í íslenskri bókaútgáfu. 

Hildur Hermóðsdóttir tók það reyndar fram í viðtali árið 2003 að skilgreining 

Sölku á hugtakinu „kvennaforlag“ væri mjög opin og þær væru auðvitað opnar fyrir 

bókum eftir karla auk þess sem þeir læsu líka bækurnar sem þær gæfu út.24 Þá lýsir Kría 

Sölku sem kvennaforlagi með bringuhár.25 Í viðtali árið 2004 segja Sölkurnar (Hildur, 

Kría og Auður Hermannsdóttir sem starfaði hjá útgáfunni í nokkur ár) að „það sé ekki 

einhver einstrengingsleg stefna sem ráði för hjá fyrirtækinu“.26 Og víst er að ólíkt mörgum 

erlendum kvennaforlögum sem skilgreina sig sem slík leggur Salka fremur litla áherslu á 

femínisma í útgáfustefnu sinni. Þvert á móti myndu sumir ef til vill segja að áherslur 

forlagsins, ef það er skoðað sem kvennaforlag, stuðluðu frekar að því að viðhalda ýmsum 

staðalímyndum kvenna, þar sem bækur um matreiðslu, hannyrðir, barnauppeldi, heilbrigt 

líferni og fleira í þeim dúr eru áberandi á útgáfulistum Sölku. Enda leggja þær mesta 

áherslu á að gefa út bækur fyrir konur, og líklegra er að fleiri konur kaupi bækur af því 

tagi sem nefnt er hér að framan en harðar femínistabækur, og til að tryggja starfsgrundvöll 

forlagsins er vitaskuld nauðsynlegt að selja bækurnar sem gefnar eru út. 

Þóra Sigríður lýsir því að í upphafi hafi þær Hildur vonast til að fá helstu 

kvenrithöfunda landsins yfir til sín. Auk þess höfðu þær hugsað sér að Salka yrði alfarið 

kvennaforlag, þar sem ekki einungis væru gefnar út bækur eftir konur, um konur og fyrir 

konur, heldur vildu þær jafnframt fá konur til að sjá um umbrot og hönnun bókanna. Aftur 

á móti fannst henni þegar upp var staðið að það væri eiginlega mismunun að einskorða sig 

                                                
24 Hávar Sigurjónsson, „Fyrir konur, um konur, eftir konur“, Morgunblaðið − Bækur, 11. nóvember 2003, bls. 
1. 
25 Kristín Birgisdóttir, Viðauki 2, bls. 47. 
26 Grétar Júníus Guðmundsson, „Bækur fyrir allt árið“, Morgunblaðið − Viðskiptablað, 2. desember 2004, bls. 
10.  
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við konur, þar sem til væri hæft fólk á þessu sviði af báðum kynjum, svo að þær fóru að 

ráða karla til þessara starfa til jafns við konur.27  

Það er auðvitað pólitísk yfirlýsing að velja konur umfram karla á grundvelli 

kynferðis fremur en hæfni eða annarra hluta, og þetta sýnir sennilega að Salka hefur aldrei 

verið sérlega hörð femínísk útgáfa heldur kannski frekar jafnréttissinnuð útgáfa. 

Þóru fannst einnig hvimleitt að sumir kvenhöfundar ætluðust hreinlega til að fá 

verk sín gefin út hjá Sölku af þeirri einu ástæðu að þær væru konur og Salka kvennaforlag, 

óháð því hvort verkin væru nógu góð. Hún segir samskiptin við konur ekki alltaf hafa 

verið mjög jákvæð og minnist þess að hafa fundið fyrir nokkurri gremju, sem hún efast 

um að karlkyns eldri maður hefði þurft að þola af hendi sömu kvenna. Hún vill kenna því 

um að hér sé enn ríkjandi einhvers konar feðraveldi þannig að konur komi öðruvísi fram 

við kynsystur sínar en við karla.28  

Draumurinn um að fá helstu kvenrithöfunda landsins til að gefa út hjá Sölku rættist 

þannig aldrei, og kannski var það heldur aldrei meginmarkmiðið með stofnun forlagsins. 

Kríu finnst til að mynda mun mikilvægara að hlusta á lesendurna, sem eru að mestu leyti 

konur, og gefa út bækur sem þær vilja lesa, óháð því hvort þær eru eftir konur eða karla.29 

Hildur og Þóra eru þó báðar á því að konur hafi í gegnum tíðina haft minni aðgang 

að útgáfu en karlar, og það var eitt af því sem þær vildu breyta. Þóra segir að 

kvenhöfundar hafi alltaf átt minni möguleika á útgáfu en karlar en telur að það sé ef til vill 

eitthvað að lagast núna, þótt enn séu kvenhöfundar miklu færri en karlkyns höfundar. Hún 

heldur að höfundar séu meira dæmdir af verkum sínum nú en áður, og því skipti kynferðið 

kannski ekki eins miklu máli, en óneitanlega sýni bókmenntasagan ótvírætt að konur hafa 

átt erfitt uppdráttar í þessari grein eins og svo mörgum öðrum.30 

Konur virðast einnig hafa töluverðan áhuga á ritstjórn og útgáfu, að minnsta kosti 

ef marka má mikinn meirihluta kvenna af þeim nemendum sem stunda nám í hagnýtri 

ritstjórn og útgáfu hérlendis, og telur Hildur það fremur endurspegla áhugann en stöðuna í 

greininni í dag. Konur lesi miklu meira en karlar og því skjóti skökku við að sjá karlmenn 

ævinlega í fremstu víglínu bókaútgáfu. Hún vill helst kenna um rómaðri hógværð kvenna 

og skorti á frekju, og segir að þessu þurfi að breyta til að konur nái þeirri stöðu sem þeim 

ber innan bókaútgáfunnar á Íslandi.31 

                                                
27 Þóra Sigríður Ingólfsdóttir, Viðauki 3, bls. 53. 
28 Sama heimild, bls. 53. 
29 Kristín Birgisdóttir, Viðauki 2, bls. 50. 
30 Þóra Sigríður Ingólfsdóttir, Viðauki 3, bls. 54. 
31 Hildur Hermóðsdóttir, Viðauki 1, bls. 42. 
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Þóra segist í upphafi hafa haft áhuga á að gefa út sjálfsræktarbækur, bæði vegna 

þess að þær eru sísölubækur, þ.e. einskorðast ekki við ákveðna vertíð, og eins vegna þess 

að þær voru vinsælar á þessum tíma. Hún segist þó síðar meir hafa fengið nóg af slíkum 

bókum, þrátt fyrir að þær séu enn mjög stór hluti af útgáfu Sölku.32 

Þóra segist líka hafa haft mikinn hug á að gefa út skáldsögur eftir góða rithöfunda, 

og naut þess mjög að vinna með mörgum þeirra.33 Hún nefnir Hlín Agnarsdóttur sem 

dæmi um einn slíkan, en hún gaf út fyrstu skáldsögu sína, Hátt uppi við Norðurbrún, hjá 

Sölku árið 2001 og síðar sjálfsævisögulega verkið Að láta lífið rætast árið 2003 (þriðja 

bók hennar, skáldsagan Blómin frá Maó, kom hins vegar út hjá Ormstungu árið 2009). Hér 

á eftir verður litið nánar á útgáfustefnu Sölku. 

 

2.2.2 Útgáfustefna Sölku 

 
Kría lýsir útgáfustefnu Sölku fyrst og fremst sem mjúkri og vísar þar einkum í 

sjálfsræktarbækurnar sem forlagið hefur gefið talsvert út af.34 Einnig lítur hún svo á að 

kvennaforlag verði fyrst og fremst að vera samfélagslega tengt, og vísar þar í 

súffragettuna Jane Addams, fyrstu konuna til að hljóta friðarverðlaun Nóbels, sem lagði 

áherslu á nauðsyn þess að konur tækju virkan þátt í samfélaginu vegna þess að þær væru 

mæður og sæju um fjölskylduna og yrðu því að vera samfélagslega tengdar í stað þess að 

einangrast inni á heimilunum.35 Reyndar má spyrja hvort þetta eigi jafnvel við í dag og á 

tímum frú Addams, því að vonandi taka feður í dag meiri þátt í uppeldi og fjölskyldulífi 

en þeir gerðu á þeim tímum, en engu að síður er þetta góður punktur og vitaskuld 

mikilvægt fyrir alla að vera samfélagslega tengdir. 

Af þeim bókum sem Kría hefur átt þátt í að gefa út er hún einna ánægðust með 

þýddu skáldsögurnar, t.d. bækur sem komu út í svonefndri „gullritröð“, þar sem lögð var 

áhersla á þýðingar vandaðra skáldverka eftir konur á borð við Fay Weldon og Sylviu 

Plath, og eins bókina Leyndarmál Lorelei eftir Carolyn Parkhurst. Jafnframt þótti henni 

gaman að gefa út ferðabækurnar 50 Crazy Things to do in Iceland, 50 Crazy Romantic 

Things to do in Iceland og 50 Crazy Things to taste in Iceland, sem hún segir vera 

öðruvísi ferðabækur en þær sem mæra Ísland á hefðbundinn hátt. Einnig segir hún 

karakter Sölku endurspeglast í bókinni Eldur uppi sem kom út sumarið 2010 og lýsti 

                                                
32 Þóra Sigríður Ingólfsdóttir, Viðauki 3, bls. 54. 
33 Sama heimild, bls. 54. 
34 Kristín Birgisdóttir, Viðauki 2, bls. 48. 
35 Sama heimild, bls. 50. 
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gosinu í Eyjafjallajökli í ljósmyndum. Fleiri slíkar bækur komu út vorið og sumarið 2010 

en ólíkt mörgum þeirra, sem sýndu einkum skrautmyndir af gosinu, sýnir Eldur uppi 

myndir af fólkinu sem bjó á gossvæðinu, börnum og skepnum, og reynir þannig að varpa 

ljósi á hvernig gosið hafði áhrif á lífið og náttúruna á þessu svæði.36 

Bækurnar sem valdar eru til útgáfu eru sambland af utanaðkomandi tillögum og 

eigin hugmyndum forlagsins. Utanaðkomandi tillögur eru til dæmis innsent efni frá 

höfundum sem óska eftir útgáfu og bækur sem Salka fær sendar frá erlendum 

bókaforlögum sem þær eru í samskiptum við, og eigin hugmyndir eru meðal annars bækur 

sem forsvarsmenn útgáfunnar finna á erlendum bókasýningum, sem þær sækja einu sinni 

til tvisvar á ári, og bækur sem verða til innanhúss, þ.e. þegar forlagið ákveður að gefa út 

bók af einhverju tagi og ræður síðan höfunda til að skrifa hana eða vinna á annan hátt, t.d. 

ef um ljósmyndabók er að ræða eða annars konar bók. Ekki er venjan að gera 

útgáfusamninga við höfunda um fleiri en eina bók í senn. Síðan er ritstjórn frekar ströng 

innan forlagsins.37  

 

Fagurbókmenntir 

Salka hefur þreifað svolítið fyrir sér með útgáfu skáldverka eftir konur, með misgóðum 

árangri. Á tímabili reyndu þær fyrir sér með útgáfu vandaðra þýðinga á bókmenntaverkum 

eftir konur, „sparilegar kiljur“ sem þær kölluðu „gullritröðina“. Í þeirri ritröð komu út 

verkin Engillinn hennar Grétu eftir Maritu van der Vyver og Glerhjálmurinn eftir Sylviu 

Plath árið 2003 og Bulgari sambandið eftir Fay Weldon árið 2004. Þótt þær væru afar 

hreyknar af þessari útgáfu seldust bækurnar ekki nóg og því varð ekki meira úr ritröðinni 

en þessar þrjár bækur. Á árinu 2010 bætist reyndar við bókin Eyru Busters eftir Mariu 

Ernestam, sem Kristín telur eiga heima í þessari ritröð, þótt hún verði ekki gefin út sem 

slík.38 

 

„Skvísubækur“ og sakamálasögur 

Salka hefur gefið út nokkuð af svonefndum „skvísubókum“ (e. chick lit), sem seljast 

talsvert betur en gæðakvennabókmenntirnar. Þeirra á meðal má nefna þýðingarnar 

Draumaveröld kaupalkans (2005), Kaupalkinn í New York (2009) og Manstu mig (2009) 

eftir Sophie Kinsella og hugsanlega einnig Sautjándann (2007) eftir Lóu Pind 

                                                
36 Kristín Birgisdóttir, Viðauki 2, bls. 51. 
37 Hildur Hermóðsdóttir, Viðauki 3, bls. 43. 
38 Kristín Birgisdóttir, Viðauki 2, bls. 49. 
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Aldísardóttur, sem kynnt er á heimasíðu Sölku sem „íslensk útgáfa af Beðmálum í 

borginni“.39  

Nýlega kom einnig út sakamálasagan Það sem mér ber (2010) eftir norska 

rithöfundinn Anne Holt, sem hefur gengið mjög vel, og auk þess má nefna íslensku 

sakamálasögurnar Hvar er systir mín? (2008) og Fimmta barnið (2009) eftir Eyrúnu Ýr 

Tryggvadóttur, en sú síðarnefnda hefur selst nokkuð vel.  

 

Ferðamannabækur og sjálfsræktarbækur 

Á síðari árum hefur ferðamannabókum vaxið fiskur um hrygg í útgáfu forlagsins, sem 

bæði eru ætlaðar innlendum og erlendum ferðamönnum. Að sögn Hildar var ákveðið að 

fara út í slíka útgáfu til þess að hafa eitthvað að selja yfir sumartímann, á meðan salan er 

rólegri í öðrum bókum, en Salka leggur talsvert upp úr að vera með bækur sem seljast á 

öðrum árstímum en fyrir jólin.40 

Sjálfsræktarbækur hafa einnig frá upphafi verið einkennandi fyrir útgáfu Sölku og 

eru það enn. Að jafnaði hafa komið út ein til átta slíkar bækur hjá forlaginu á ári, og 

virðast þessar bækur eiga stöðugum vinsældum að fagna. Auk þess hefur Salka gefið út 

mýmargar handbækur af ýmsu tagi, s.s. matreiðslubækur, uppeldisbækur, hannyrðabækur 

o.fl. 

 

2.2.3 Niðurstöður 

 
Á heildina litið verður ekki um villst að Salka er forlag sem gefur út bækur fyrir konur, og 

því má í sjálfu sér kalla það kvennaforlag. Aftur á móti er ekki hægt að segja að það sé 

sérlega femínískt forlag, þar sem karlar fá gjarnan að fljóta með í útgáfunni og eins gefur 

forlagið lítið út af bókum sem snerta á femínískum málefnum eða kvennabókmenntum. 

Reyndar má halda því til haga að Salka gerði tilraun til að gefa út vandaðar 

kvennabókmenntir í „gullritröðinni“ svonefndu, en því miður gekk salan ekki nógu vel til 

að hægt væri að halda henni út, eins gáfu þær út bók um kvennafrídaginn árið 2005, og 

fleiri dæmi um femínískar bækur má tína til. 

Á hinn bóginn er óhætt að segja að bækur um „mjúku málin“ séu ráðandi í 

útgáfunni, s.s. sjálfsræktarbækur, uppeldisbækur, matreiðslubækur, hannyrðabækur og 

                                                
39 http://www.salkaforlag.is/baekur/skaldverk/islenskar-skaldsogur/vnr/16, sótt 8.9.2010. 
40 Hildur Hermóðsdóttir, Viðauki 1, bls. 40 og 46. 
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fleiri handbækur, enda nokkuð ljóst að slíkar bækur eiga auðveldara uppdráttar á 

markaðinum og hafa gert fyrirtækinu kleift að lifa af. 

Þóra Sigríður lýsir eina kvennaforlaginu sem hún man til að hafa séð á bókamessu 

sem mjög grimmu og harðlífislegu og áréttar að engin þörf sé á að setja sig í slíkar 

stellingar þótt maður reki kvennaútgáfu, heldur sé þetta bara spurning um markað og 

eftirspurn og engin ástæða til að vera uppfullar af reiði.41 Það er því ljóst að Salka sver sig 

ekki í ætt við erlend femínísk bókaforlög á borð við bresku forlögin Sheba Feminist Press 

eða Onlywomen Press, sem leggja áherslu á harðar femínískar bækur og jaðarbókmenntir 

t.d. lesbía, litaðra kvenna og verkakvenna, heldur frekar í átt við Virago Press, sem hefur 

alltaf lagt mikla áherslu á að halda sínu á markaðinum. Þó er Salka mun opnara og minna 

femínískt bókaforlag en Virago, einkum og sér í lagi hin síðari ár, þótt hið síðarnefnda 

hafi jafnframt opnast með árunum og sé jafnvel farið að gefa út bækur eftir karla (sem 

reyndar vakti hörð viðbrögð femínista).  

Hildur segir þó að Sölkurnar séu í hjarta sínu femínistar, í það minnsta hún sjálf, 

og hún sé ekkert feimin við að viðurkenna það. Aftur á móti gengst hún við því að það 

komi ef til vill ekki nógu vel fram í áherslum útgáfunnar. Hún nefnir sem dæmi um 

femínískar bækur bókina Já, ég þori get og vil42 sem kom út í tilefni af því að þrjátíu ár 

voru liðin frá kvennafrídeginum 24. október 1975, og nokkrar bækur til viðbótar, en játar 

að auðvitað sé ekki nóg af slíkum bókum á útgáfulistum Sölku.43 

Hildur viðurkennir jafnframt að Salka hafi ef til vill ekki náð að styðja eins vel við 

bakið á konum og þær hefðu viljað, enda sé alltaf erfitt að halda jafnvægi milli þess að 

gefa út annars vegar það sem selst og heldur rekstrinum gangandi og hins vegar það sem 

útgefendum finnst skipta máli að gefa út og þeir vilja standa fyrir.44 Þetta er líklega hin 

eilífa innri barátta sérhvers bókaútgefanda, að minnsta kosti hér á hinum smáa íslenska 

bókamarkaði. Í næsta kafla verður litið á hver staða Sölku er á íslenskum útgáfumarkaði. 

2.3 Hugguleg og heimilisleg: Staða Sölku á íslenskum útgáfumarkaði 
 

Húsnæði Sölku í Skipholti 50c ber vitni um áherslur útgáfunnar þar sem andrúmsloftið er 

bæði kvenlegt, hlýlegt og heimilislegt. Viðskiptavinir ganga beint inn í smekklega verslun 

þar sem bókum forlagsins er stillt upp á dúklögð borð auk huggulegra uppstillinga 
                                                
41 Þóra Sigríður Ingólfsdóttir, Viðauki 3, bls. 55. 
42 Hildur Hákonardóttir, Já, ég þori, get og vil: kvennafrídagurinn 1975, Vilborg Harðardóttir og allar 
konurnar sem bjuggu hann til, Reykjavík 2005. 
43 Hildur Hermóðsdóttir, Viðauki 1, bls. 42. 
44 Sama heimild, bls. 42. 
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nokkurra bóka í sérhillum, t.a.m. hannyrðabóka við hlið körfu með prjónadóti, bóka sem 

stillt er upp eftir litum o.s.frv. Gjafavörurnar frá Skólavörðustígnum eru reyndar ekki 

lengur til sölu, en mikið er lagt upp úr að hafa verslunina aðlaðandi og að hún höfði til 

kvenna. 

