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Ágrip
Bækur og bókaútgáfa hafa löngum verið Íslendingum hugstæð og má rekja þá sögu mun
lengra aftur en lengstu menn gætu nokkru sinni rifjað upp. Telja má líklegt að snemma
hafi skapast sú hefð að ritstjóri væri fenginn til að hafa umsjón með útgáfu verkanna, sjá
til þess að textinn væri skýr, réttur og á góðu máli og hefur það hlutverk lítið breyst í
aldanna rás. Ritstjórinn er enn lítt sýnileg skuggavera bak við höfundinn, styður við
bakið á honum, gleðst með honum þegar vel gengur og sefar angist hans þegar syrtir að.
Ekki er vitað til að Íslendingar til forna hafi gefið út margar sjálfshjálpar- eða
handbækur en slíkar bækur hafa notið vaxandi vinsælda hér á landi síðustu misserin og
um þær bækur fjallar þessi ritgerð, um tilurð þeirra, ritstjórn og útgáfu og byggir
verkefnið á ritstjórnarvinnu minni við Foreldrahandbókina eftir Þóru Sigurðardóttur
sem út kom hjá Sölku í október 2010.
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Inngangur
Handbókaútgáfa er vaxandi á Íslandi eins og víðast annars staðar en ekki er þó löng hefð
fyrir útgáfu slíkra bóka hér. Segja má að matreiðslubækur og orðabækur séu algengastar
en fyrir þeim og handavinnubókum er trúlega lengri hefð en flestum öðrum bókum af
þessum toga. Sjálfshjálparbækur af ýmsu tagi hafa hins vegar notið vaxandi vinsælda hin
síðari ár og bækur um andleg efni sömuleiðis. Í þessari ritgerð sem skiptist í fernt er
fjallað um útgáfu handbóka og sjálfshjálparbóka.
Í fyrsta hlutanum er stuttlega gerð grein fyrir starfsnámi mínu hjá Sölku sumarið
2010 þar sem ég ritstýrði Foreldrahandbókinni eftir Þóru Sigurðardóttur sem kom út í
október 2010. Í öðrum hlutanum er fjallað um útgáfu handbóka og sjálfshjálparbóka og
hlutverk ritstjórans í því starfi. Í fyrri viðauka eru viðtöl við höfund, útgefanda og
ritstjóra handbókar og í síðari viðauka nokkrar síður úr Foreldrahandbókinni sem birtar
eru með góðfúslegu leyfi höfundar og útgefanda.
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I. Forlagsvinna hjá Sölku
Skömmu fyrir páska 2010 var ákveðið að ég færi í starfsnám á bókaforlaginu Sölku, og
tók undirbúningur að því innan við hálfan sólarhring frá því ég ámálgaði fyrst að ég vildi
gjarnan komast í starfsnám að hausti og þar til málið var í höfn fyrir hádegi næsta dag en
starfsnáminu var jafnframt flýtt frá hausti til vors.
Bókaútgáfan Salka var stofnuð árið 2000 af þeim Hildi Hermóðsdóttur og Þóru
Sigríði Ingólfsdóttur, sem höfðu starfað saman hjá Máli og menningu og þótti mál að
breyta til. Þær vildu stofna bókaforlag sem legði áherslu á bækur fyrir konur, um konur
og eftir konur. Þessar áherslur hafa breyst lítillega í tímans rás og hefur áhersla á
handbókaútgáfu jafnframt orðið meiri í útgáfunni. Þóra Sigríður seldi sinn hlut í
forlaginu skömmu síðar og hefur Hildur rekið það ein frá árinu 2003. Starfsmenn á
Sölku eru í dag sjö, auk bókara, en sumarið 2010 voru starfsmenn átta, því auk mín var
nemi þar Embla Ýr Bárudóttir og skiptum við milli okkar einu stöðugildi. Einn
starfsmaður sér um markaðsmál, einn um sölumál, tveir eru í útkeyrslu á sölustaði, einn í
umbroti og hönnun, einn sér um handritalestur og ritstjórn og forstjórinn sjálfur gengur í
öll verk eins og tilheyrir á litlum vinnustöðum. Ég hóf starfsnám mitt á Sölku á
mánudegi í maíbyrjun 2010 og var strax sett í fjölbreytt verkefni. Fyrsta daginn las ég
yfir tvö stutt handrit með tilliti til hugsanlegrar útgáfu, annars vegar smásögu og hins
vegar barnasögu og hóf síðan prófarkalestur á spennusögu sem kom út hjá forlaginu
síðar um sumarið. Þennan fyrsta dag var einnig haldinn stöðufundur um útgáfumál, m.a.
á bók Hendrikku Waage, Rikka og töfrahringurinn sem Salka gaf út á ensku og íslensku,
25 gönguleiðir á höfuðborgar-svæðinu, Fjallabók barnanna og fleiri bókum.
Segja má að þessi fyrsti fjölbreytti vinnudagur hafi gefið tóninn að því sem sumarið
bar í skauti sínu, því á svo litlum vinnustað þurfa allir að geta allt og gera allt.
Ég var því jöfnum höndum að lesa prófarkir, lesa handrit með útgáfu í huga,
afgreiða í verslun forlagsins, raða bókum í hillur, setja saman standa fyrir bækur, pakka
bókasendingum í póst, skrifa fréttatilkynningar á ensku og íslensku, undirbúa 10 ára
afmæli Sölku sem haldið var í blíðskaparveðri á Jónsmessunni og allt annað sem til féll.
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Að auki þýddi ég úr ensku bókina Mataræði, handbók um hollustu sem út kom í október
2010 og matreiðslubók úr dönsku sem kemur út 2011.
Verkefnin voru margvísleg þessa fjóra mánuði; ég las handrit að skáldsögum eftir
útgefna höfunda og gerði ritstjórnarlegar athugasemdir, kafla úr sjálfsævisögu með
útgáfu í huga, handrit að skáldsögu, prófarkir að Fjallabók barnanna, Það sem mér ber,
Hugvekjur, Sofum betur, Að finna hamingjuna, Lofuð, Eyrun hans Busters, veitingahúsavísinum Enjoy og Matreiðslubók Fiskmarkaðarins, auk annarra smáverka sem til
féllu. Mestur hluti starfstímans fór þó vissulega í prófarka- og handritalestur en á ekki
stærri vinnustað eru oft óljós mörk milli handritalesara og prófarkalesara og oftar en ekki
er það sami aðilinn sem sér um hvort tveggja.
Þegar talað er um handritalestur er átt við lestur texta áður en hann fer til
prentsmiðju. Textinn getur verið nokkurn veginn fullbúinn frá hendi höfundar,
en einnig getur verið um að ræða meira eða minna hrátt uppkast. Verkefni
handritalesarans er það að gera hvers kyns athugasemdir við efni,
efnismeðferð, byggingu, stíl, málfar og stafsetningu textans; hvaða atriði lögð
er megináhersla á fer að nokkru leyti eftir því hversu langt textinn er kominn.1
Sú vinnuregla er í heiðri höfð á Sölku að reyna helst að fá annan til að gera
síðusamanburð en þann sem las próförk sem er vel, því betur sjá augu en auga og oft fer
eitthvað framhjá manni við fyrsta lestur sem sést í prófarkalestri:
Prófarkalestur fer aftur á móti fram þegar texti er fullbúinn og á leið í
prentsmiðju eða kominn frá prentsmiðju í fyrstu eða annarri gerð. Verkefni
prófarkalesarans er fyrst og fremst að leiðrétta stafsetningu og prentvillur, svo
og lagfæra uppsetningu (t.d. umbrot og línuskiptingar) og beinar málvillur.
Aftur á móti er yfirleitt ekki ætlast til að prófarkalesarar leggist yfir málfar og
stíl texta, eða önnur atriði sem handritalesurum er ætlað að gera.2
Salka er að stærstum hluta handbókaforlag en alla jafna er um helmingur útgefinna
bóka á vegum forlagsins handbækur. Að sögn forleggjarans, Hildar Hermóðsdóttur var
það ákveðin stefna þegar við stofnun forlagsins að svo yrði, því handbækur eru
sísölubækur og því öruggur tekjustofn fyrir forlagið.3
Í maímánuði einum voru til dæmis fimm handbækur í farvatninu hjá Sölku og komu
fjórar þeirra út sumarið 2010.