Skipulag húsnæðisins, þar sem starfsmenn forlagsins sitja við vinnu sína í sama 

rými og verslunin er, þar með talinn eigandinn sjálfur, endurspeglar vilja Sölkukvenna til 

að vera opið og persónulegt forlag, í stað þess að loka sig af uppi í fílabeinsturni, eins og 

Kristín Birgisdóttir lýsir bókmenntaforlögunum þar sem menn eigi það til að einangra 

sig.45 

Hildur Hermóðsdóttir segist aðspurð vona að Salka skeri sig frá öðrum forlögum á 

Íslandi og segir forlagið reyna að halda sínum stíl. Markmiðið sé að gefa út bækur sem 

skipta máli og einnig leggja þær mikið upp úr að vanda útlit bókanna sem þær gefa út. 

Jafnvel sé útlit bókanna oft kvenlegra en hjá öðrum forlögum.46 

Þá leggja Sölkurnar mikið upp úr að vera í góðu sambandi við höfundana sína. 

Þóra Sigríður lýsir samstarfinu við höfunda sem mjög skemmtilegu samvinnuverkefni þar 

sem höfundar voru hafðir með í ráðum við kápuhönnun og umbrot, og þar sem „var oft 

setið og kjaftað og dálítið slúðrað um bókabransann“.47 Reyndar lýsir Kría því í viðtali að 

þær Hildur hafi lengi átt sér stóra drauma um að Salka yrði annað og meira en bara 

bókaforlag, nokkurs konar menningarmiðstöð kvenna.48   

Hvað samkeppnina á útgáfumarkaðinum snertir segir Þóra Sigríður það erfiðasta í 

samkeppninni við önnur bókaforlög hafa verið markaðssetninguna, og þá einkum stríðið 

við að koma bókum að í verslunum á borð við Bónus og Hagkaup. Þar sem þær voru bara 

tvær í fyrstu höfðu þær engan veginn mannafla til að verða ofan á í þeirri samkeppni, sem 

reyndist þeim þung í skauti.49 Þetta hefur þó nokkuð breyst í seinni tíð, fyrst og fremst 

með ráðningu Sigrúnar Böðvarsdóttur til fyrirtækisins árið 2006, og nú eru alls þrír 

starfsmenn í sölu- og dreifingardeildinni, auk markaðsfulltrúa. Salka hefur því talsvert 

stækkað og breyst frá fyrstu árunum og hér á eftir verður farið nánar í saumana á þeim 

breytingum. 

 

                                                
45 Kristín Birgisdóttir, Viðauki 2, bls. 46. 
46 Hildur Hermóðsdóttir, Viðauki 1, bls. 41. 
47 Þóra Sigríður Ingólfsdóttir, Viðauki 3, bls. 54. 
48 Kristín Birgisdóttir, Viðauki 2, bls. 48. 
49 Þóra Sigríður Ingólfsdóttir, Viðauki 3, bls. 54. 
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2.4 Lifað af í hörðum heimi: Þróun útgáfunnar á 10 árum og framtíðarhorfur 
 

Salka hefur tekið töluverðum breytingum á þeim tíu árum sem hún hefur starfað, bæði 

hvað varðar stærð og umfang og kannski ekki síður áherslur. Hildur Hermóðsdóttir segir 

að ótrúlega margt hafi breyst á þessum tíu árum og nefnir til að mynda rekstrarumhverfið 

og þann lærdóm sem hún hefur dregið af tíu ára starfi að það sé ekki nóg að sitja á bak við 

skrifborð og búa til bækur heldur verði líka að fylgja þeim eftir út á markaðinn. Þá hafi 

forlagið breyst gríðarlega úr því að vera „bara tvær konur að bauka“50 yfir í að vera sjö til 

átta manna fyrirtæki með mikið sölukerfi í kringum sig. Fyrirtækið hafi ekki aðeins 

stækkað heldur hafi uppbygging rekstrarins breyst til mikilla muna, þannig að nú séu allar 

ákvarðanir teknar í mun beinna sambandi við markaðinn en áður var.  

Hér á eftir verður stiklað á stóru í útgáfusögu forlagsins og reynt að skoða hvernig 

þessi þróun hefur verið. 

 

2.4.1 Yfirlit yfir útgáfu Sölku undanfarin 10 ár 

 
2002  

Í kafla 2.1 voru taldar upp útgáfubækurnar fyrsta árið, þegar þær Hildur og Þóra ráku 

fyrirtækið, en árið 2000 komu út tíu bækur hjá forlaginu, þar af sex sem flokkast án efa 

sem bækur um, fyrir og eftir konur, auk tveggja barnabóka eftir konur.  

Árið 2002, þegar Kría var komin til starfa hjá forlaginu í stað Þóru, komu einnig út 

tíu bækur hjá Sölku, og líkt og fyrsta árið voru tvær þeirra eftir karlkynshöfunda, þá R.L. 

Stine með aðra Gæsahúðarbók, Gæsahúð − Álagagríman, og Thomas W. Phelan með 

uppeldisbókina 1-2-3 Töfrar í þýðingu Bryndísar Víglundsdóttur. Þótt höfundurinn sé 

karlmaður getur sú bók vel flokkast sem bók fyrir konur, enda uppeldismál gjarnan innan 

áhugasviðs kvenna. Þetta ár gaf Salka auk Gæsahúðar út þrjár aðrar barnabækur, Afhverju 

Hvernigson og regnboginn eftir Elínu Arnar; Snuðra og Tuðra í jólabakstri eftir Iðunni 

Steinsdóttur og Furðudýr í íslenskum þjóðsögum í endursögn Bjarkar Bjarnadóttur. 

Aðrar bækur sem komu út árið 2002 hjá Sölku voru Kúnstin að kyssa, 

leiðbeiningarit um kossa í hinum svonefnda „nærbókaflokki“ Sölku eftir Eyvöru Ástmann 

(Steinunni Þorvaldsdóttur); ljóðabókin Cold was that Beauty, úrval íslenskra ljóða í enskri 

þýðingu í samantekt Helgu K. Einarsdóttur og þýðingu Bernards Scudder, kynnt sem 

                                                
50 Hildur Hermóðsdóttir, Viðauki 1, bls. 46. 
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„tilvalin gjöf til vina erlendis“;51 og sjálfsræktarbækurnar Láttu ljós þitt skína eftir 

Victoriu Moran; Leyndardómar kvenna eftir Pamelu K. Metz og Jacqueline L. Tobin og 

Aftur í form eftir Sally Lewis. 

Á þessu þriðja starfsári Sölku hefur bókmenntaútgáfu alveg verið ýtt út í horn og 

handbækur, sjálfsræktarbækur og gjafabækur eru orðnar allsráðandi, auk barnabókanna 

fjögurra. Jafnframt var á þessu ári kynntur til sögunnar bókaklúbbur Sölku – Hugur, 

líkami og sál – sem nefndur er sjálfsræktarklúbbur í kynningarriti útgáfunnar: 

 
Nútíminn gerir sívaxandi kröfur svo okkur gefst æ minni tími til að huga að andlegum 
efnum og sjálfsuppbyggingu. Sjálfsræktarklúbbur Sölku sér um að meðlimir fái reglulega 
sendar góðar, vandaðar og uppbyggilegar bækur er lúta að andlegu og líkamlegu 
heilbrigði. Einungis er um glænýjar bækur að ræða en einnig fylgja einstök tilboð á öðrum 
bókum, ábendingar um góðar bækur um þessi málefni, auk fallegra gjafa með hverjum 
pakka. […] 
Í tengslum við Hugur, líkami og sál, stendur Salka fyrir ýmsum uppákomum. Victoria 
Moran kom nýverið til landsins á vegum Sölku og Hugforms en til stendur að halda fleiri 
fyrirlestra. Salka stendur fyrir Feng shui námskeiðum, streitustjórnunar og sjálfsstyrkingar 
fyrirlestrum og bjóðast klúbbameðlimum ávallt sérstök kjör.52 

 

Það lítur því út fyrir að á þessum tíma hafi Salka verið búin að endurskilgreina sig sem 

sjálfsræktarforlag fremur en kvennaforlag, þótt vafalaust geti þetta tvennt farið saman. 

Kría lýsir klúbbnum Hug, líkama og sál í viðtali: 

 
Og þá vorum við líka með bókaklúbbinn sem við svosem erum með enn að nafninu til, og 
langar alltaf til að setja á laggirnar aftur. Þá vorum við sko að pakka gjöfum til hverrar 
einustu konu með bókinni. Þetta var svona dúllerí þá, og var auðvitað mjög … kvenlegt. 
Og þvílík brjálæðisleg vinna. En ofsalega gaman.53 

 

Klúbburinn Hugur, líkami og sál starfaði fyrstu árin þannig að þrisvar til fjórum sinnum á 

ári var send út til klúbbfélaga bók sem var talin uppbyggileg fyrir líkama eða sál. Hann 

hefur þó ekki verið mjög öflugur síðustu ár og nú starfar hann á því formi að send eru út 

tilboð á sjálfsræktarbókum til klúbbfélaga og þeir ráða svo hvort þeir kaupa bækurnar eða 

ekki. Auk þess fá félagar 30% afslátt af öllum bókum forlagsins.54 

 

2004  

Árið 2004 voru starfsmenn Sölku orðnir fjórir; auk þeirra Hildar og Kríu störfuðu hjá 

forlaginu þær Auður Hermannsdóttir markaðsstjóri og María Ólafsdóttir sem sá um 
                                                
51 Salka bókaútgáfa − Útgáfa 2002. 
52 Salka bókaútgáfa − Útgáfa 2002. 
53 Kristín Birgisdóttir, Viðauki 2, bls. 47. 
54 Hildur Hermóðsdóttir, Viðauki 1, bls. 41. 
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bókhaldið og gerir enn. Þetta ár gaf Salka út 29 bækur, sem er talsverð aukning frá árinu 

2002, þegar tíu bækur komu út hjá forlaginu, en árið 2003 voru útgefnar bækur orðnar um 

tuttugu. Af þessum 29 bókum sem komu út árið 2004 voru sex eftir karla. Þeir héldu því 

áfram sínum 20% hlut í útgáfunni þótt titlum hafi fjölgað.  

Af bókunum eftir karlhöfundana eru tvær ljóðabækur, Á leiðinni eftir Sigurð 

Skúlason og Mótmæli með þátttöku eftir Kristian Guttesen; eitt smásagnasafn, Nóttin og 

alvaran eftir Pjetur Hafstein Lárusson; tvær handbækur, Queer Eye for the Straight Guy − 

Hinsegin hollráð fyrir svoleiðis karlmenn, sem fjallar um „hvernig karlmenn geta bætt 

útlit sitt, mannasiði, menningu og umhverfi“55 í þýðingu Gísla Rúnars Jónssonar, og Um 

hjartað liggur leið, þýðing Sigurðar Skúlasonar á köflum úr tveimur bókum eftir Jack 

Kornfield sem fjalla um andleg málefni; og loks unglingabókin Nornafár eftir Ragnar 

Gíslason, en hann gaf einnig út tvær unglingabækur hjá Sölku árið á undan.  

Erfitt er að benda á einhverja kvenlega þætti í flestum þessara bóka, sem gerðu þær 

tilvaldar til útgáfu hjá kvennaforlagi, nema þá helst þýðingarnar á Jack Kornfield sem er 

einhvers konar sjálfsræktarbók og svo kannski unglingabókina, sem fjallar um stelpur. Ein 

framangreindra bóka, Queer Eye for the Straight Guy − Hinsegin hollráð fyrir svoleiðis 

karlmenn, beinist meira að segja sérstaklega að körlum, þótt umræðuefnið sé þar vissulega 

í mýkri kantinum. Sömu sögu má segja um bækurnar Eldaðu maður! (2007) og Grillaðu 

maður! (2009) eftir Thomas Möller, sem eru matreiðslubækur sérstaklega ætlaðar 

karlmönnum.  

Aftur á móti er áhugavert að sjá að skáldskapur skipar aftur stærri sess í útgáfu 

Sölku þetta árið, því að auk ljóðabókanna og smásagnanna sem áður eru nefndar komu út 

þrjár skáldsögur eftir íslenskar konur, Hér eftir Kristínu Ómarsdóttur, Laufskálafuglinn 

eftir Margréti Lóu Jónsdóttur og Rigning í nóvember eftir Auði Ólafsdóttur, auk tveggja 

ljóðabóka eftir íslenskar skáldkonur, Í ljós eftir Hallgerði Gísladóttur og Augað í 

steininum eftir Þóru Ingimarsdóttur. Þá eru ótaldar tvær þýddar skáldsögur, Bulgari 

sambandið eftir Fay Weldon, sem er þriðja og síðasta bókin sem kom út í svonefndri 

„gullritröð“ Sölku sem minnst var á hér að framan (sjá bls. 14−15), og Í hlýjum skugga 

eftir Lottu Thell. Einnig komu út tvær reynslusögur kvenna: Ótuktin eftir Önnu Pálínu 

Árnadóttur, sem er reynslusaga konu af krabbameini, og Þeir tóku allt − meira að segja 

nafnið mitt eftir Theu Halo, sem er reynslusaga stúlku sem lifði af útrýmingarherferð 

Tyrkja gegn Svartahafs-Grikkjum eftir fyrri heimsstyrjöldina. 

                                                
55 www.salkaforlag.is − 2004. 
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Sjálfsræktarbækur áttu þó enn sinn sess hjá útgáfunni þetta árið og auk Um hjartað 

liggur leið, sem áður var nefnd, komu út fimm bækur í þeim flokki: Konur sem hugsa um 

of eftir Susan Nolen-Hoeksema, Hreystin kemur innan frá eftir Mariu Costantino, 101 

hollráð − Andlegur undirbúningur til að grennast í eitt skipti fyrir öll eftir Victoriu 

Moran, Fleiri skyndibitar fyrir sálina eftir Barböru Berger og Læknum með höndunum. 

Nútíma þrýstimeðferð eftir Birgittu Jónsdóttur Klasen. 

Átta barna- og unglingabækur komu út hjá Sölku árið 2004, en auk bókarinnar 

Nornafár sem áður var nefnd komu út tvær bækur eftir Iðunni Steinsdóttur: Galdur 

vísdómsbókarinnar og Snuðra og Tuðra laga til í herberginu sínu; unglingabókin Rúna − 

trúnaðarmál eftir Gerði Berndsen; ævintýrið Grautardalls saga með myndskreytingum 

Sigurborgar Stefánsdóttur; og Jólasveinarnir í Hamrahlíð eftir Bryndísi Víglundsdóttur, 

auk tveggja þýddra barnabóka, hinnar sígildu Mary Poppins eftir P.L. Travers og 

Ferðatösku Hönu eftir Karin Levine, sem er sönn saga lítillar stúlku sem er fórnarlamb 

helfararinnar. 

Eitt tilvitnanakver, Eigðu við mig orð í samantekt Hildar Hermóðsdóttur og 

Kristínar Birgisdóttur, kom einnig út þetta ár, ásamt einu matreiðslukveri, Með veislu í 

farangrinum eftir Ingibjörgu Guðrúnu Guðjónsdóttur og Ragnheiði Ingunni Ágústsdóttur. 

Hér má greina ákveðin umskipti í útgáfustefnunni þar sem skáldskapur, bæði fyrir 

börn og fullorðna, skipar stærstan sess en sjálfsræktarbækur eru í minnihluta. Í 

kynningarriti útgáfunnar kveður þó enn við sama tón þar sem áhersla er lögð á „efni sem 

nýtist vel í dagsins önn“.56 Tekið er fram að auk hinna hefðbundnu sjálfsræktarbóka sem 

forlagið gefur út bjóði það jafnframt upp á „skáldskap sem kveikir nýjar hugmyndir og 

víkkar sjóndeildarhringinn“.57 Aukin áhersla á skáldskap kemur jafnframt fram í 

kynningartextanum auk þess sem lögð er áhersla á að karlar séu meira en velkomnir hjá 

forlaginu: 

 
Nýjum íslenskum rithöfundum hefur fjölgað hjá útgáfunni, sem heldur stöðugt áfram að 
blómstra, og erum við ekki síst stoltar af fríðum flokki kvenna sem senda frá sér skáldskap 
og þýðingar af margvíslegu tagi. Karlar eru auðvitað ómissandi, eins og sjá má, hvar 
værum við líka staddar án þeirra? SALKA státar einnig af erlendum höfundum á borð við 
Fay Weldon. Hin ástsæla og sígilda Mary Poppins hefur ákveðið að heiðra okkur með 
nærveru sinni, en hún minnir á að það sem gildir í lífinu er að vera maður sjálfur og fara 
sínar eigin leiðir. Þetta er í rauninni boðskapur sem við getum tekið heilshugar undir. Við 
leggjum metnað okkar í útgáfu góðra og skemmtilegra bóka sem hreyfa við 
hversdagsleikanum og gefa lífinu lit.58 

                                                
56 www.salkaforlag.is − 2004. 
57 Sama heimild. 
58 Sama heimild. 
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Hér er greinilega reynt að standa undir slagorðinu „forlag með sál“, sem kemur í fyrsta 

sinn fram í þessu kynningarriti fyrir árið 2004. Upphaflega voru einkunnarorð Sölku 

„fyrir konur, um konur og eftir konur“ og kemur þessi áhersla meðal annars fram í 

blaðaviðtölum árin 2003 og 2004.59 Reyndar má sjá áherslumun á milli þessara tveggja 

viðtala, sem tekin eru með u.þ.b. árs millibili, þar sem greina má visst fráhvarf frá 

kvennaforlaginu og yfir í sjálfsræktarforlagið. Í kynningarefni forlagsins má finna ýmis 

slagorð, m.a. „guðdómlegar bækur“; „bækur sem skipta máli“; „góðar bækur“ og „forlag 

með sál“. Þetta síðastnefnda virðist síðan hafa orðið ofan á og er nú helsta slagorð 

forlagsins, og sem Salka virðist skilgreina sig út frá öðru fremur. Hildur Hermóðsdóttir 

segir slagorðið í raun hafa tvenns konar merkingu:  Annars vegar tengist það 

sjálfsræktarklúbbnum Hug, líkama og sál og þeirri áherslu að gefa út „bækur sem eru 

uppbyggilegar fyrir sálina“60 og svo því sem minnst var á í kafla 2.3, að Salka vill koma 

fram sem forlag sem er í góðum tengslum við viðskiptavini sína og lætur óskir þeirra sig 

miklu varða. Meðal annars hafa þær hug á að sinna þörfum þeirra og áhugasviðum með 

fleira en bara bókaútgáfu, t.d. fyrirlestrum og námskeiðum af ýmsu tagi.  

2006  

Árið 2006 gekk Sigrún Böðvarsdóttir sölustjóri til liðs við Sölku, sem breytti ýmsu í 

starfsháttum fyrirtækisins, einkum hvað varðar sölu og markaðssetningu. Þetta ár komu út 

24 bækur hjá forlaginu, eða nokkru færri en árið 2004. Af þessum 24 bókum eru 11 eftir 

karla, eða nærri helmingur, svo á þessum tímapunkti virðist forlagið hafa fjarlægst nokkuð 

upphafleg markmið sín um kvennaforlag, jafnvel þótt allir starfsmennirnir hafi enn verið 

konur. Aukinheldur virðast fæstar þessara bóka karlhöfundanna höfða frekar til kvenna en 

karla, né fjalla sérstaklega um konur eða hugðarefni þeirra, eins og hér verður rakið. 

Af þessum 11 bókum eftir karlkyns höfunda er ein þýdd skáldsaga, Brekkan, sem 

fjallar um heim geðveikinnar, eftir norska höfundinn Carl Frode Tiller, og ein íslensk 

ljóðabók, Vökuborg og draums eftir Pjetur Hafstein Lárusson. Þá eru tvær 

sjálfsræktarbækur, Lífsreglurnar fjórar, um indíánaspeki, eftir don Miguel Ruiz; og Fyrst 

ég gat hætt getur þú það líka eftir Valgeir Skagfjörð, sem leiðbeinir fólki við að hætta að 

reykja. Þá kom þetta ár út verðlaunabókin Delicious Iceland eftir Völund Snæ 
                                                
59 Sjá Hávar Sigurjónsson, „Fyrir konur, um konur, eftir konur“, Morgunblaðið − Bækur, 11. nóvember 2003, 
bls. 1 og Grétar Júníus Guðmundsson, „Bækur fyrir allt árið“, Morgunblaðið − Viðskiptablað, 2. desember 
2004, bls. 10. 
60 Hildur Hermóðsdóttir, Viðauki 1, bls. 41. 
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Völundarson, Hauk Ágústsson og Hrein Hreinsson, sem fjallar um íslenskan mat og 

matarmenningu og fékk verðlaun í kokkabókasamkeppni í Kína 2007. Einnig komu út 

tvær ferðabækur eftir karla, annars vegar Kaupmannahöfn − ekki bara Strikið eftir 

Guðlaug Arason, sem áður hafði gefið út bókina Gamla góða Kaupmannahöfn (2005) hjá 

Sölku; og hins vegar Garður guðsmóður − munkaríkið Aþos, elsta lýðveldi í heimi eftir 

Sigurð A. Magnússon, auk tveggja póstkortabóka eftir Bruce McMillan, Postcards from 

the other side of Iceland og Puffins from the other side of Iceland. Þessu til viðbótar komu 

út bækurnar Njála lifandi komin eftir Jóhannes Eiríksson, sem er endursögn á Njáls sögu 

með ljósmyndum af söguslóðunum, og Við öll − íslenskt velferðarsamfélag á tímamótum 

eftir Steingrím J. Sigfússon, sem fjallar um stjórnmál.  

Eins og áður kom fram er ekki í fljótu bragði hægt að tengja framangreindar bækur 

sérstaklega við konur eða hugðarefni þeirra, heldur virðist Salka þarna vera horfin nokkuð 

langt frá upphaflegum markmiðum sínum í bókaútgáfu. Þó eru kvenhöfundar vissulega 

enn í meirihluta, en skáldsagna eftir íslenskar konur er sárt saknað í útgáfunni þetta árið. 

Aftur á móti kom út ein þýdd skáldsaga eftir konu, Dætur hússins eftir Michéle Roberts, 

sem m.a. var tilnefnd til íslensku þýðingarverðlaunanna, auk íslensku ljóðabókarinnar 

Jólaljóð eftir Kristínu Ómarsdóttur.  

Iðunn Steinsdóttir hélt uppi barnabókaútgáfunni hjá Sölku þetta árið, með 

endurútgáfu fjögurra bóka: Snuðra og Tuðra í miðbænum, Snuðra og Tuðra verða vinir, 

Snuðra og Tuðra fara í strætó og Snuðra og Tuðra í búðarferð, auk þess sem bókin Bína 

bálreiða kom út eftir Ásthildi Bj. Snorradóttur. Allar fjalla þessar bækur um litlar stelpur 

og falla því ágætlega inn í útgáfuna. 

Auk sjálfsræktarbókanna tveggja sem áður eru nefndar komu út þrjár slíkar eftir 

konur árið 2006, heilsuræktarbókin Teygjur, sem fjallar um teygjuæfingar fyrir líkamann, 

eftir Suzanne Martin; Burt með draslið, sem fjallar um tiltekt, eftir Ritu Emmett; og loks 

Rauðhettuklúbburinn − táp og fjör eftir fimmtugt eftir Sue Ellen Cooper, sem fjallar um 

samnefndan klúbb kvenna sem hefur það markmið að skemmta sér og njóta lífsins, ekki 

síst þegar komið er fram yfir miðjan aldur. Allar þessar bækur tala til kvenna og eiga því 

vel heima hjá Sölku. Þá eru ótaldar tvær matreiðslubækur eftir Guðrúnu Jóhannsdóttur, 

Hollt og ódýrt og Hollt og fljótlegt, auk hannyrðabókarinnar Rósaleppaprjón í nýju ljósi 

eftir Hélène Magnússon.  

Á heildina litið má þó segja að útgáfa þessa árs sé ögn fátæklegri en t.a.m. árið 

2004, og þá einkum bókmenntaútgáfan. Aftur á móti hefur bæst í útgáfu ferðabóka, sem 
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nú er orðin nokkuð öflugur þáttur í útgáfunni. Mikill hluti útgáfunnar þetta árið var 

endurprentanir á eldri bókum og í kynningarblaði Sölku fyrir árið 2006 eru margar af eldri 

bókum forlagsins auglýstar. Þetta árið var kynningarblaðið í formi fylgiblaðs með 

dagblaði, en ekki litprentaður bæklingur eins og annars hefur verið venjan hjá Sölku. Þar 

er forlagið kynnt á eftirfarandi hátt: „ SALKA leggur áherslu á áhugaverðar handbækur af 

ýmsum toga svo sem ferðabækur, matreiðslubækur og sitthvað sem tengist lífsstíl, 

sjálfsrækt, heilsu og andlegum málefnum. SALKA gefur einnig út skáldsögur fyrir fólk á 

öllum aldri.“61 

Hér er ekki minnst orði á konur heldur lögð áhersla á útgáfu handbóka og 

sjálfsræktarbóka og rétt minnst á skáldsögur í lokin. Þá eru Sölkurnar óvenju fáorðar um 

útgáfuna þetta árið, en kynningarritum þeirra hefur iðulega verið fylgt úr hlaði með 

nokkrum vel völdum orðum um útgáfuna, auk hugleiðinga í kringum bækurnar. 

 

2007  

Árið eftir glaðnaði aftur á móti heldur betur yfir útgáfunni. Þetta ár voru starfsmenn Sölku 

enn fjórir, nú með Guðrúnu Birnu Ólafsdóttur, grafískan hönnuð, innanborðs í stað Auðar 

Hermannsdóttur, og forlagið flutt í núverandi húsnæði í Skipholti 50c. Kynningarriti 

útgáfunnar árið 2007 fylgdu þessi orð: 

 
Bókaútgáfan Salka leggur megináherslu á útgáfu bóka um, eftir og fyrir konur en gefur 
einnig út handbækur af ýmsu tagi fyrir alla. Árið 2007 voru gefnir út 33 titlar hjá Sölku, 
eins og sjá má í þessu kveri, þar af 28 íslenskar bækur sem voru alfarið unnar á vegum 
forlagsins. Þetta er óvenju hátt hlutfall miðað við aðrar bókaútgáfur, enda ríkir mikil 
bjartsýni og vinnugleði í Sölku sem starfar í anda Leyndarmálsins þar sem stendur: „Hið 
hugsanlega er mögulegt.“62 

 

Hér er aftur lögð áhersla á bækur um, fyrir og eftir konur, auk þess sem mikill metnaður er 

lagður í að gefa út íslenskar bækur. Um þriðjungur útgefinna bóka þetta árið var eftir 

karla, eða tíu bækur, sem er nokkru lægra hlutfall en árið áður. Engin þessara tíu bóka er 

skáldverk fyrir fullorðna, en þrjár þeirra eru barnabækur, tvær íslenskar og ein þýdd. 

Íslensku barnabækurnar eru Með hetjur á heilanum eftir Guðjón Ragnar Jónsson og 

Smárarnir eftir Þórð Helgason, og þýdda barnabókin heitir Sylvía og drekinn og er eftir 

Lawrence Schimel. Tvær sjálfsræktarbækur eftir karlmenn komu út árið 2007, 

Heilsulausnin eftir Árna Heiðar Ívarsson og Vatnið og hin duldu skilaboð þess eftir 

                                                
61 Sölkufréttir, 2006. 
62 Salka, 2007. 
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Masaru Emoto, auk tveggja matreiðslubóka, Delicious Iceland − Special Edition eftir 

Völund Snæ Völundarson, Hauk Ágústsson og Hrein Hreinsson og Eldaðu maður! eftir 

Thomas Möller. Maður gengur með eftir Darra Johansen fjallar um upplifun föður af 

meðgöngu og væntanlegu föðurhlutverki, Skáld-Rósa eftir Gísla H. Kolbeins fjallar um 

ævi skáldsins og ljósmóðurinnar Rósu Guðmundsdóttur og fræðibókin Stærð veraldar 

eftir Pétur Halldórsson fjallar um táknkerfi sem byggist á kenningum Einars Pálssonar.  

Margar framangreindra bóka falla ágætlega að útgáfustefnu Sölku, þrátt fyrir að 

vera skrifaðar af körlum, þar sem þær fjalla um „mjúk“ mál eins og sjálfsrækt og 

meðgöngu, og eins er ævisaga Skáld-Rósu viðeigandi hjá kvennaforlagi. Aðrar eru ekkert 

sérlega kvenlegar, til dæmis matreiðslubækurnar, og reyndar er önnur þeirra, Eldaðu 

maður! sérstaklega ætluð körlum, sem skýtur ef til vill skökku við, þótt ef til vill megi 

ímynda sér að konur kaupi þessa bók handa mönnum sínum í þeirri von að þeir gerist 

liðtækari í eldhúsinu. Sé hún skoðuð í því ljósi má e.t.v. skilgreina hana sem femíníska 

útgáfu, þar sem verið er að stuðla að aukinni þátttöku karla í eldhússtörfum og rímar hún 

þannig vel við meðgöngubók Darra Johansen, þar sem ýtt er undir aukna þátttöku og 

áhuga karla á meðgöngu og föðurhlutverkinu. 

Af þeim 23 bókum eftir konur sem komu út hjá Sölku árið 2007 eru tvær íslenskar 

skáldsögur: Afleggjarinn eftir Auði A. Ólafsdóttur og Sautjándinn eftir Lóu Pind 

Aldísardóttur; sex barnabækur: Einstök mamma eftir Bryndísi Guðmundsdóttur; Bína fer í 

leikskóla eftir Ásthildi Bj. Snorradóttur; Snuðra og Tuðra og eyðslupúkinn og Snuðra og 

Tuðra missa af matnum eftir Iðunni Steinsdóttur; Sólskinsbarn eftir Huldu Ólafsdóttur; og 

Grýla á fæðingardeildinni eftir Bryndísi Víglundsdóttur; tvær unglingabækur: Ef þú bara 

vissir eftir Mörtu Maríu Jónasdóttur og Þóru Sigurðardóttur og Mánudagur − bara einu 

sinni í viku eftir Iðunni Steinsdóttur; og þrjár ljóðabækur: Án spora eftir Stefaníu G. 

Gísladóttur; Fléttur eftir Guðrúnu Hannesdóttur; og Engillinn minn eftir Önnu Margréti 

Stefánsdóttur. Engin þýdd skáldsaga kom út hjá Sölku þetta árið. Þó fá skáldverk aðeins 

stærri sess en árið áður, og má þar sérstaklega benda á ljóðabækurnar þrjár sem Salka gaf 

út þetta árið, því að ljóðabækur hafa aldrei verið mikil söluvara og því jafnan viss áhætta 

fólgin í útgáfu þeirra. Aftur á móti hafa barna- og unglingabækur fengið veglegan sess í 

útgáfunni þetta árið, með alls átta barnabókum og tveimur unglingabókum, eða nærri 

þriðjungi útgefinna bóka.  

Sjálfsræktarbækur áttu sinn hefðbundna sess í útgáfu Sölku árið 2007, og komu 

alls út sex slíkar. Auk þeirra tveggja sem áður voru nefndar, Heilsulausnin og Vatnið og 



 28 

hin duldu skilaboð þess, komu út fjórar bækur eftir konur í þeim flokki: Horfin inn í heim 

átröskunar eftir Ásrúnu Evu Harðardóttur og Þórdísi Rúnarsdóttur, sem fjallar um 

átröskunarsjúkdóma sem virðast einkum leggjast á ungar konur og stúlkur; Hugræn tækni 

og andlegu lögmálin tíu eftir Barböru Berger, sem er þriðja sjálfsræktarbók hennar sem 

Salka hefur gefið út, en hinar tvær voru Skyndibitar fyrir sálina og Fleiri skyndibitar fyrir 

sálina; Talað út um lífið og tilveruna eftir Jónínu Leósdóttur, sem fjallar um ýmsar hliðar 

mannlegra samskipta; og svo metsölubókin Leyndarmálið − The Secret eftir Rhondu 

Byrne, sem er áreiðanlega með vinsælli sjálfsræktarbókum sem Salka hefur gefið út, enda 

metsölubók um allan heim. Ævisögurnar voru tvær þetta árið, og fjölluðu báðar um konur; 

áður var nefnd ævisaga Skáld-Rósu og hin var Postulín eftir Freyju Haraldsdóttur og 

Ölmu Guðmundsdóttur, sem fjallar um líf þeirrar fyrrnefndu, en hún er haldin sjúkdómi 

sem veldur því meðal annars að beinin í henni eru afar stökk og brotna við minnsta hnjask.  

Auk framangreindra bóka komu einnig út Sælkeraferð um Frakkland eftir Sigríði 

Gunnarsdóttur, sem er í senn matreiðslubók og ferðabók, auk enskrar útgáfu 

prjónabókarinnar Rósaleppaprjón í nýju ljósi eftir Hélène Magnússon, sem nefnist 

Icelandic Color Knitting. Þetta ár hófst einnig útgáfa dagatalsbókanna Konur eiga orðið 

allan ársins hring, sem hafa notið talsverðra vinsælda, einkum meðal kvenna, en þær eru 

„eitt af flaggskipum Sölku“.63 Kría hafði samband við fjölmargar konur og bað þær um að 

senda sér hugleiðingar, sem síðan yrðu notaðar í dagatalsbók þar sem hverri viku í bókinni 

fylgdi stutt hugleiðing eftir konu, auk myndskreytinga eftir Myrru Leifsdóttur. Hluti 

ágóðans rann til rannsókna á þunglyndi kvenna fyrstu tvö árin, en þriðja árið til 

mæðrastyrksnefndar.  

Á heildina litið er útgáfa ársins 2007 fremur kvenleg og mjúk, og hæfilega 

blönduð. Reyndar er lítið um skáldsögur á útgáfulistanum, eða einungis tvær fyrir 

fullorðna, en talsvert af barna- og unglingabókum auk tveggja áhugaverðra ævisagna. 

Sjálfsrækt fær sitt pláss að venju, en er þó ekki allsráðandi heldur í hæfilegu hlutfalli við 

annars konar bækur. 

 

2009  

Árið 2009 komu út fleiri bækur en nokkru sinni fyrr hjá Sölku, þrátt fyrir efnahagshrunið, 

eða alls um 40 titlar. Útgáfu ársins var fylgt úr hlaði með þessum orðum: 

 

                                                
63 Sjá http://www.salkaforlag.is/frettir/nr/494, sótt 27.10.2010. 
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Bókaútgáfan SALKA er nú að fylla sinn fyrsta tug og fagnar 10 ára afmæli um þessar 
mundir. Þótt lífsleiðin sé ekki ýkja löng hefur SALKA staðið í stórræðum og sent frá sér 
fjöldann allan af bókum sem hafa fengið frábærar viðtökur. Útgáfan hefur einbeitt sér að 
handbókum af öllum stærðum og gerðum; má þar nefna heilsu- og lífsstílsbækur, 
ferðabækur, matreiðslu- og hannyrðabækur, auk þess sem skáldskapur á alltaf upp á 
pallborðið, bæði fyrir fullorðna og börn. 
 
Íslenski bókamarkaðurinn er þekktur fyrir allt annað en lognmollu og síðustu tíu ár hafa 
verið þroskandi og spennandi. SALKA lítur björtum augum fram á veginn og þakkar fyrir 
samleiðina um leið og hún hlakkar til frekari afreka undir sínum þekktu einkunnarorðum; 
forlag með sál.64 

 

Í þessari kynningu má aftur greina áherslumun, þar sem hvergi er minnst á konur eða að 

Salka sé kvennaforlag, heldur lögð megináhersla á handbókaútgáfuna. Rétt er minnst á 

skáldskap í lokin, og þá bæði barna- og fullorðinsbækur í senn. Hvort Salka er hér 

meðvitað að draga úr áherslu á bækur um, fyrir og eftir konur skal ósagt látið, þótt því 

slagorði sé ekki hampað heldur því sem orðið hefur ofan á með árunum: forlag með sál.  

Engu að síður er meirihluti útgefinna bóka enn sem fyrr eftir konur, en 13 eru eftir 

karlmenn, sem halda sinni hefðbundnu þriðjungshlutdeild innan forlagsins. Af þessum 

þrettán bókum eru þrjár matreiðslubækur: Súpa og stóll eftir Snorra Birgi Snorrason og 

Hunang, sem er í senn matreiðslu- og ljósmyndabók; Spriklandi lax í boði veiðikokka eftir 

Bjarna Brynjólfsson og Loft Atla Eiríksson, sem er í senn matreiðslu- og veiðibók; og loks 

Grillaðu maður! eftir Thomas Möller, sem áður gaf út bókina Eldaðu maður!, sem er 

ætluð karlmönnum. Einnig kom út dagatalið Eldhúsbókin 2010, hannað af Helga 

Hilmarssyni, með myndum af grænmeti, ávöxtum og fleiri matvælum. Þrjár ljósmynda- 

og ferðabækur eru meðal þessara þrettán: Áin eftir Bubba Morthens með myndum eftir 

Einar Fal Ingólfsson, sem er veiðibók; Kjarni Íslands eftir Ara Trausta Guðmundsson með 

myndum eftir Kristján Inga Einarsson; og Focus on Iceland eftir Ara Trausta 

Guðmundsson með myndum eftir Rafn Hafnfjörð.  