1

Eiríkur Rögnvaldsson; http//notendur.hi.is/eirikur/ritun.htm.7.9.2010.
Sama síða.
3
Viðtal höf. við Hildi Hermóðsdóttur í október 2010, sjá viðauka.
2
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Þegar ég hafði verið á Sölku í rúma viku var mér falið stóra verkefnið mitt,
Foreldrahandbókin, sem var ein fyrrnefndra handbóka og varð rauði þráðurinn í vinnu
minni þetta sumar. Yfir henni var ég vakin og sofin, og varð hún kveikjan að þessu
lokaverkefni mínu. Sú sem átti að ritstýra verkinu var í veikindaleyfi og þar sem ég hafði
prófarkalesið kafla úr bókinni varð að ráði að ég tæki við henni. Upphaflega stóð til að
bókin kæmi út í lok maí 2010 en útgáfunni var frestað, meðal annars vegna væntanlegrar
barnsfæðingar höfundarins og kom bókin út í október 2010. Foreldrahandbókin er, eins
og nafnið bendir til, handbók fyrir verðandi og kannski einkum nýbakaða foreldra og er
eftir Þóru Sigurðardóttur.
Í henni má finna upplýsingar, reynslusögur, einfaldar uppskriftirog ráðleggingar um
allt sem ungum og eldri, óreyndum foreldrum gæti dottið í hug að spyrja um varðandi
börn og foreldrahlutverkið og ýmislegt sem fæstum dettur í hug að spyrja um, ýmist af
því þeim finnst það of kjánalegt, af því að þeir halda að engin svör sé að hafa við þessum
kjánalegu spurningum sínum eða að þetta eigi hreinlega allir að vita. Foreldrahandbókin
er handbók skrifuð af móður fyrir foreldra, byggð á eigin reynslu og er þar sótt í
reynslubanka annarra auk þess sem leitað er eftir upplýsingum til sérfræðinga á ýmsum
sviðum í allmörgu sem snýr að foreldrahlutverkinu. Í bókinni eru fróðleikur og
ábendingar um allt frá bleyjuskiptum og brjóstagjöf til fyrsta ferðalagsins með lítinn
einstakling sem getur verið býsna ógnvekjandi tilhugsun og jafnvel erfið upplifun að
ekki sé meira sagt. Um tilurð bókarinnar segir höfundurinn þetta:
Ég var búin að fara á námskeið hjá heilsugæslunni um fæðinguna … og
einhvern veginn hélt maður að maður væri bara útskrifaður í
foreldrafræðum … Þarna var ég komin með barnið, ég hafði bara ekki
hugmynd um hvað ég ætti að gera við þetta barn og man að það kom kona í
heimsókn sem ég þekki ekki mjög vel og hún var ítrekað að reyna að vekja
barnið og ég man að það sönglaði í huganum: Ekki vakna, ekki vakna, ég
veit ekki hvað ég á að gera við þig!4
Smám saman fæddist síðan hugmyndin að Foreldrahandbókinni og má segja að hún
hafi orðið til úr aragrúa miða og fróðleiksmola sem höfundurinn vildi koma á einn stað,
aðgengilegan öllum þeim sem væru í svipaðri stöðu og hún sjálf og haft gætu gagn af
öllum þeim fróðleik sem hún hafði viðað að sér.

4

Viðtal höf. við Þóru Sigurðardóttur í september 2010, sjá viðauka.
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II. Um útgáfu handbóka og sjálfshjálparbóka
Það sem einn kallar handbók kallar annar kannski fræðibók, uppflettirit eða bara bækling
og því er fróðlegt að velta fyrir sér hver hin rétta skilgreining sé og hvað það sé í raun
sem fellur undir þetta samheiti, handbók. Þegar orðinu handbók er flett upp í Íslenskri
orðabók fyrir skóla og skrifstofur, kemur upp eftirfarandi skilgreining:
handbók: (leiðbeininga)rit með hagnýtum
eða sérfræðilegum upplýsingum
h. bænda, h. presta.5
Skilningur almennings á orðinu er þó væntanlega mun víðtækari en þarna kemur
fram og undir handbækur falla t.d. orðabækur, matreiðslubækur, handavinnubækur,
sjálfshjálpar-bækur, alfræðirit, uppflettirit, garðyrkjubækur, bækur um andleg málefni og
kennslu-bækur af ýmsu tagi. Einnig falla ýmiss konar leiðarvísar undir handbækur, svo
sem fylgirit með tækjum, a.m.k. í augum margra.
Þegar farið er inn á www.gegnir.is, upplýsingakerfi íslenskra bókasafna, og orðið
handbækur slegið inn kemur upp eftirfarandi:
gegnir>orðaleit=handbækur skilaði 9679 niðurstöðum.
Hámarksfjölda niðurstaða náð … Afmarkaðu leitina betur.6
Það er því ljóst að úrval handbóka er geysilegt og umfangið sem skilgreiningin nær
yfir hlýtur að vera allnokkurt ef marka má fjöldann sem til er á íslenskum bókasöfnum
samkvæmt þessum upplýsingum og safnið vex dag frá degi.
Það er þannig úr ýmsu að velja fyrir neytandann því lesandi handbókar er neytandi
frá markaðslegu sjónarmiði; ýmist kaupandi eða notandi vöru sem verður að uppfylla
ákveðin skilyrði svo notandinn sé ánægður og leiti aftur til sama framleiðanda, sem
hlýtur að vera markmið þess sem framleiðir bókina og gefur út.