Þá komu út tvær ljóðabækur eftir karla, annars vegar Passíusálmar Hallgríms 

Péturssonar og hins vegar Orðayndi eftir Kristján Hreinsson. Ein þýdd skáldsaga eftir 

karlmann kom út árið 2009, endurútgáfa hinnar þekktu bókar Vesturfararnir eftir Vilhelm 

Moberg; ein ævisaga, Reynsluslóðir lögreglumanns og íþróttakappa eftir Hallgrím 

Jónsson; og ein barnabók, endurútgáfa kvæðisins Sagan hennar Systu ásamt Stelksþulu 

eftir Braga Magnússon í svonefndri Manstu?-seríu Sölku, sem er „flokkur sígildra og 

fallegra barnabóka í endurútgáfu“65 Auk þess kom út ein þýdd sjálfsræktarbók, Jesús og 

Búdda í samantekt Marcus Borg með inngangi eftir Jack Kornfield, auk bókarinnar 
                                                
64 Salka 2009. 
65 Sama heimild. 
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Goðsögnin/Legend eftir Fiann Paul, sem er ævintýri með ljósmyndum og kom út bæði á 

íslensku og ensku. 

Ólíkt því sem var árið 2007 eru flestar þessara bóka fremur karllægar og virðast 

ekki eiga neitt sérstaklega vel heima hjá yfirlýstu kvennaforlagi eða „forlagi með sál“. Til 

dæmis höfða matreiðslu- og veiðibækurnar fremur til karla en kvenna og ævisaga 

lögreglumannsins, Reynsluslóðir, myndi líklega flokkast sem dæmigerð karlabók. Af 

þessum bókum eru það kannski helst barnakvæðið (Sagan hennar Systu) og 

sjálfsræktarbókin (Jesús og Búdda) sem falla inn í hina mjúku útgáfustefnu Sölku. 

Ef litið er á hinar tæplega 30 bækur eftir konur sem komu út árið 2009 er þar fátt 

um skáldskap eins og árið 2007. Einungis ein íslensk skáldsaga fyrir fullorðna er þar á 

meðal, spennusagan Fimmta barnið eftir Eyrúnu Ýr Tryggvadóttur, og svo tvær þýddar 

„skvísubækur“, Manstu mig og Kaupalkinn í New York, báðar eftir Sophie Kinsella. Þá 

kom út ein íslensk ljóðabók eftir konu, Lopaljóð í sauðalitunum eftir Unni Sólrúnu 

Bragadóttur. Aftur á móti var barnabókaútgáfan nokkuð öflug þetta árið og auk einnar 

barnabókar eftir karlmann komu út átta eftir konur: Arngrímur apaskott og fiðlan eftir 

Kristínu Arngrímsdóttur; Gusugangur í grasinu eftir Erlu Sigurðardóttur; Flugvélakossar 

eftir Ingibjörgu Vilbergsdóttur og Nancy Myer; Galdrasteinninn eftir Hörpu Dís 

Hákonardóttur; Ég skal vera dugleg eftir Lovísu Maríu Sigurgeirsdóttur, auk þriggja 

endurútgefinna bóka um Bínu bálreiðu í nýju broti eftir Ásthildi Bj. Snorradóttur. 

Þrjár ævisögur eftir konur komu út árið 2009 og eru þær allar á kvenlegri 

nótunum: Anna Ó. Björnsson ritaði ævisögu Elfu Gísladóttur leikkonu (Elfa Gísla og 

hinar sögurnar); Ég er Nojoud, 10 ára – fráskilin eftir Ali Nojoud og Delphine Minoui 

segir sögu lítillar stelpu frá Jemen sem fékk skilnað frá ofbeldisfullum eiginmanni; og 

Baráttan fyrir börnin eftir Karen Kristínu Ralston segir reynslusögu móður af að eiga 

einhverf börn. Þá voru tvær sjálfsræktarbækur eftir konur á útgáfulistanum 2009: Konur 

geta breytt heiminum með nýjum lífsstíl eftir Guðrúnu G. Bergmann og 1001 leið til að 

slaka á eftir Susannah Marriott, auk tveggja uppeldisbóka: Uppeldi fyrir umhverfið eftir 

Susannah Marriott og Óskabörn eftir Sigrúnu M. Kristinsdóttur, sem fjallar um 

ættleiðingar. 

Ferðabókaútgáfa Sölku hefur farið vaxandi í seinni tíð og árið 2009 komu út fimm 

slíkar eftir konur, auk þriggja áðurnefndra eftir karla. Reykjavík barnanna eftir Þóreyju 

Vilhjálmsdóttur og Lóu Auðunsdóttur fjallar um áhugaverða staði í höfuðborginni út frá 

sjónarhóli barna og foreldra; bækurnar 50 Crazy Things to do in Iceland, 50 Crazy Things 

to taste in Iceland og 50 Crazy Romantic Things to do in Iceland eftir Snæfríði Ingadóttur 
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eru „öðruvísi“ landkynningarbækur ætlaðar erlendum ferðamönnum; og Sælkeragöngur 

um París eftir Sigríði Gunnarsdóttur er í senn matreiðslu- og ferðabók í sama dúr og 

Sælkeraferð um Frakkland eftir sama höfund, sem kom út árið 2007. Matreiðslubókin 

Endalaus hollusta eftir Clare Haworth-Maden kom einnig út þetta árið, auk einnar 

sagnfræðibókar, Þegar amma var ung eftir Sigrúnu Huld Þorgrímsdóttur, einnar 

hannyrðabókar, Hlýjar hendur eftir Ágústu Þóru Jónsdóttur, og loks nýjustu 

dagatalsbókarinnar í flokknum Konur eiga orðið. 

Af framangreindu yfirliti mætti kannski draga þá ályktun að aukin jafnréttisstefna 

einkenndi nú útgáfustefnu Sölku, þar sem nokkuð er horfið frá mjúku stefnunni og 

ýmiskonar körlum og karlabókum hleypt að. Einnig er greinileg aukning í 

ferðamannabókum og handbókum, og er líkleg skýring á því að Salka vilji reyna að herja í 

auknum mæli á sumarbókamarkaðinn. Afar fátt er um skáldskap fyrir fullorðna í útgáfu 

ársins 2009, enda virðist ekki lögð sérstök áhersla á hann innan forlagsins. Talsverð vinna 

er fólgin í skáldsagnaútgáfu, sér í lagi innlendri, þar sem miklum tíma þarf oft að eyða 

með höfundi og í ritstjórn, og sölutímabilið takmarkað, eða helst fyrir jólin. Reyndar má 

taka það fram að í ár koma út þrjár íslenskar skáldsögur hjá Sölku og sex þýddar, svo 

áherslurnar virðast breytilegar frá ári til árs. 

Þegar litið er yfir útgáfuna á þessum síðastliðnu tíu árum virðist útgáfustefnan 

nokkuð sveiflukennd, og eins og ef til vill er við að búast af ungu forlagi einkennist hún 

nokkuð að leit að réttri hillu. Það sem vissulega einkennir útgáfuna öðru fremur er að stór 

meirihluti útgefinna bóka er ár hvert eftir konur, auk þess sem mikið er um handbækur, 

sjálfsræktarbækur og aðrar „mjúkar“ bækur. Aftur á móti virðast áherslurnar milli ára vera 

nokkuð misjafnar, einkum hvað varðar hlutfall skáldskapar og eins í því hvernig forlagið 

kynnir sig í kynningarritum, en hvort annað og meira en tilviljun ræður því skal ósagt 

látið. Þó verður varla litið fram hjá því að karlar hafi í auknum mæli gert sig heimakomna 

hjá útgáfunni, og til marks um það má nefna að af þeim höfundum sem heimsóttu Sölku 

sumarið sem undirrituð starfaði þar, sumir minnst vikulega, voru langflestir karlmenn. Það 

voru því lítil merki um hina umræddu menningarmiðstöð kvenna sem þær Hildur og Kría 

hafa látið sig dreyma um og minnst var á í kafla 2.3. Reyndar hefur Salka staðið fyrir 

ýmsum uppákomum ætluðum konum í gegnum tíðina, m.a. fengið fyrirlesara til landsins, 

haldið tónleika og staðið fyrir sjálfsræktarviku þar sem boðið hefur verið upp á daglega 

fyrirlestra sem tengjast bókum sem Salka hefur gefið út, svo fátt eitt sé nefnt.  

Eins og kemur fram í kynningarefni og slagorðum forlagsins, og einnig í viðtali 

við Kristínu Birgisdóttur, ritstjóra hjá Sölku, er megináherslan í dag ekki lögð á að gefa út 
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bækur um og eftir konur, heldur að vera „forlag með sál“, þ.e. forlag sem er í góðum 

tengslum við lesendur sína, sem reyndar eru að stórum hluta konur, og þar af leiðandi 

reynir útgáfan einkum og sér í lagi að gefa út bækur sem konur vilja lesa, óháð því hvort 

þær eru eftir karla eða konur, eða hvert umfjöllunarefnið er. Allir þrír viðmælendurnir, 

ýmist núverandi eða fyrrverandi forsvarsmenn Sölku, lýsa þó yfir löngun til að gefa út 

meira eftir íslenska kvenrithöfunda, auk þess að vilja gjarnan styðja betur við bakið á 

konum og fjalla meira um málefni kvenna. Hins vegar er það oftast markaðurinn sem 

ræður, og því þurfa slíkir draumar e.t.v. að bíða betri tíðar með blóm í haga. 

 

2.4.2 Framtíðarhorfur 

 
Í dag er Salka orðin með stærri bókaforlögum á Íslandi, líklega hið þriðja stærsta á eftir 

Forlaginu, sem er auðvitað hinn marghöfða risi á íslenska bókamarkaðinum, og svo 

fyrrverandi samstarfsforlaginu Bjarti, sem nú hefur sameinast bókaútgáfunni Veröld.  

Hrun efnahagslífsins hafði vissulega neikvæð áhrif á rekstrarumhverfi Sölku líkt 

og flestra annarra íslenskra fyrirtækja. Aðspurð segist Hildur Hermóðsdóttir ekki vita 

hvort áhrifin á Sölku voru meiri eða minni en hjá öðrum forlögum, en játar að síðustu tvö 

ár hafi verið töluvert erfið. Hún kennir því meðal annars um að ekki var gengið nógu hart 

eftir greiðslum hjá skuldunautum fyrirtækisins og því voru töluverðar skuldir útistandandi 

hjá ýmsum fyrirtækjum þegar hrunið varð. Áður fyrr lögðu þær ekki nógu mikla áherslu á 

að láta bóksala staðgreiða bækur en í dag hefur það breyst; söludeildin er orðin öflugri og 

minni áhætta er tekin með að afgreiða bækur án þess að greitt sé fyrir þær um leið, þótt 

enn fái örfá fyrirtæki slíka þjónustu.  

Þegar fyrirtækið var minna og Hildur var ein með Þóru fyrst og síðan Kristínu var 

söludeildin ekki sérlega öflug hjá þeim, þær einbeittu sér aðallega að því að búa bækurnar 

til og afgreiða bókabúðirnar, án þess að gera mikið til þess að þær seldust. Þetta breyttist 

aftur á móti mikið þegar Sigrún Böðvarsdóttir sölustjóri gekk til liðs við Sölku vorið 2006 

og kom af stað öflugri sölustarfsemi. Í dag eru sölumennirnir orðnir þrír hjá fyrirtækinu 

þannig að mikil breyting hefur orðið á þessum hluta rekstrarins.66 

Þegar kemur að útgáfu á erlendum tungumálum og sölu til útlanda segir Hildur að 

lítil orka sé aflögu innan fyrirtækisins til að sinna því, enda sé gríðarleg vinna fólgin í að 

finna erlenda útgefendur sem eru tilbúnir að þýða íslenskar bækur og gefa út á erlendum 

tungumálum. Til að sinna því almennilega þyrfti helst sérstakan starfsmann, sem Salka 
                                                
66 Hildur Hermóðsdóttir, Viðauki 1, bls. 44. 



 33 

hefur enn ekki haft bolmagn til að ráða. Þeim Hildi og Kríu hefur þó tekist að selja 

nokkrar bækur til útlanda, og má þar nefna Afleggjarann eftir Auði Ólafsdóttur, sem þær 

hafa selt til Danmerkur, Þýskalands, Frakklands og nú væntanlega Hollands, og 

Rósaleppaprjón í nýju ljósi eftir Hélene Magnússon sem hefur verið seld til Rússlands og 

Bretlands.  

Salka er í góðu sambandi við nokkur erlend forlög sem þær skiptast á bókum við 

með hugsanlega útgáfu í huga, en aðspurð segir Hildur að það séu ekkert endilega forlög 

sem stíla sérstaklega inn á konur, heldur bara alls konar forlög. Að vísu hafi þær átt góð 

samskipti við tvö forlög sem gefa mestmegnis út bækur fyrir konur, annars vegar franska 

forlagið Zulma, sem gefur út bækur Auðar Ólafsdóttur, Afleggjarinn og Rigning í 

nóvember, og hins vegar breska forlagið Search Press, sem gefur út mikið af 

hannyrðabókum og gaf út prjónabók Hélene Magnússon, Rósaleppaprjón í nýju ljósi.67  

Hvað bóksölu varðar er staðan enn þannig hjá forlaginu, líkt og hjá flestum ef ekki 

öllum öðrum íslenskum bókaforlögum, að langstærstur hluti bókanna selst fyrir jólin, í 

nóvember og desember. Salka hefur lagt mikið upp úr því að gefa út sísölubækur, líkt og 

sjálfsræktarbækurnar og handbækurnar eru, auk bóka sem eru líklegar til að seljast á 

öðrum árstímum en fyrir jólin, en þrátt fyrir þá viðleitni er jólasalan 60−70% af 

árssölunni. Nú síðustu árin hefur forlagið lagt aukna áherslu á útgáfu ferðamannabóka, 

sem hefur skilað sér í betri sölu yfir sumartímann, en stærstur hluti veltunnar skilar sér þó 

enn í kringum jólin. 

Framtíðarhorfur Sölku virðast vera nokkuð bjartar, þrátt fyrir efnahagsleg áföll 

síðustu ára, en spurningin er í hvaða átt forlagið ætlar að þróast og hvort sú þróun sé 

jákvæð eður ei. Kría lýsir því í viðtali að femínisminn hafi verið meira ráðandi hjá þeim í 

upphafi, en síðan hafi forlagið stækkað mjög hratt undanfarin ár, á meðan þau sem starfa 

hjá Sölku líti enn á sig sem „litlu Sölku“. Hún óttast að hægt sé að stækka of hratt og 

missa stjórnina á því hvert stefnt er og líklega þurfi þau að temja sér nýtt viðhorf, viðhorf 

þess sem er ekki lítill heldur nokkuð stór, og hafa meiri stjórn á vextinum.68 

Hildur Hermóðsdóttir segir aftur á móti aðspurð að Salka sé í dag nokkuð nálægt 

því sem hún sá fyrir sér þegar þær Þóra Sigríður Ingólfsdóttir lögðu af stað í þetta ævintýri 

fyrir tíu árum. Hún viðurkennir að þær hafi verið töluvert bjartsýnar og stórhuga þegar 

þær byrjuðu, eins og bækurnar tíu sem komu út fyrsta árið eru til vitnis um, og einnig játar 

hún á sig að vera dálítill glanni og ef til vill hugsa stundum aðeins of stórt. Því hafi fyrstu 
                                                
67 Hildur Hermóðsdóttir, Viðauki 1, bls. 45. 
68 Kristín Birgisdóttir, Viðauki 2, bls. 51. 
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tvö árin verið nokkuð erfið, svo erfið að meðeigandi hennar gafst upp, en hún hafi smám 

saman lært af reynslunni og verið harðákveðin í að gefast ekki upp þótt á móti blési. Í dag 

sé hún því nokkuð sátt og forlagið dálítið nálægt þeim stað sem hún stefndi á. Þó segir hún 

líkt og Kría að hún hafi ekki enn áttað sig á því hversu mikið sé æskilegt að stækka, hvort 

Salka eigi að vera lítið eða meðalstórt fyrirtæki eða hver sé hagkvæmasta stærðin.69 

Það sem stendur upp úr á þessum tíu ára ferli að mati Hildar er að hafa getað 

haldið upp á tíu ára afmæli forlagsins, en afmælisveislan fór fram með miklum ágætum 

hinn 24. júní sumarið 2010. Auk þess nefnir hún viðtöku stórra verðlauna í Kína árið 

2007, sem bókin Delicious Iceland eftir Völund Snæ Völundarson, Hauk Ágústsson og 

Hrein Hreinsson hlaut í kokkabókasamkeppni.70  

Í viðtali segist Þóra Sigríður, sem stofnaði Sölku með Hildi, gleðjast yfir því að 

Salka skuli ennþá vera til, þótt hún sakni skáldverka eftir íslenskar konur hjá útgáfunni. 

Hún telur að það hafi verið alveg tímabært að stofna kvennaforlag á sínum tíma, og 

jafnframt að það hafi gert sitt gagn, ekki síst bara sem ákveðin yfirlýsing, þótt ekki væri 

annað. Hún vildi gjarnan að fleiri konur tækju áhættuna og gæfu bækur sínar út hjá Sölku, 

þótt skiljanlega séu höfundar eins og aðrir hræddir um fjárhagslegt öryggi sitt og viti ef til 

vill ekki hversu vel smærri forlögin standa, enda samkeppnisstaðan gagnvart Forlaginu 

nokkuð óhagstæð. Henni finnst þó afar mikilvægt að fleiri forlög séu á markaðinum en 

þetta eina stóra, þannig að ekki sé allt undir sama hattinum.71  

Kristín Birgisdóttir tekur í sama streng og segir að gaman væri að gefa út meira af 

skáldsögum eftir konur. Aftur á móti sé talsvert meiri vinna fólgin í því en að gefa út 

þýðingar eða handbækur, gefa þurfi höfundinum miklu meiri tíma, bæði í ritstjórn og eins 

almennt spjall og utanumhald, bæði um textann og höfundinn, og þessi tími sé einfaldlega 

ekki aflögu hjá forlaginu eins og er.72  

Þóra Sigríður segir að það sé ekki eingöngu við forlögin að sakast þegar kemur að 

fæð útgefinna bóka eftir kvenrithöfunda, heldur komi þar einnig til skortur á framboði. 

Hún nefnir sem dæmi að hún hafi tvisvar sinnum setið í dómnefnd Fjöruverðlaunanna, 

bókmenntaverðlauna kvenna, sem veitt hafa verið árlega frá árinu 2007, og þar hafi 

margar góðar bækur verið lagðar fram, en þó hefði hún viljað sjá miklu fleiri. Konur séu 

einfaldlega ekki nógu duglegar að koma verkum sínum á framfæri. Ástæður þess kunni að 

vera þær að erfitt sé að lifa á ritstörfum og konur séu ekki gjarnar á að setja sig í fyrsta 
                                                
69 Hildur Hermóðsdóttir, Viðauki 1, bls. 40 og 46. 
70 Sama heimild, bls. 47. 
71 Þóra Sigríður Ingólfsdóttir, Viðauki 3, bls. 55. 
72 Kristín Birgisdóttir, Viðauki 2, bls. 51. 
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sæti eins og stundum þarf að gera til að bók verði að veruleika, heldur gangi fjölskyldan 

og brauðstritið fyrir persónulegum metnaði á þessu sviði. Þóru grunar að margar konur 

séu líka með handrit ofan í skúffu sem þær hafi ekki kjark til að sýna, enda sé mikill 

meirihluti þeirra handrita sem koma inn á borð forlaganna eftir karlmenn. Þá megi ekki 

gleyma því að stór hluti þeirra handrita sem á annað borð eru send inn sé ekki nógu góður 

til útgáfu, óháð því hvers kyns höfundurinn er.73 Svo það er ýmislegt sem stendur í vegi 

fyrir blómlegri bókaútgáfu kvenþjóðarinnar annað en tregða bókaforlaganna, og 

umhugsunarefni hvernig best sé að bæta úr því. 

 

3. Hverju hefur tilkoma Sölku breytt fyrir íslenska bókaútgáfu? 
 

Bókaútgáfan Salka var stofnuð fyrir tíu árum með það fyrir augum að auka hlut kvenna í 

íslenskri bókaútgáfu, sinna þörfum kvenkyns lesenda betur og til að vega upp á móti 

strákaklíkunni sem réð ríkjum í þessum geira. Nú, áratug síðar, má spyrja hvort þessum 

markmiðum hafi verið náð, hversu mikið hafi breyst í íslenskri bókaútgáfu og hvort 

einhverjar af þeim breytingum séu Sölku að þakka. 

Hildur Hermóðsdóttir á erfitt með að leggja mat á það sjálf hvort tilkoma Sölku 

hafi haft áhrif á bókaútgáfu almennt á Íslandi, þótt hún voni að svo sé. Hún nefnir þó að 

þegar þær hófu starfsemina hafi mjög lítið verið gefið út af sjálfsræktarbókum hjá 

almennu forlögunum þannig að þær hafi fundið þar sóknarfæri og gefið út og selt töluvert 

af kvennamiðuðum sjálfsræktarbókum. Velgengni slíkra bóka hefur átt stóran þátt í því að 

forlagið hefur lifað af þennan áratug. Hildur segir að eftir að þær byrjuðu að gefa út 

sjálfsræktarbækur hafi mörg önnur forlög farið út í það sama, en hún veit ekki hvort það 

var fyrir áhrif frá Sölku eða einfaldlega það sem tíðarandinn bauð upp á, en tekur fram að 

þær hafi haft forystuna í útgáfu á þessu sviði.74 

Þóra Sigríður segir að áhrif Sölku á bókamarkaðinn hafi líkast til að mestu leyti 

verið óbein og að einhverju leyti haldist í hendur við almenna þróun í samfélaginu. Hún 

leggur þó áherslu á að það skipti máli að gefa út viljayfirlýsingu á borð við þá sem þær 

Hildur gerðu með stofnun Sölku, um að gefa út bækur eftir konur, og telur það hafa haft 

sín áhrif, þótt ekki sé hægt að benda á einstök dæmi um það.75 

                                                
73 Þóra Sigríður Ingólfsdóttir, Viðauki 3, bls. 56. 
74 Hildur Hermóðsdóttir, Viðauki 1, bls. 45. 
75 Þóra Sigríður Ingólfsdóttir, Viðauki 3, bls. 55. 
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Hildur segir hlut kvenna hafa aukist í bókaútgáfu frá því að þær hófu starfsemi, líkt 

og gerst hafi á öllum sviðum, og hún vill ekki eigna sér eða Sölku heiðurinn af því. Hún 

nefnir að nú séu til fleiri forlög sem rekin eru af konum, en ekkert slíkt var starfandi þegar 

Salka var stofnuð. Ekkert þessara forlaga sé þó með jafnumfangsmikla starfsemi og Salka, 

sem gefur út um 30−40 titla á ári, starfar af fullum krafti allt árið um kring og er með 

nokkuð marga starfsmenn í vinnu.76 

Á lista Félags íslenskra bókaútgefenda yfir starfandi bókaútgefendur má sjá að af 

34 útgefendum er kona í æðstu stöðu hjá 8 þeirra, eða tæplega fjórðungi. Hér má sjá lista 

yfir þessa átta bókaútgefendur: 

 

Edda. Framkvæmdastjóri: Vilborg Jónsdóttir. Sérhæfir sig í rekstri áskriftar- og 

bókaklúbba. 

Jentas. Stofnað 2002. Framkvæmdastjóri: Sigrún Halldórsdóttir. Gefur út skáldsögur, 

bækur almenns efnis, barna- og unglingabækur, matreiðslubækur o.fl. 

Námsgagnastofnun. Forstjóri: Ingibjörg Ásgeirsdóttir. Gefur út námsgögn fyrir 

grunnskólann. 

Opna. Stofnað 2008. Framkvæmdastjóri: Guðrún Magnúsdóttir (eigandi með Sigurði 

Svavarssyni). Gefur út fræðibækur og bækur almenns efnis. 

Salka. Stofnað 2000. Framkvæmdastjóri: Hildur Hermóðsdóttir. Gefur út handbækur, 

skáldverk, ævisögur, barnabækur o.fl. 

Skálholtsútgáfan. Framkvæmdastjóri: Edda Möller. Útgáfufélag þjóðkirkjunnar. 

Eingöngu konur vinna þar. 

Sögufélag. Stofnað 1902. Forseti: Anna Agnarsdóttir (frá 2005, fyrsta konan sem gegnir 

þeirri stöðu). Gefur út tímarit, heimildarit og annað efni um sagnfræði og söguleg efni. 

Unga ástin mín. Stofnað 2006. Framkvæmdastjóri: Sara Hlín Hálfdanardóttir. Hefur gefið 

út tæplega 50 þýddar barnabækur (smábarnabækur), þar af 18 í ár (2010). 

 

Staðan hefur því líklega eitthvað breyst konum í vil á undanförnum tíu árum, en þó mætti 

hlutur kvenna á íslenskum útgáfumarkaði gjarnan aukast. Ýmis teikn eru á lofti um að svo 

verði, enda eru konur að sækja í sig veðrið á flestum sviðum eins og Hildur bendir á. Sem 

dæmi má nefna Fjöruverðlaunin sem stofnað var til árið 2007 í því skyni að vekja athygli 

á góðum bókum eftir konur, ekki síst í ljósi þess að í gegnum tíðina hafa mun færri konur 

                                                
76 Hildur Hermóðsdóttir, Viðauki 1, bls. 46. 
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en karlar verið tilnefndar til íslensku bókmenntaverðlaunanna. Í ár (2010) eru þær þó fleiri 

en oft hefur verið áður, eða alls fjórar, og ef til vill má þakka Fjöruverðlaununum það að 

einhverju leyti. Í það minnsta er ljóst að framtak af því tagi sem þær Hildur og Þóra 

Sigríður réðust í fyrir áratug skilar árangri, en spurningin er hvort forlagið er að þróast í 

rétta átt með jafnari hlutföllum kynjanna og fleiri bókum sem höfða til karla. Ef til vill er 

besta leiðin að verða stórt og öflugt forlag og hafa þá hugsanlega bolmagn til að styðja 

betur við íslenska kvenhöfunda, en þá þarf að gæta sín að villast ekki á leiðinni. 

Kvennaforlagið Salka hefur í það minnsta lifað af tíu mishörð ár, þar með talið bankahrun, 

og virðist ætla að blómstra áfram, svo vonandi er ekki ástæða til annars en bjartsýni fyrir 

hönd kvenna í íslenskri bókaútgáfu. 
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Viðaukar 

Viðauki 1: Viðtal við Hildi Hermóðsdóttur, stofnanda, eiganda og 
framkvæmdastjóra Sölku. 

 
10. maí 2010 
 
Mig langar til að byrja á að spyrja þig um nafnið, Sölku. 
Já, við stofnuðum Sölku tvær konur vorið 2000, þannig að Salka er tíu ára núna. Og okkur 
fannst einhvern veginn − Salka er þessi sjálfstæða, hugsandi kona sem við erum að vísa í, 
náttúrlega sögupersóna Laxness − að Salka Valka væri nú kannski heldur þunglamalegt 
þannig að okkur fannst Salka alveg skila þessu. Og okkur fannst þetta bara flott nafn og 
það eiginlega kom aldrei neitt annað nafn til greina. Það var bara þegar þetta … eigum við 
ekki bara að láta það heita … jú, og svo reyndum við aðeins að pæla meira í þessu en 
einhvern veginn var þetta bara strax ákveðið.  
 
Svo máttu kannski bara segja mér aðeins sögu fyrirtækisins. 
Já, við vorum semsagt tvær konur sem unnum hjá Máli og menningu á sínum tíma, og 
okkur fannst einhvern veginn að þar væru allar stórar ákvarðanir teknar af körlum, þannig 
að okkur langaði til að stofna bara forlag þar sem það væru alfarið kvennasjónarmið sem 
réðu ferðinni. Svo við helltum okkur út í þetta, og sögðum upp störfum hjá Máli og 
menningu vorið 2000 og bara stofnuðum fyrirtækið. Það var reyndar í samstarfi við Bjart 
á sínum tíma, við vorum svolítið í samstarfi við hann fyrstu tvö árin. Það var nú eiginlega 
þannig að við keyptum hlut í Bjarti og stofnuðum þetta sem hliðarforlag við Bjart.  

Svo skömmu eftir að við förum af stað kemur í ljós að vinkona mín er ófrísk og 
hún átti annað lítið barn, og þetta var bara of mikið fyrir hana, þannig að tveimur árum 
eftir að við byrjuðum vildi hún losna út. Og við ákváðum semsagt að splitta, og ég bara 
kaupi hennar hlut, og um leið … eða við vorum reyndar áður hættar hjá Bjarti því að við 
vildum vera bara alveg sjálfstæðar og vorum það seinna árið sem hún var með mér. Og 
svo bara allt í einu var ég ein með barnið í fanginu. Og fljótlega eftir það byrjar að vinna 
með mér kona sem heitir Kristín Birgisdóttir og hún er með mér ennþá, vinnur hjá mér, en 
ég semsagt og mín fjölskylda erum bara eigendur að þessu fyrirtæki.  

Og þetta var náttúrlega frekar smátt í sniðum fyrst, samt byrjuðum við með dálitlu 
trukki, við gáfum út tíu bækur á fyrsta árinu og mig minnir að þær hafi verið tíu á öðru 
árinu líka. Og síðan fór þessu smám saman fjölgandi; þetta voru tólf, fjórtán, tuttugu 
bækur, og svo hefur þetta verið að rokka í kringum tuttugu, rúmlega tuttugu bækur. Og í 
fyrra þá vorum við með nærri fjörutíu titla, og ég hugsa að það verði svipað í ár.  

En við semsagt fórum dálítið af stað með það að hafa þetta svona kvennasjónarmið 
ríkjandi aðallega, og það hefur verið megináherslan kannski á þannig bækur, um og eftir 
og fyrir konur.  

Já, en svo er alltaf eitthvað til hliðar sem mann langar að gera, þannig að við 
höfum verið líka að gefa út ýmislegt eftir karla … 

 
Þið eruð ekkert alveg stífar á því að gefa bara út eftir konur? 
Ekkert alveg, nei. En við fórum mjög fljótlega út í það að gefa út dálítið af 
sjálfsræktarbókum af ýmsu tagi … 
 
[Hér greip barnung dóttir spyrils fram í fyrir Hildi og þurfti að sinna henni dálítið.] 
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… vegna þess að það var kannski svolítið, við fundum strax að það var áhugi fyrir því og 
vöntun á markaðinum og alltaf þarf maður nú að hafa eitthvað til að lifa á. Þannig að þó 
að við hefðum mikinn áhuga fyrir bókmenntageiranum þá fórum við fljótlega mikið yfir á 
þetta út af markaðinum. 

En við vorum dálítið bjartsýnar til að byrja með og vorum dálítið í skáldskap, en 
það er dálítið erfiðari bransi svona til að byrja með. En við höfum samt alltaf haft það 
svolítið í bland, bæði ljóðabækur og skáldsögur. 
 
En hitt selur betur? 
Hitt selur betur. Og það náttúrlega hefur þann kost að það selst allt árið. Eins og alls konar 
handbækur eru að seljast allt árið. Og svo á seinni árum höfum við farið svolítið út í 
ferðamannabækur, bækur sem seljast til erlendra ferðamanna. 

 
Svona hundrað hlutir til að gera á Íslandi … 
Já. 50 Crazy Things to do in Iceland og ýmislegt svona. 
 
[Hér greip barnið aftur fram í fyrir Hildi svo gert var hlé á viðtalinu í annað sinn.] 
 
Þannig að þið eruð farnar svolítið út í það núna? 
Já, við erum farnar dálítið út í það núna. Það er bara til þess að hafa líka eitthvað að selja 
yfir sumarið, þegar það er rólegra kannski í öðru, og það hefur bara gengið vel. 
 
En áfram með söguna. 
Við semsagt byrjuðum tvær, og svo þegar hún var hætt semsagt og ég fékk hana Kristínu 
[Birgisdóttur] til að vinna með mér þá vorum við áfram tvær og vorum það alveg bara í 
örugglega tvö ár. Þá bættist við ein. Og síðan önnur á sama ári, og svo núna erum við sex. 
Þannig að þetta er svona að stækka. [Innskot spyrils: Síðan viðtalið var tekið hefur bæst 
við einn karlmaður til viðbótar, svo núna eru starfsmennirnir sjö.] 
 
Allt konur? 
Já, nema, ja, fyrir ári síðan þá var ráðinn hingað karlmaður, sem er í markaðsmálunum hjá 
okkur. En þetta, fyrir tveimur árum fluttum við í þetta húsnæði. 
 
Já, þið voruð einhvern tímann á Skólavörðustígnum. 
Já. Við byrjuðum á Bræðraborgarstíg, fórum þá á Skólavörðustíg og vorum þar í litlu 
húsnæði. Og svo fórum við upp í Ármúla og stækkuðum aðeins við okkur og svo fluttum 
við hingað fyrir tveimur árum. Eða tveimur og hálfu. Þannig að nú er nóg pláss hjá okkur, 
og fullt að gerast. 
 
Stefnið þið á að stækka? 
Nú er stóra spurningin hvað er skynsamlegt að stækka mikið. Ætlum við að vera stórt 
fyrirtæki eða bara lítið? Við erum kannski varla mjög lítið fyrirtæki ennþá. En maður er 
svona að leita að því hver er hagkvæmasta stærðin, í raun og veru, og við erum orðin 
býsna stór, þegar við erum að gefa út 30, 40 bækur á ári allavega. 
 
Hvernig eruð þið í samanburði við aðrar útgáfur?Í stærð, á ég við. 
Já, ætli við, það er náttúrlega, Forlagið er náttúrlega langstærst, og svo kemur Bjartur og 
Veröld, sem er nú eiginlega sama fyrirtækið, svo hugsa ég að við séum nú bara þar á eftir, 
að við séum svona þriðja eða fjórða stærsta fyrirtækið að verða, í þessum bransa. Það hafa 
orðið svo miklar breytingar undanfarið. 
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Svo er Hörpuútgáfan? 
Já, við keyptum Hörpuútgáfuna fyrir tveimur árum. Og gerðum hana að hluta af Sölku. 
 
Eru þá einhverjir sérstakir sem vinna þar eða er það bara hluti af Sölku? 
Nei, það er bara hluti af batteríinu, við sameinuðum það Sölku. 
 
Gefið þið það samt út undir öðru merki? 
Við höfum gefið út smávegis undir öðru merki, það eru þá bara endurútgáfur 
Hörpuútgáfunnar. En við höfum ekki farið út í að gefa út sérstakar bækur undir því merki, 
ekki ennþá, en við höfum svo sem talað um það, af því að þetta alveg gefur tilefni til að 
vera ákveðinn hluti af forlaginu. 
 
Er þá einhver sérstök stefna, eða hver er áherslan í Hörpuútgáfunni? 
Já, Hörpuútgáfan var náttúrlega aðallega með gjafabækur: afmælisdagabækur, 
gullkornabækur, og síðan voru þeir mikið í endurminningum og þjóðlegum fróðleik. Við 
höfum svo sem ekki verið mikið í því en samt, þannig að það gæti alveg verið góð 
hugmynd að hafa þetta sem sérmerki. 
 
Þið eruð með bókabúð hér? 
Já, við seljum bækur á forlagsverði til þeirra sem vilja koma hérna til okkar. 
 
Eruð þið með bókaklúbb líka? 
Já, við erum með bókaklúbb sem heitir Hugur, líkami og sál, og þar vorum við lengi með 
það þannig að við sendum út þrisvar, fjórum sinnum á ári einhverja ákveðna bók sem var 
uppbyggileg annaðhvort fyrir líkama eða sál. Svo höfum við kannski ekki haft nógan kraft 
í að halda þeim bókaklúbbi úti þannig að hann yrði að nógu öflugu batteríi. En við höfum 
þetta núna þannig að við sendum bara út tilboð á þessa félaga og þá ráða þeir því hvort 
þeir panta bókina eða ekki. 
 
Eru það þá aðallega sjálfsræktarbækur? 
Já. 
 
Mig langaði til að spyrja þig um slagorðið ykkar, „Forlag með sál“, hvað eigið þið við 
með því? 
Það tengist nú kannski svolítið þessum klúbbi, við erum að gefa út bækur sem … eða það 
er kannski tvenns konar merking í orðunum. Það er að í fyrsta lagi þá erum við að gefa út 
bækur sem eru uppbyggilegar fyrir sálina, og svo erum við að reyna að presentera okkur 
svolítið sem forlag sem er í góðum tengslum við sína kúnna, og lætur sig miklu skipta 
hvernig, hvað kúnninn vill og hvernig kúnninn vill hafa það. Og já, það er þessi tvenns 
konar merking sem við erum svolítið að reyna að markaðssetja okkur á. 
 
Myndirðu segja að Salka skæri sig úr frá öðrum forlögum hérna á Íslandi? 
Já, ég vona það. Ég held að hún geri það svolítið. Það náttúrlega hefur hvert forlag sinn 
stíl dálítið, og við svolítið reynum að halda okkar stíl, að það sé, að þetta séu bækur sem 
skipta máli og eru, við vöndum mjög útlit bókanna og reynum að … Ég held að það sé 
kannski svolítið kvenlegra lúkk á hlutunum hjá okkur en hjá öðrum, allavega í mörgum 
tilfellum. 
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Þá á því sem þið gefið út? 
Já. Og við reynum að hafa þessa litlu búð okkar hérna svolítið huggulega og heimilislega. 
Þannig að það er svolítil kvennalína kannski í því. 
 
Ykkur finnst vera þörf á sérstöku kvennaforlagi? 
Já, ég held að það sé það nú alveg. 
 
Myndirðu halda að konur hefðu minni aðgang að útgáfu en karlar? 
Já, ég held það, ég held að það hafi … og ég get nú einhvern tímann sýnt þér tölur um það. 
Ég held að forlögin standi opnari fyrir karlmönnum. Og það er nú bara eins og með, til 
dæmis þessa, þessi Fjöruverðlaun þar sem nokkrar konur tóku sig saman um að veita 
konum sérstök bókmenntaverðlaun vegna þess að þær eru í svo miklum minnihluta skálda 
sem fá verðlaun, til dæmis Íslensku bókmenntaverðlaunin. 
 
Já, svona ein kona höfð með. 
Já, bara til málamynda eiginlega. Þannig að já, ég held að það sé ekki vanþörf á því.  
 
Já, maður hefur heyrt að það sé svolítill karlaklúbbur í útgáfubransanum. 
Já, það er það. Það var nú það sem okkur þótti alltaf, til dæmis þegar við vorum hjá Máli 
og menningu og vorum að kljúfa okkur þar út. 
 
Þannig að þið eruð svona andsvar við því? 
Já, við erum svolítið andsvar við því. En það er auðvitað mjög dýrt að reka bókaútgáfu og 
alltaf mikil spurning að velja það sem selst, þannig að við kannski höfum ekki verið nógu 
duglegar eða … við höfum ekki nóg fjárhagslegt bolmagn til að styðja við bakið á konum 
eins og þyrfti. Og eins og við vildum. 

 
Já, það er auðvitað þessi erfiði ballans þarna á milli. 
Já, nákvæmlega. 
 
Ég hef tekið eftir því að til dæmis nemendur í þessu námi sem ég er í, hagnýtri ritstjórn og 
útgáfu, eru í miklum meirihluta konur. Og ég var að spá í hvort það endurspeglar að 
einhverju leyti bransann. 
Ja, ég held að það endurspegli líka áhugann. Ég held að konur lesi miklu meira en karlar. 
Þess vegna finnst manni eitthvað svo skrýtið að sjá alltaf karla í frontinum. Það er svolítið 
skrýtið. En ég veit ekki hvað þyrfti til að breyta þessu. Við konur erum náttúrlega alltaf 
svo hógværar. Við erum ekki nógu frekar. 
 
En eruð þið femínistar? 
Já, við erum það nú í hjarta okkar. Eða ég að minnsta kosti. Maður er ekkert feiminn við 
það. En hvort maður presenterar það nógu vel, það er aftur annað mál. En við til dæmis 
gáfum út 24. október 2005 Já, ég þori get og vil til að minnast kvennafrídagsins. Og við 
höfum gefið út svolítið af bókum sem eru á þessari línu, en auðvitað ekki nóg. 
 
Ég sé að þið gefið út dálítið af matreiðslubókum, uppeldisbókum og fleira í þeim dúr. Eru 
þetta svona týpískar kvennabækur? 
Já, það er nú spurningin. En já, þetta er líka alltaf spurning um hvað maður á að vera 
strangur í að halda alveg ákveðinni línu. En það náttúrlega, þegar þú byrjar að vinna hérna 
hefurðu góðan aðgang að því að stúdera þetta. 
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Já, einmitt. Ég hef líka hugsað mér að gera það. 
 
En hvernig veljið þið bækur til útgáfu? 
Við fáum náttúrlega alveg gríðarlegt magn af alls konar tillögum sem fólk sendir okkur 
inn og býður, og við auðvitað förum á bókasýningar einu sinni, tvisvar á ári erlendis og 
fylgjumst með hvað er að gerast úti í heimi. Og svo fylgist maður auðvitað með á netinu 
og fær sent frá forlögum úti í heimi sem maður er í samskiptum við, það sem er í gangi. 
Þannig að það er svona sambland af … og stundum náttúrlega er maður með eitthvað, 
einhverja hugmynd: „Já, heyrðu, það vantar svona bók, eigum við ekki að reyna að gera 
svona bók? Og hvern getum við þá fengið til að skrifa hana og gera hana?“ Þannig að 
þetta er svona sambland af utanaðkomandi tillögum og okkar eigin hugmyndum kannski. 
Og svo auðvitað er það náttúrlega þannig að maður getur aldrei gefið út allt sem mann 
langaði til þess að gera, þó að maður vildi gefa út fleiri bækur. 
 
Eru einhverjar sérstakar kvennabókamessur til? 
Ég hef að minnsta kosti aldrei sótt svoleiðis messur. En kvennaforlög eru náttúrlega með 
svona sérstanda í … á bókasýningum. En það er náttúrlega bara eins og með önnur forlög. 
En það getur vel verið að það séu einhverjar sérmessur, ég hef að minnsta kosti ekki farið 
á slíkar. 
 
Ritstýrið þið mikið bókunum sem þið gefið út? 
Já, við gerum það. Við gerum það. Við erum frekar strangir ritstjórar. 
 
Þið leggið dálitla áherslu á að gefa út það sem selst? 
Já, bara til að lifa. 

 
En þið eruð samt með annað inn á milli? Ég sé að þið eruð svolítið með ljóðabækur. 
Já. Þær, því miður, ganga mjög illa. Nema kannski get ég nefnt eina ljóðabók, Ég skal 
kveða eftir Pál Ólafsson, hún hefur selst mjög vel. 
 
[Hér var gert hlé á viðtalinu.] 
 
12. júlí 2010 
 
Leggur Salka mikla áherslu á að búa til söluvænlegar afurðir? Eða kemur til greina að 
gefa út bækur sem vitað er að koma til með að seljast takmarkað? 
Við leggjum nú æ meiri áherslu á að selja eða gefa út það sem er söluvænlegt. En inn á 
milli freistumst við nú alltaf ef það er eitthvað sem okkur langar mjög mikið til að gera, þá 
tekur maður nú eina og eina sem maður sér fyrirfram að muni ekki seljast mikið. En 
tímarnir eru bara þannig að maður á æ erfiðara með að taka mikla sénsa. Þannig að því 
miður þá getum við ekki gefið út mjög margar bækur sem … já, sem eru ólíklegar til að 
seljast. 
 
Hefur orðið mikil breyting á rekstrarumhverfi Sölku eftir hrunið? 
Já, það hefur það. Já og nei. Það hefur náttúrlega … það var mikill skellur á sínum tíma 
vegna þess að það voru þónokkur fyrirtæki sem fóru á hausinn og við töpuðum peningum 
á. Þeir semsagt … við sátum uppi með skellinn eftir … eftir hrun hjá nokkrum, töpuðum 
nokkrum milljónum, og ég var líka með lán frá … erlent lán sem við erum að glíma við 
núna. Þannig að þetta auðvitað varð erfiðara, en hins vegar erum við þess vegna orðnar 
svona einbeittari í sölumennskunni þannig að við erum smám saman að vinna okkur upp 
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úr þessari lægð. Þannig að vonandi tekst það. En síðustu tvö ár hafa óneitanlega verið 
töluvert erfið. 
 
Heldurðu að það hafi verið meira eða minna en hjá öðrum forlögum? 
Ég þori ekki alveg að segja … en þetta var allavega töluvert erfitt hjá okkur og kannski 
vegna þess að við erum … eða vorum kannski ekki nógu harðar í að rukka, og þess vegna 
voru skuldir … töluverðar skuldir útistandandi hjá ýmsum fyrirtækjum. Og við erum 
dálítið góðar með að lána fólki bækur, þú veist, að láta það ekki staðgreiða, en við erum 
að verða miklu meira sölubatterí. Það var óneitanlega þannig lengi vel að maður treysti á 
heiðarleika fólks og tók ýmsa sénsa varðandi það að láta fólk hafa bækur upp á að það 
greiddi seinna, en nú erum við búnar að breyta þessu þannig að nú eru miklu færri sem fá 
þannig þjónustu hjá okkur. Ég veit ekki með önnur forlög, auðvitað standa til dæmis stór 
forlög eins og Forlagið á traustari fótum en við. Þetta er náttúrlega svo stórt og svo margt 
sem þeir hafa til að selja og þeir eru svo ráðandi á markaðinum, að trúlega hefur það … 
 
Auðveldara kannski ef það eru fleiri svið … 
Já, nákvæmlega, við erum auðvitað á færri sviðum og minni, miklu, miklu minna 
fyrirtæki. 
 
Hún sagði mér hún Kría að þið hefðuð verið svo feimnar við að selja fyrst. 
Já, það er alveg óhætt að segja það. 
 
Svo hefði Sigrún [Böðvarsdóttir, sölustjóri Sölku] komið og breytt ýmsu. 
Já, það er nokkuð til í því, í fyrsta lagi hefur umhverfið breyst gríðarlega. Maður kom líka 
úr þeim geira. Ég var nú búin að vinna í mörg ár sem bara ritstjóri og þurfti aldrei að hafa 
miklar áhyggjur af sölu … 
 
Þú varst ritstjóri hjá Máli og menningu? 
Já. Og maður var einfaldlega betri í því að búa til bækur en að selja þær, og maður var 
ekki nógu fókuseraður á að selja. Þannig að maður bara treysti á að bækurnar rötuðu til 
sinna og við bara afgreiddum bókabúðirnar og treystum á að þær myndu bara seljast þar. 
En svo kom Sigrún til skjalanna, og hún náttúrlega hefur breytt þessu töluvert, enda var 
hún ráðin til þess, vegna þess að maður sá að þetta gekk ekki lengur, maður varð að fá 
einhvern til að setja smá fútt í söluna.  

Svo núna erum við komnar með þrjá sölumenn og veitir ekki af því, eins og þú 
sérð. Þannig að, já, já, það breyttist mikið við hennar tilkomu. 
 
Hvenær kom hún inn í þetta? 
Hún kom 2006, vorið 2006. 
 
Mig langaði líka til að spyrja um samstarf ykkar við höfunda. Gerið þið til dæmis 
útgáfusamninga um fleiri en eina bók? 
Yfirleitt ekki. Nei. Ég held að það sé alltaf bara ein … ég man ekki eftir neinu tilfelli þar 
sem við höfum gert samning nema bara um eina bók. 
 
En eruð þið með ákveðna höfunda sem þið gefið út? 
Já, við erum náttúrlega með nokkra höfunda sem við höfum verið að gefa út eftir, eins og 
Auði Ólafsdóttur og Sigríði Gunnarsdóttur, sem er með Parísarbækurnar, Völund [Snæ 
Völundarson] með Delicious-bækurnar, hann er að gera nýja, og Þóru [Sigurðardóttur]. 
Og fleiri, jú, við erum náttúrlega með höfunda sem eru okkar höfundar. Og svo náttúrlega 
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erlendir líka sem við höfum verið að þýða eftir, eins og Elisabeth Gilbert og Sophie 
Kinsella, Barbara Berger og höfundar sem við höfum gefið út bækur eftir og hafa selst vel. 
Erlendar, meina ég. 
 
Hvað leggið þið mikla áherslu á að gefa út á erlendum tungumálum og selja til útlanda? 
Við höfum ekki haft nógu mikla orku í það, því að það er gríðarleg vinna að finna erlenda 
aðila sem eru tilbúnir að gefa út … þýða íslenskar bækur og gefa þær út á erlendum 
tungumálum. En okkur hefur samt tekist að selja nokkrar bækur, eins og Auði Ólafsdóttur, 
hana höfum við selt til Danmerkur, Þýskalands og Frakklands. Nú eru Hollendingar að 
skoða hana. Prjónabókina hennar Hélene Magnússon seldum við til Rússlands og 
Bretlands, og maður er auðvitað líka að skoða ýmislegt í þessu sambandi en þetta er 
gríðarlega mikil vinna. Það þarf bara í rauninni sérmanneskju í það sem við höfum ekki 
haft bolmagn í. Þannig að það sem hefur gerst í þessum efnum höfum við bara gert sjálfar, 
ég og Kría. Eða ég aðallega. 
 
Eruð þið í samstarfi við einhver forlög í útlöndum? 
Ekki kannski samstarfi beinlínis, en við erum í góðu sambandi við nokkur forlög sem 
senda okkur reglulega bækur og við þeim. Þannig að … en það er kannski varla hægt að 
tala um það beinlínis sem samstarf. 
 
Eru það þá forlög sem stíla meira upp á konur? 
Það eru alls konar forlög. Að vísu ein tvö forlög sem stíla aðallega inn á konur, sem við 
höfum verið í svona samvinnu við … eða samskiptum við. Það er franska forlagið sem 
gefur út bókina hennar Auðar, Afleggjarann, og er núna að fara að gefa út Rigningu í 
nóvember, hina skáldsöguna sem hún hefur gefið út hér. Og síðan breska forlagið sem gaf 
út prjónabókina hennar Hélene. 

 
Hvað heita þau? 
Það heitir Zulma, þetta franska, og Search Press í Bretlandi. Það eru konur sem reka 
forlagið Zulma, og líka held ég Search Press, að minnsta kosti eru þær í meirihluta, og þær 
eru með töluverðan fókus á prjónabækur. 
 
Þið hafið eitthvað verið með fyrirlestra og námskeið, er það stór þáttur í rekstrinum? 
Nei, við höfum við og við verið með einhverjar uppákomur og við höfum alltaf haft áform 
um að gera meira af því, en sökum tímaskorts hefur það kannski ekki verið nógu mikið. 
En við erum alltaf einu sinni, tvisvar, þrisvar á ári með eitthvað slíkt. 
 
Heldurðu að tilkoma Sölku hafi haft áhrif á bókaútgáfu almennt á Íslandi? 
Það er erfitt að segja. En þegar við byrjuðum var mjög lítið um að almenn forlög væru að 
gefa út sjálfsræktarbækur. Þannig að við fórum dálítið inn á það, svona kvennamiðaðar 
sjálfsræktarbækur, og höfum selt ágætlega af slíkum bókum. Það hefur hjálpað okkur að 
lifa af. En eftir að við byrjuðum á þessu fóru mjög margir út í þetta sama, þannig að … ég 
veit ekki, kannski var það tíðarandinn eða hvað það er, en allavega held ég að þetta hafi … 
við höfum verið svolítið leiðandi á þessu sviði. Og ég veit það ekki, ég held að aðrir verði 
eiginlega að dæma um það … ég treysti mér ekki til þess! En ég vona að minnsta kosti að 
við höfum haft einhver áhrif. 
 
Hvernig dreifist bóksalan hjá ykkur? Er jólasalan svona aðal? 
Já.  
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Eru einhverjir aðrir toppar? 
Af því að við erum farin að fara meira út í ferðamannabækur er orðinn töluverður toppur 
um sumarið. En það má segja að jólasalan sé 60−70% af árssölunni. Þannig að það er 
ennþá þannig, þrátt fyrir að við gefum út bækur allt árið og seljum töluvert, þá er algjör 
toppur í kringum jólin. Nóvember-desember, þetta eru bara … þetta er meirihluti af 
veltunni sem kemur inn þá. 
 
Veistu hvort Salka er fyrsta kvennaforlagið sem hefur verið stofnað á Íslandi? 
Nei, ég held að það sé það ekki. Það fer eftir því hvað þú kallar kvennaforlag. Ertu að 
hugsa um … ertu þá að meina forlag sem kona rekur? 
 
Já. 
Já. Nei. Ég veit að til dæmis í kringum 1980 þá var hér forlag sem hét Bjallan, og það 
voru tvær konur sem ráku það forlag. En þegar við byrjuðum vorið 2000 var held ég engin 
kona sem rak forlag, ekki sem ég veit um. En, nei, við erum ekki fyrstar, held ég. Ég held 
að Bjallan, ég veit ekki hvort Bjallan var fyrst … allavega var hún á undan okkur. 
 
Heldurðu að hlutur kvenna hafi aukist eftir að þið komuð, svona almennt í bókaútgáfu? 
Já, hlutur kvenna hefur auðvitað aukist á öllum sviðum. Þannig að ég veit ekki hvort við 
höfum nokkuð haft áhrif á það. En allavega eru … núna, það er allavega Unga ástin mín, 
það er kona sem rekur það, og einhver fleiri forlög, en kannski ekkert forlag sem er svona 
… forlag sem er að gefa út af fullum krafti allt árið eins og við erum að gera. Sem er 
svona … við erum náttúrlega að gefa út 30−40 bækur á ári, þannig að það er … þetta er 
svona alvöru forlag, með slatta af starfsfólki og í fullum … fullum rekstri allt árið. Þannig 
að … við erum allavega stærsta kvennaforlagið. 
 
En að lokum: Það eru liðin tíu ár. Sérðu mikla breytingu á þessum tíu árum og er eitthvað 
sem stendur upp úr? 
Meinarðu þá hjá okkur? 
 
Já, hjá ykkur. 
Já, það hefur auðvitað ótrúlega margt breyst á þessum tíu árum, t.d. rekstrarumhverfið. 
Reynslan hefur auðvitað kennt manni að það þýðir ekki bara að sitja á bak við borðið og 
búa til bækur, það verður líka að fylgja þeim eftir út á markaðinn.  

Forlagið hefur náttúrlega breyst gríðarlega vegna þess að við byrjuðum bara tvær 
konur að bauka, og núna er þetta orðið sjö-átta manna fyrirtæki þar sem eru sölumenn 
með mikið sölukerfi í kringum sig. Salka hefur auðvitað stækkað gríðarlega, við höfum 
komið inn á það áður, en hvað reksturinn varðar þá hefur strúktúrinn breyst ofsalega mikið 
þannig að við erum farnar að taka ákvarðanir í beinna sambandi við markaðinn.  

En ég veit ekki alveg hverju þú ert að fiska eftir varðandi breytingar … 
 

Nei, ég var líka að hugsa um þegar þetta byrjaði, hvað þú sást fyrir þér og hvort þú ert á 
þeim stað núna eða í nánd við hann, eða einhvers staðar allt annars staðar? 
Já, ég held að ég sé svolítið nálægt þeim stað. Við lögðum af stað alveg gríðarlega 
bjartsýnar og bjuggum til tíu bækur fyrsta árið, og við vorum alltaf rosalega stórhuga, ég 
er náttúrlega dálítill glanni, ég verð að viðurkenna það. Ég hugsa alltaf svona stórt 
einhvern veginn. Maður kannski hugsaði of stórt í byrjun. Þannig að þetta … fyrstu árin 
voru dálítið erfið … en maður lærði af reynslunni og ég var alltaf harðákveðin í að gefast 
ekki upp. Sú sem var með mér, hún hætti eftir tvö ár, meðeigandi minn, og ég semsagt var 
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harðákveðin í að halda áfram, og ég held að ég sé dálítið nálægt þeim stað sem ég stefndi 
á. 
 
Er eitthvað sem stendur upp úr á þessum tíu árum? 
Afmælið um daginn. Það eru auðvitað margir toppar. Það var auðvitað alveg meiriháttar 
þegar ég fór til Kína 2006, að taka við stórum verðlaunum í kokkabókasamkeppni fyrir 
Delicious Iceland, sem var dýrt verk sem við lögðum í.  

Ég þyrfti nú að hugsa mig betur um hvað það er sem stendur akkúrat upp úr, en 
akkúrat núna, þá auðvitað hvað afmælið tókst vel og allt í kringum það, og okkur virðist 
hafa tekist að gera okkur vel sýnileg þarna. Og við höfum verið í bullandi sölu síðan og ég 
held bara að við stefnum alltaf upp á við. 

  

Viðauki 2: Viðtal við Kristínu Birgisdóttur, ritstjóra og elsta starfsmann 
Sölku. 
 
31. ágúst 2010 
 
Ég hef verið að skoða Sölku svolítið út frá því að það sé kvennaforlag. 
Já, það er nú kannski orðið svolítið loðið kvennaforlag, komið með nokkur bringuhár! En 
ég held að það sé líka svona svolítið kvenlegt, að við erum ekki í fílabeinsturni. Við 
reynum að vera svolítið persónulegar, við reynum svolítið að hafa okkar lesendur með 
okkur. Til dæmis nota ég svolítið Konur eiga orðið [dagatalsbók með hugleiðingum eftir 
konur], til að fá á tilfinninguna hvaða lesendahóp við erum með. Hvað þær vilja og hverjar 
þær eru í rauninni.  

Og kannski segir það sig bara sjálft að þegar maður er með handbókaforlag 
einangrast maður auðvitað ekki eins mikið og þegar maður er með bókmenntaforlag. Það 
eru allt öðruvísi vinnubrögð í þannig forlagi. 

 
Hvernig þá? 
Þá er maður bara í … í heimi bókarinnar, eiginlega. Maður er ekki í tengslum … 
höfundarnir, þeirra hlutverk er annað í handbókum. 
 
Meiri samvinna? 
Það er auðvitað miklu meiri samvinna. Og það er miklu meira verið að tala við lesandann 
á meðan í litteratúr getur viðkomandi bara verið á eintali … 
 
Þú þarft meira að hafa lesandann í huga? 
Já. Það er svolítið svoleiðis. Já, þannig að ég lít á okkur ennþá sem kvenlegt forlag. 
 
En hvaða breytingar hefur þér fundist verða á Sölku síðan þú byrjaðir? 
Við erum orðnar svo helvíti stórar. Magnaðar. En þegar við byrjuðum þá auðvitað var 
þetta … við vorum bara tvær og við gerðum allt, þetta var … sólarhringum saman vorum 
við að dútla hérna.  

Og þá vorum við líka með bókaklúbbinn sem við svosem erum með enn að 
nafninu til, og langar alltaf til að setja á laggirnar aftur. Þá vorum við sko að pakka gjöfum 
til hverrar einustu konu með bókinni. Þetta var svona dúllerí þá, og var auðvitað mjög … 
kvenlegt. Og þvílík brjálæðisleg vinna. En ofsalega gaman.  

Og þá líka í rauninni sko … þegar við vorum staðsettar inni á Skólavörðustíg, þá 
unnum við með Verksmiðjunni sem var svona hönnunarverslun, það voru fimm, sex 
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konur, og þetta gerðum við allt í því augnamiði að vera með konum, og svona svolítið að 
… fá eitthvert net. Svo er auðvitað okkar draumur ennþá að halda − sem er kannski líka 
svolítið kvenlegt − að halda námskeið upp úr þessum bókum sem við erum að gefa út. 

 
Þannig að þið hafið í rauninni litið á ykkur sem meira en bókaútgáfu? Meira eins og 
svona net fyrir konur? 
Já. Og bara … og draumurinn hefur alltaf svolítið verið … sérstaklega þegar maður er á 
bókamessu í Frankfurt og búinn að fá sér níu hvítvínsglös eða eitthvað, þá er ofsalega, þá 
höfum við Hildur stundum stofnað heilu … þá er þetta orðið menningarmiðstöð. Og orðið 
allsvakalega stórt í sniðum, og í rauninni meira en bara þessi hefðbundna bókaútgáfa.  

Kannski við höfum svolítið kannski … það hefur kannski svolítið verið okkar 
sérstaða. En að sama skapi krefst það mikillar vinnu og mannafla. 

 
Hafðirðu unnið við bókaútgáfu áður en þú byrjaðir hjá Sölku? 
Ég var búin að klára bókmenntafræðina, svo vann ég á bókasafni, og fór þá inn í 
samnorrænt lestrarhvetjandi verkefni og var í því í nokkur ár, og svo ritstýrði ég Æskunni 
í smátíma, og svo fór ég inn á Iðunni. Þaðan kom ég svo hingað. 
 
Hvernig kom það til að þú byrjaðir að vinna hjá Sölku? 
Hún bara hringdi í mig, konan. Ég var búin að kynnast Hildi aðeins í gegnum þetta 
lestrarhvetjandi verkefni. Ég var með ljóðasamkeppni fyrir krakka og fór einmitt til Hildar 
til að biðja hana um að gefa þetta meistaraverk út. Ég man ekki einu sinni hvað sú bók 
heitir … Ljóð unga fólksins, já, heitir hún. Þar kynntist ég Hildi fyrst, þá var hún 
barnabókaritstjóri hjá Máli og menningu. 
 
Og finnst þér starfið hjá Sölku ólíkt starfinu hjá Iðunni? 
Já. Hér auðvitað gerir maður svo margt; það að vísu hefur breyst hjá mér. Ég er orðin 
meira, þetta er orðið meira afmarkað. En það gerðist bara í fyrravetur. Annars er maður 
búinn að vera allt í öllu og að keyra út og allt þetta.  
 
Hitt var svona afmarkaðra? 
Hitt var miklu afmarkaðra og miklu einangraðra. 
 
Varstu þá í fílabeinsturni? 
Svolítið. Ég var það, þó að ég sæi samt um barnabækurnar þar, þá var bara öðruvísi tónn, 
svona, við erum bókaútgáfa. Það er einhver viss status. Sem mér finnst algjör óþarfi. 
 
Hvernig myndirðu lýsa útgáfustefnu Sölku? 
Mjúk. Við auðvitað höfum svolítið verið með þessar sjálfsræktarbækur, en það er ekki 
jákvætt orð, einhverra hluta vegna. 

 
Nei, það hefur … 
Eitthvað svolítið, það er svolítið eins og maður sé að klappa lesandanum á kollinn: „Skan, 
þú ert ekki alveg nógu góð. Reyndu nú að lappa upp á þig.“ Svolítið þannig. Þannig að við 
höfum svolítið viljað færa okkur yfir á svona lífsstílsbækur frekar. Og reynt að forðast 
mjög þessar hefðbundnu amerísku bækur þar sem höfundurinn er alltaf með vísifingurinn 
á manni.  

Og það eru nú þessar bækur sem vonandi koma einhvern tímann út, 52 Ideas, þar 
er svolítið þessi sami tónn og kannski við erum svolítið að reyna að útbúa hér, að við erum 
bara allar hér, á sama leveli. Og tónninn í þeim bókum er þannig að það er til dæmis ein 
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bók sem fjallar um hvernig maður á að sofa betur, og höfundurinn er bara alveg 
jafnstressaður og við … 

 
Ekki alvitur höfundur … 
Nei, engan veginn. Og það er það sem við verðum svolítið að passa okkur á, af því að það 
fer mjög illa í íslenskar konur, og okkur líka … 
 
Að það sé verið að segja svona fyrir verkum? 
Já. Og láta tala niður til sín. Það er mjög … þetta er afskaplega fín lína … á milli svona 
uppbyggjandi bóka og svona liggur við niðurlægjandi bóka. En svo auðvitað er alltaf 
draumurinn að gefa út … að vera með kvenrithöfunda. Og styrkja þær og fá ungar konur 
hérna inn og virkilega hygla íslenskum kvenlitteratúr. Og … við auðvitað höfum líka 
reynt, við vorum með þýddar kiljur, Sylviu Plath og … 
 
Já, ég ætlaði einmitt að spyrja um það, hvort það væri áætlað að gefa út fleiri slíkar. 
Sko, það var það sem okkur langaði til. 
 
Þetta er einhvers konar ritröð? 
Já. Gullna ritröðin var vinnuheiti á henni. Sylvia Plath og hún … 
 
Fay Weldon. 
Fay Weldon og … 
 
Hvað voru þær margar? Þrjár eða fjórar? 
Já. [Í ritröðinni hafa komið út bækurnar Bulgari sambandið eftir Fay Weldon, Engillinn 
hennar Grétu eftir Maritu van der Vyver og Glerhjálmurinn eftir Sylviu Plath.] Sem 
okkur fannst ofsalega gaman að gefa út. En þær bara seldust ekki nóg. Það er nú … og þá 
fórum við svolítið að einbeita okkur að þessum chick-litteratúr, sem selst. Svo að vísu 
höfum við verið að þreifa svolítið fyrir okkur og núna er það auðvitað Anne Holt, 
krimmahöfundurinn, og svo er það hún Maria Ernestam, sem skrifar Eyru Busters, sem er 
mergjuð. Hún eiginlega ætti heima í þessari gullritröð. 

 
En verður hún ekki í henni? 
Nei, hún verður ekki í þessu lúkki. Okkur fannst þetta lúkk voða flott á sínum tíma. 
Hvernig finnst þér það? 
 
Mér finnst það flott. 
Já. Við sáum þetta fyrir okkur sem svolítið sparilegar kiljur. 
 
Akkúrat. 
Já, svolítið smart á kili. 
 
Þá kemur samviskuspurningin: Finnst þér útgáfan vera lýsandi fyrir einkunnarorðin 
„Fyrir konur, um konur og eftir konur“? 
Konur með bringuhár, já. Fyrir konur, já. Eftir konur, nei. Og hvað, um konur? 
 
Já. 
Að mestu leyti, held ég. 
 
En þið hafið hleypt körlunum svolítið inn í útgáfuna. 
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Við höfum nefnilega gert það. 
 
Finnst þér mikilvægt að kvennabækur séu ráðandi í útgáfunni? 
Mér finnst það ekki eins mikilvægt og að hlusta á konurnar sem eru lesendurnir. Ef þær 
vilja eitthvað annað þá eru það auðvitað þær sem við erum fyrir, okkar lesendahópur eru 
konur, að mestu leyti. Og það náttúrlega er bara þannig. 
 
Og það er náttúrlega ekkert sjálfgefið að þær vilji bara lesa bækur eftir konur. Eða um 
konur. 
Nei. Og númer eitt, tvö og þrjú hlustum við á þær. 
 
Þannig að „fyrir konur“ er aðalatriðið? 
„Fyrir konur“ er alveg aðalatriðið. „Um konur“ er eitthvað eins og til dæmis Borða, biðja, 
[elska], sem er ævisaga, og Nojoud og þessar bækur, hamfarasögur kvenna. Og svo 
slæddist Bubbi þarna inn og eitthvað. 
 
Finnst þér að það sé þörf á sérstöku kvennaforlagi á Íslandi? 
Já. Við vorum … það var meiri kannski femínismi í gangi fyrst hjá okkur. Sem ég held að 
bæði ég og Hildur söknum svolítið, eða viljum hafa, og þess vegna erum við að reyna að 
tengja allar þessar konur inn í Konur eiga orðið og … konur eru alltaf á Facebook og við 
viljum reyna svolítið að kynnast okkar fólki. 
 
En finnst þér femínisminn fæla frá að einhverju leyti? 
Nei, ég held ekki. Ég held að íslenskar konur séu ekkert hræddar við orðið femínismi. Ég 
held ekki. Við kannski líka víkkum hugtakið svolítið út, þetta er ekki mjög … við erum 
ekkert voðalega einstrengingslegar í því. Sem er held ég skynsamlegt.  

En ég var einmitt að lesa núna um súffragetturnar, ég var nefnilega að finna konur 
til að tala um í næstu Konur eiga orðið bók, í þessum römmum, að það var ein 
súffragettan sem hét Jane Addams − hún var fyrst kvenna til að hljóta friðarverðlaun 
Nóbels − og hún einmitt gekk út frá því að ábyrgð kvenna væri mikil af því að þær væru 
mæður. Og þær sæju um fjölskylduna og þess vegna yrðu þær miklu frekar en 
karlmennirnir að taka virkan þátt í samfélaginu.  

Þetta er svolítið eins og í rauninni, mér finnst þetta svolítið smart. Þannig að 
mömmur eiga ekki að einangrast inni á heimilunum heldur − af því að þær eru mæður − 
þá bara verða þær að vera samfélagslega tengdar. Og það er svolítið það sem mér finnst að 
kvennaforlag verði að vera − við verðum að vera samfélagslega tengdar. En það kostar 
auðvitað mikla kynningarvinnu. Og við erum svolítið … við höfum stækkað svolítið hratt.  

 
Of hratt? 
Ja, eiginlega kannski pínulítið af því að … já, við höfum stækkað kannski svolítið hratt. 
Því að ég held að við hugsum ennþá eins og við séum litla Salka. 
 
Já, ég hef dálítið upplifað það, að þið kannski hugsið eins og þið séuð minni en þið eruð. 
Já. Ég held það nefnilega. Ég held það sé ennþá svolítið nærri því að maður sitji í 
eldhúsinu og sé með rauða pennann í einhverjum handritum. Ég held við þurfum einhvern 
veginn að breyta því. 
 
Já, því nú er þetta orðið með stærri bókaútgáfum á Íslandi. 
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Já, við erum með nefnilega, við erum held ég bara önnur eða þriðja stærsta bókaútgáfan á 
Íslandi. Sem er auðvitað alveg … En að sama skapi er auðvitað Forlagið gígantískt. Og 
svo held ég að það séum bara við. 

 
Stærri en Bjartur? 
Ég veit það ekki, nei, Bjartur hlýtur nú að vera stærri en við. Bjartur og Veröld auðvitað 
saman. Þannig að … 
 
En ef það væri rekstrarlega mögulegt, myndir þú vilja að Salka gæfi bara út bækur eftir 
konur? Og styddi þannig við kvenhöfunda. 
Ég held að það væri … það væri rosalega flott að geta það, ef það væri rekstrarlega hægt, 
að það væri … svona … afgerandi sérstaða. Og það væri kannski auðveldara að sinna 
öllum höfundum. Það yrði allt öðruvísi. En þá þyrfti auðvitað miklu meiri mannafla og 
miklu meiri peninga. 
 
Myndir þú vilja gefa út meira af skáldsögum og ljóðabókum og minna af 
sjálfsræktarbókum eða finnst þér þetta hæfileg blanda? 
Ég væri til í að gefa út meira af skáldsögum eftir konur. Það væri voða gaman, en að sama 
skapi er vinnan á bak við þær allt öðruvísi en á bak við þessar þýðingar sem við erum að 
gefa út eða handbækur. Það er vinna sem er mjög tímafrek af því að það er auðvitað allt 
öðruvísi texti, og það er allt öðruvísi utanumhald um bara sjálfan höfundinn. Höfundurinn 
þarf miklu meiri tíma, og bara spjall og svona. Sem við höfum ekki tíma fyrir.  

En að sama skapi − og það er kannski þess vegna sem maður hugsar kannski innst 
inni ennþá eins og maður sé lítill, af því að þá var þetta allt svona persónulegra, og við 
viljum ekki missa það − held ég að það sé ofsalega auðvelt að stækka og allt í einu hverfa 
inn í eitthvað. Og missa tengslin við lesendur og það sem við erum að reyna að skapa. 
Þannig að þetta er … maður þarf að stækka á réttan hátt einhvern veginn … fá brjóst og 
mjaðmir og svona. 

 
Hafa stjórn á vextinum? 
Já, hafa stjórn á vextinum.  
 
Hverju ert þú stoltust af að hafa gefið út hjá Sölku? Þú mátt alveg nefna fleira en eitt. 
Hmm. Ég er voða veik fyrir skáldsögunum, verð ég nú að segja, þessum þýddu. Mér 
fannst það voða gaman.  
 
Eins og gullritröðinni? 
Já og líka Leyndarmál Lorelei eftir Carolyn Parkhurst. Svo hefur auðvitað verið gaman að 
gefa út þessar ferðabækur, 50 Crazy [Things to do in Iceland] og svona. Mér finnst þær 
líka vera svolítið öðruvísi ferðabækur, gaman að því að vera ekki alltaf að mæra landið á 
þennan hefðbundna hátt.  

Og karakter Sölku kannski speglast pínulítið í Eyjafjallajökulsbókinni [Eldur 
uppi]. Sem … þegar við fengum fyrstu myndirnar þá voru þær allar einhverjar 
skrautmyndir af þessu gosi. Og þá var einmitt … vorum við að spá í hvort það þyrfti ekki 
að sýna fólkið og skepnurnar og hvernig þetta var í alvörunni. Og krakkana með 
ferðatöskurnar að fara að heiman og svona … ekkert að fara að gera þetta eitthvað of 
dramatískt, en bara þannig var þetta. Þau biðu einhvers staðar í einhverjum skólum og 
svoleiðis.  

Að vera ekki alltaf að draga upp þessa fansí mynd. Og þetta er svona forlag með 
sál. Ég held að það sé eiginlega kannski … það sem er sterkara en forlag fyrir konur, um 
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konur og eftir konur. Eins og það hefur þróast. Svo auðvitað vitum við að karlmenn eru 
ekkert með sál þannig að … 

 

Viðauki 3: Viðtal við Þóru Sigríði Ingólfsdóttur, annan stofnenda Sölku. 
 
1. september 2010 
 
Hvernig stóð á því að þið Hildur lögðuð út í að stofna bókaforlag? 
Við fórum á barnabókasýningu í Danmörku eitthvert árið, árið áður en Salka var stofnuð, 
og vorum saman á herbergi, vorum settar saman á herbergi í sparnaðarskyni, og við fórum 
að spjalla um … ég var búin að vera að hugsa um þetta dálítið lengi, með 
kvennabókaforlag.  

Við vorum báðar að vinna hjá Máli og menningu og mér fannst strákaklíkan vera 
mjög áberandi, þetta var svona vinahópur, sem hafði alist upp og leikið sér saman margir, 
bæði þeir sem stýrðu Máli og menningu og líka höfundar. Mér fannst þessi klíka allt of 
valdamikil.  

Mér fannst allt of lítil áhersla vera lögð á konur, og það sem kveikti dálítið í mér 
að minnsta kosti var að það kom inn handrit eftir Kristínu Marju Baldursdóttur, það var 
Mávahlátur, og það var sett í yfirlestur, og ég mælti mjög sterklega með því. Og það var 
einhver tregða. Og Hildur las það yfir og mælti mjög sterklega með því, og það var 
einhver tregða, og þá fórum við að pæla í af hverju það væri, hvort hún væri ekki í 
klíkunni eða hvað. Af því að þetta var vissulega mjög gott handrit eins og hefur sýnt sig.  

Og semsagt þegar við lentum saman á þessu herbergi fer ég að segja við hana: „Ég 
er búin að vera að hugsa mér kvennaforlag, það væri nú gaman að stofna forlag og ég er 
meira að segja búin að hugsa nafn.“ Ég hafði haft einhver samskipti við Snæbjörn hjá 
Bjarti, og fór að hugsa um Laxness og Sölku og sterka konu sem er góð fyrirmynd fyrir 
konur sem vilja standa sig og vera sjálfstæðar.  

Og Hildur tók undir þetta, hafði verið að hugsa nákvæmlega það sama, þannig að 
við … þarna lögðum við línurnar. Og svo héldum við áfram með hugmyndina og við 
vorum náttúrlega − eða ég kannski tala bara fyrir mig − gjörsamlega blautar á bak við 
eyrun í sambandi við rekstur fyrirtækis, ég vissi ekki neitt, og hafði enga reynslu.  

En við héldum áfram og maðurinn hennar Hildar, Jafet, − hann er nú bissnisskall − 
hjálpaði okkur að þróa hugmyndina, og við ákváðum að kýla á þetta og við tókum, eða ég 
tók persónulega lán til að leggja í þetta og hún lagði í þetta líka, það voru einhverjar 
milljónir. Og svo bara byrjuðum við.  

Og þetta átti að vera forlag um konur og fyrir konur og við höfðum hugsað okkur 
að skipta sem mest við konur líka, hönnuði og fólk sem brýtur um og svona, og svo 
byrjuðum við á því að tala við Snæbjörn hjá Bjarti og hvort við mættum ekki koma inn 
sem systurforlag. Honum leist vel á það og við byrjuðum þar. Og bara unnum eins og 
skepnur þarna fyrstu vertíðina. Gerðum allt sjálfar. Ég lærði að brjóta um og ég lærði að 
búa til kápur og Hildur var meira í að ritstýra og við … já, það var unnið heilan dag og 
nótt, og við gáfum út nokkrar bækur. Og þetta var mjög mikið basl, myndi ég segja. 
Dálítið erfitt, en gaman. 

Og svo þegar var gert upp fyrsta árið þá … já, þetta kom nú ekkert allt of vel út og 
við gátum ekkert borgað okkur mikil laun og svona … stundum engin. En okkur var 
náttúrlega sagt − og eins og staðreyndin er − að flest fyrirtæki væru bara nokkur ár að 
koma sér á lappirnar. Þannig að við bara héldum áfram, en Snæbjörn vildi ekki halda 
áfram samstarfinu, sem var svosem alveg skiljanlegt, hann átti alveg nóg með sitt. Og 
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hann var náttúrlega kominn þarna með einhverjar … Harry Potter og eitthvað og loksins 
eftir tíu ára basl hjá honum var að fara að rofa til. 

 
Já. Vildi ekkert vera að dragnast með ykkur? 
Nei, hann vildi ekkert vera að dragnast með okkur. Og … Málið er það að hann kenndi 
mér allt. Hann kenndi mér að brjóta um og kenndi mér að ritstýra og … þetta var svo 
mikill lærdómur að vera hjá honum. Svo var náttúrlega bara yndislegt að vinna með 
honum. Frábær náungi. 

Þannig að við flytjum okkur og förum upp á Skólavörðustíg, fáum húsnæði þar og 
setjum upp búð í leiðinni. Og við höldum áfram og erum bara með skrifstofu inn af, og 
þetta svona mjakast áfram en gengur ekkert alltof vel. Og ég var komin í þá stöðu að ég 
var að vinna kasólétt kannski átján tíma á sólarhring. Og var orðin ofboðslega þreytt. Og 
svo var ég líka í þeirri stöðu að ég eiginlega gat ekki fengið ekki laun. Var að kaupa íbúð 
og svona.  

Þannig að ég ákvað á endanum eftir tvö ár að draga mig út úr þessu. Og ég fékk að 
losa nafnið mitt undan skuldbindingum og síðan seldi ég íbúðina mína til að borga lánið 
sem ég hafði tekið. Og kom bara út eignalaus en ekki gjaldþrota. En reynslan var mjög, 
mjög dýrmæt. 

Mér fannst hugmyndin um að gefa út konur, eftir konur, og vinna með konum góð, 
en hún olli mér svolitlum vonbrigðum, framkvæmdin á þessu. 

 
Af hverju? 
Af því að það er náttúrlega fullt af hæfu fólki sem vinnur við umbrot og hönnun og 
ýmislegt svoleiðis, og mér fannst þetta eiginlega vera mismunun, undir lokin, að einblína 
á þetta, þannig að það smám saman breyttist, það voru stundum konur og stundum karlar.  

Mér fannst sumir kvenhöfundar hreinlega ætlast til þess að vera gefnir út hjá Sölku 
af því að það var presenterað sem kvennaforlag, og ég var svolítið í hlutverki vondu 
konunnar. Ég þurfti að segja: „Mér finnst þetta ekki nógu gott handrit“ og … það var 
svolítil gremja stundum, sem maður fékk framan í sig. Mér fannst einhvern veginn … 
fannst samskiptin ekki auðveldari við konur heldur en bæði konur og karla. Ég verð bara 
að segja það. Og … æ, ég held að þetta sé bara svona mynstur sem við búum við, þú veist, 
að konur koma öðruvísi fram við konur en karla. Það er einhvers konar feðraveldi 
örugglega ennþá í gangi; þú getur sagt meira við unga konu en eldri karlmann sem stjórnar 
fyrirtæki. Ég held að það sé svolítið svoleiðis. 

En meginástæðan var nú sú að ég hafði bara ekki efni á að halda áfram. En mér 
fannst … mér finnst frábært að Salka sé ennþá til. Mér finnst það alveg æðislegt. Og mér 
fannst þetta mjög gaman og mjög, mjög lærdómsríkt og ég held að þetta hafi verið … þó 
að fyrirtækið sé ekki eitthvert risafyrirtæki þá held ég samt að það að leggja áherslu á 
þetta hafi verið alveg tímabært og hafi gert sitt gagn. Ég held það. 

 
Salka er nú með stærri bókaforlögunum í dag. 
Já. Þetta er líka ákveðin yfirlýsing, að gera þetta. Og við fengum nú ekki blíð viðbrögð hjá 
yfirmönnum okkar hjá Máli og menningu. Okkar yfirmaður var alveg öskureiður. 
 
Þegar þið ákváðuð að … 
Þegar við ákváðum að hætta. Og hann var hræddur um að við myndum bara fara með 
höfunda og eitthvað svona. Þetta væri eitthvert samsæri. En það var náttúrlega ekkert 
samsæri. Þetta var bara vilji til að gera eitthvað. En þetta var … voru dálítil átök, og það 
var ágætt, því að þá vissi maður að maður væri einhvers virði allavega. Þetta var ekki bara 
svona: „Bless!“ 
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Og var þá einhver rígur á milli Máls og menningar og Sölku eftir þetta? 
Nei, þeim stóð náttúrlega engin ógn af Sölku. Það var ekki þannig. Og höfundar voru 
ekkert að flykkjast til okkar, því að höfundar vilja öryggi. Það var stofnað nýtt forlag og 
það voru einhverjar sem komu til okkar en þær voru of hræddar hreinlega til að taka 
sénsinn. En svo komu nú einhverjar smám saman, en það var ekki eins og við stormuðum 
út með alla kvenhöfundana á eftir okkur. 
 
Þetta varð kannski aldrei þannig að þið fengjuð svona helstu kvenrithöfundana til ykkar? 
Nei. 
 
Eins og kannski hefði verið gaman. 
Það hefði verið gaman. En svo eru náttúrlega ekkert allir kvenrithöfundar sem vilja 
endilega vera í flokki með bara kvenrithöfundum og þetta voru heldur ekki neins konar 
rauðsokku- eða femínistakenningar á bak við þetta þannig. Þetta var meira bara svona 
„statement“ að gefa konum meiri séns. Það var eiginlega hugsunin á bak við þetta. 
 
Finnst þér ennþá að það sé þörf á slíku? 
Ég held að það sé þörf á slíku, já. Ég er eiginlega bara sannfærð um það. 
 
Voru einhverjar bækur sem þú hafðir mestan áhuga á að gefa út þegar þið byrjuðuð? 
Mmm, ég hafði svolítinn áhuga á að gefa út sjálfsræktarbækur, sem eru sísölubækur og 
voru vinsælar á þessum tíma. Og við gáfum út svolítið af sjálfsræktarbókum og fengum 
meira að segja höfund til að koma og halda fyrirlestur og vorum með ýmsar uppákomur.  

Síðar meir fékk ég nóg af sjálfsræktarbókum, ég les þær ekki í dag, en svo voru 
líka auðvitað skáldsögur eftir höfunda. Eftir góða rithöfunda. Mér fannst alveg frábært að 
vinna með mörgum höfundum, mér fannst til dæmis Hlín Agnarsdóttir alveg frábær. Og 
það var margt sem var mjög skemmtilegt og við höfðum þær dálítið mikið með í ráðum 
varðandi kápur og umbrot og svona. Þetta var svona samvinnuverkefni. Sem það er 
náttúrlega, held ég, yfirleitt. Það var oft setið og kjaftað og dálítið slúðrað um 
bókabransann og eitthvað.  

En mér fannst … það sem mér fannst eiginlega erfiðast líka eða dálítið mikið erfitt 
var markaðssetningin. Það var ægilegur slagur í markaðssetningunni og er enn. Og við 
vorum frekar … náttúrlega litlar en okkur gekk mjög vel að koma okkur á framfæri. Ég 
hafði aðeins reynslu af því að vera svona PR-manneskja, og gekk mjög vel að koma okkur 
á framfæri, við vorum úti um allt í viðtölum og svoleiðis. En þegar kom að því að setja 
bækurnar í búðir eins og Bónus og Hagkaup, þá var stríð! Og það var stríð sem var dálítið 
mikið erfitt, fannst mér. Maður hafði kannski ekki nægan herafla til þess að vinna það 
stríð. 

 
Þið voruð náttúrlega bara tvær. 
Já. Það var svolítið erfitt. 
 
Heldurðu að konur hafi haft minni aðgang að útgáfu en karlar? 
Ég held að það hafi alltaf verið þannig, og það hefur náttúrlega alltaf verið þannig. Það er 
kannski að lagast núna. Reyndar eru kvenhöfundar miklu færri en karlhöfundar. Mér 
fannst það vera þannig, áður. Ég á svolítið erfitt með að dæma um það núna. Ég held nú 
að menn séu dálítið dæmdir af verkum sínum meira núna, þó að ég viti það ekki. Auðvitað 
segir bókmenntasagan okkur að konur hafa átt erfitt uppdráttar, meira og minna. 
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Heldurðu að Salka hafi breytt einhverju um það? 
Ég held að það sé alltaf gott að koma með nýtt fyrirbæri inn í samkeppnina sem er svona 
einhvers konar jafnvægispóll. Ég vil trúa því. Það … já, það eykur flóruna allavega. Og 
það er viljayfirlýsingin, að vilja gefa út bækur eftir konur, sem var hvergi annars staðar á 
þessum tíma. 
 
Veistu hvort það hefur áður verið stofnað kvennaforlag á Íslandi? 
Ég held ekki. Ég held ekki. Maður var svolítið að skoða þetta og pæla í þessu og ég held 
ekki. Við fórum til útlanda og fórum á Frankfurtarbókamessuna og ég man eftir einu 
kvennabókaforlagi sem var þýskt, við fórum á básinn til þeirra. Og það var alveg 
dæmigert svona … það voru tvær lesbíur sem ráku það, og þetta var svona femínista… 
alveg bara grimmdin og bækurnar voru … það voru einhvern veginn engar myndir á 
forsíðunni, þetta var svona harð… harðlífisútgáfa einhver. Mér fannst það mjög hlægilegt. 
Af því að maður þarf ekkert að setja sig í einhverjar svoleiðis stellingar, þetta er náttúrlega 
bara spurning um markað og eftirspurn. Það var held ég eina sérkvennaforlagið sem við 
sáum, en þau eru örugglega mörg til. 
 
Ég hef einmitt verið aðeins að skoða kvennaforlög svona alþjóðlega. Og þau komu til 
dæmis fram í Bretlandi upp úr 1970 eða á áttunda áratugnum í kringum 
kvennahreyfinguna. En svo eru einmitt mörg mjög hörð, sem gefa mest út lesbíur og allt 
svona neðanjarðar. 
Já. Svona reiði… eitthvað. 
 
Já. 
Stundum þarf að gera það til þess að það komi yfirlýsingar. 

 
En hvað finnst þér þegar þú sérð Sölku í dag? Finnst þér forlagið vera eitthvað svipað og 
þú hafðir hugsað þér þegar þið byrjuðuð? 
Ég myndi vilja sjá fleiri íslenskar skáldkonur hjá Sölku. Og ég myndi vilja að fleiri leituðu 
þangað; ég held að menn eða konur ættu nú bara að taka áhættuna og fara. Menn eru 
náttúrlega hræddir um sitt fjárhagslega öryggi og vita kannski ekki hversu vel stæð 
forlögin eru. Samkeppnisstaðan er náttúrlega svolítið … Forlagið er náttúrlega langstærst. 
En það verða auðvitað að vera önnur forlög. Það má ekki allt vera undir sama hatti.  

En mér finnst þær bara standa sig vel og ég er stolt af því að hafa verið hluti af 
þessu. Þetta var einhver besti skóli sem ég hef nokkurn tíma farið í, ég lærði svo mikið á 
þessu. Ég hugsa að ég myndi nú gera þetta öðruvísi núna. Ég hugsa að það yrði meiri 
harka núna. Kannski yrði það bara alveg [hvæsir] … nei, nei. 

 
Hvað myndirðu gera öðruvísi? 
Ég hef svosem ekki lagt það niður fyrir mér. Ég myndi náttúrlega vilja hafa miklu betri 
höfuðstól til að byrja á, það er ekki spurning. Ég held að bókaútgáfa − eða ég held það 
ekkert, ég veit það − bókaútgáfa er mjög erfið grein. Menn verða að hafa ákveðið nef og 
ákveðna ofvirkni til þess að geta stjórnað bókaforlagi. En jafnframt er það mjög 
skemmtilegt og margir sem fara í þetta geta ekki hætt af því að þeim finnst þetta svo 
gaman. Það eru spennufaktorar í þessu.  

En ég myndi vilja sjá … ég myndi vilja sjá fleiri kvenrithöfunda, það er ekki 
spurning. Ég hef til dæmis setið í dómnefnd Fjöruverðlaunanna tvisvar sinnum og margar 
mjög góðar bækur hafa komið fram en ég hefði viljað sjá miklu fleiri. Ég veit að við 
getum alveg … það ætti að vera meira framboð. 
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Af hverju heldurðu að þær séu svona fáar? 
Ég held að það sé kannski bara þetta dæmigerða, þú getur ekki lifað á því að vera 
rithöfundur og konur setja sig kannski ekkert í fyrsta sæti, það er fjölskyldan og vinnan og 
eitthvað svona. Ég held að þetta sé pínu kvenlægt fyrirbæri. Ég held að það séu margar 
með handrit ofan í skúffu sem þær ættu nú að setja í sig kjark og sýna. Mig grunar það. En 
svo sér maður líka að af innsendum handritum sem koma til forlaganna er mikill 
meirihluti eftir karlmenn. Og stór hluti af þessum innsendu handritum er ekki nógu góður 
til útgáfu. Þannig að það þarf að horfa á það líka. 

 

Viðauki 4: Sumar hjá Sölku 
 

Ég vann sumarlangt á bókaforlaginu Sölku árið 2010, sem var hluti af lokaverkefni í 

hagnýtri ritstjórn og útgáfu. Starfsmenn forlagsins eru sjö talsins: Tveir sinna ritstjórn, 

einn sér um hönnun og fjórir sinna sölu, dreifingu og markaðsmálum. Verkaskiptingin er 

þó ekki geirnegld niður heldur ganga menn í flest þau störf sem vinna þarf innan 

forlagsins, hvert svo sem starfsheiti þeirra kann að vera. 

Starfsnám mitt hjá Sölku fólst einkum í störfum sem voru ritstjórnarlegs eðlis, til 

að mynda yfirlestri á innsendum handritum, prófarkalestri og annarri ritstjórnarvinnu, en 

einnig í veisluundirbúningi og veisluhöldum (Salka fagnaði m.a. 10 ára afmæli sínu á 

starfstímanum), pökkun á bókasendingum og útkeyrslu. Ég fékk jafnvel að taka þátt í 

verklegri bókagerð þar sem ein af vinsælli bókunum sem út komu þetta sumarið (Rikka og 

töfrahringurinn á Íslandi) var erfið í framleiðslu og þurfti að handlíma hana, og þar sem 

hún seldist eins og hinar alræmdu heitu lummur lá á að koma eintökum í búðir fyrr en 

prentsmiðjan gat afgreitt þau. Því tóku starfsmenn Sölku til bragðs að líma bækurnar 

sjálfir og tók ég þátt í því. Það má því með sanni segja að ég hafi fengið að kynnast 

mörgum hliðum bókaútgáfunnar, allt frá yfirlestri handrita, inn í prentsmiðju og yfir í 

útgáfupartí. 

Meðal einstakra verka sem ég vann var lestur á nokkrum handritum sem ekki voru 

tekin til útgáfu, þar á meðal tvær bækur sem síðan komu út hjá öðrum forlögum, 

Tregðulögmálið (kom út hjá Sögum 2010 og Nornin og dularfulla gauksklukkan (kom út 

hjá Forlaginu 2010); prófarkalestur eða síðutékk á bókunum Fiskmarkaðnum, 

Vandamönnum, Það sem mér ber, Dewey, Mataræði og fleiri bókum, auk þess að lesa yfir 

bókarkápur og kynningartexta. Tímafrekasta verkið þetta sumarið var yfirferð á þýðingum 

bóka eftir Vilhelm Moberg, Landnemunum og næstu bók á eftir, þar sem þurfti að lagfæra 

töluvert og samræma.  
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Auk þess að vinna framangreind störf hjá forlaginu nýtti ég starfstímann einnig til 

að safna upplýsingum um Sölku, m.a. með því að taka viðtöl, skoða útgefið efni o.s.frv. til 

að gera þá úttekt á forlaginu sem hér fer á undan. 

Fyrir utan starfsreynsluna sem ég fékk í þessu starfsnámi fannst mér afar áhugavert 

að fylgjast með hinum starfsmönnunum, hvernig ákvarðanir voru teknar um ýmis útgáfu- 

og kynningarmál, samskiptum við höfunda, viðbrögðum við metsölulistum o.s.frv. Salka 

er nokkuð opið forlag og leggur sig fram um að vera í góðum samskiptum bæði við 

höfunda og lesendur og er að ég held alveg laust við fílabeinsturna eða að setja sig á háan 

hest. Jafnframt virðast starfsmenn almennt líta á forlagið sem mjög lítið, þrátt fyrir að það 

hafi vaxið gífurlega á síðustu árum og sé nú í rauninni með stærri forlögum á Íslandi, að 

Forlaginu að sjálfsögðu frátöldu.  

Starfsnámið var í heild afar áhugavert og skemmtilegt, og þar sem forlagið er 

tiltölulega lítið fékk ég góða innsýn í öll þau fjölbreyttu störf sem vinna þarf hjá 

bókaútgáfu. Þá tóku starfsmenn og forsvarsmenn Sölku afar vel á móti okkur 

starfsnemunum, en auk mín var Nanna Gunnarsdóttir einnig í starfsnámi hjá Sölku á sama 

tíma, sýndu okkur fullt traust og létu okkur alltaf líða eins og við værum hluti af hópnum. 

 