5

Íslensk orðabók fyrir skóla og skrifstofur, önnur útg.; ritstj. Árni Böðvarsson, Reykjavík:
Mál og menning, 1994, bls. 339.
6
www.gegnir.is (sótt 6. nóv. 2010).
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En er hugsanlega til önnur fræðileg skilgreining á því hvað handbók er? Linda
Halvorson Morse skilgreinir handbækur í grein sinni Editing Reference Books á
eftirfarandi hátt:
… fræðilegar handbækur eru oft í fleiri bindum fyrir fræðimenn … annars
konar handbækur í einu bindi, ritaðar til að fullnægja áhuga almennings og
fáanlegar í venjulegum bókabúðum.7
Handbókum má samkvæmt því í stórum dráttum skipta í tvennt. Annars vegar eru
sérfræðirit fyrir fræðimenn sem vinna t.d. á stofnunum og bókasöfnum og hins vegar rit
fyrir almenning, svo sem matreiðslubækur, orðabækur og önnur uppflettirit sem höfð eru
heima í hillu og gripið til daglega eða að minnsta kosti mjög oft. En hvað eiga þessar
bækur þá sameiginlegt? Skoðum not almennra lesenda fyrir handbækur:
,Almennt talað eru handbækur ekki ætlaðar til að lesa þær spjaldanna á
milli; fremur til að fletta upp í þeim að ákveðnum upplýsingum. Gagnsæ og
aðgengileg uppbygging verksins, í stafrófsröð, efnislegri eða tímalegri röð
gerir lesandanum kleift að finna upplýsingar án þess að fletta í gegnum
yfirþyrmandi magn óþarfa.8
Útgáfa handbóka á Íslandi er ekki gömul grein í útgáfusögunni, en fyrsta íslenska
matreiðslubókin, Einfalt matreiðslu vasakver fyrir heldri manna húsfreyjur, mun þó hafa
komið út 1800 og er eignuð Mörtu Maríu Stephensen. Einhver áhöld eru um hlut hennar
í bókinni og er jafnvel talið að Magnús mágur hennar hafi í raun skrifað bókina en ekki
hafi þótt karlmannlegt að karlmaður skrifaði matreiðslubók og því hafi hann fengið nafn
Mörtu lánað til verksins.9 Á þessu hefur svo lengi verið hamrað að segja má að þessi
skoðun sé næstum orðin viðtekin og kannski einkennandi fyrir þau viðhorf sem ríktu af
hálfu bókmenntastofnunarinnar til ritstarfa kvenna á árum áður.
Þessari kenningu andmælir Helga Kress hins vegar í Speglunum og færir fyrir því
áhugaverð og jafnframt skynsamleg rök:
Það er einkennandi fyrir stöðu kvenna að fyrsta bókin sem prentuð er eftir
íslenska konu er matreiðslubók. Er það Einfalt matreiðsluvasakver fyrir heldri
manna húsfreyjur eftir Mörtu Maríu Stephensen, gefið út á Leirá árið 1800 …
Linda Halvorson Morse, „Editing Reference Books“, Editors on Editing: What Writers Need to
Know About What Editors Do, New York: Grove Press, 1993, bls. 315. Allar þýðingar eru mínar
nema annars sé getið.
8
Sama heimild, bls. 317.
9
Ástráður Eysteinsson og Garðar Baldvinsson (ritstj.), Alfræði íslenskra bókmennta og
bókmenntafræða (væntanleg) 2011.
7
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Ekki þarf samt annað en glugga í ritið og nákvæmar leiðbeiningar þess við
matargerðina til að sjá að það hefur enginn annar en kona getað samið, eins og
hlutverkaskipting kynjanna var á þessum tíma.10
Ef til vill er það svo tímanna tákn og kannski jafnvel kreppumerki að sala á
matreiðslubókum hefur til dæmis aukist undanfarin ár, menn leita meira í heimarann.
,,Áherslurnar hafa eiginlega breyst meira yfir í matreiðslubækur, bæði vegna þess að mér
finnst vaxandi áhugi fyrir þeim … og við höfum fengið spennandi handrit sem hæfa
Sölku vel … bæði frásagnir og mataruppskriftir.“11
Samkvæmt upplýsingum af heimasíðu félags íslenskra bókaútgefenda eru útgefnar
íslenskar matreiðslubækur á árinu 2010 átta talsins, þar af tvær endurútgefnar á vegum
Sölku, og þýddar matreiðslubækur eru tvær12 sem ber vitni um nokkuð öfluga
útgáfustarfsemi í þessum geira og kannski ekki síður um áhuga landans á matargerð.

Útlit – uppbygging – innihald?
Hvað skiptir mestu þegar velja skal handbók að mati höfundar, útgefanda og ritstjóra;
útlit, uppbygging eða sitt lítið af hvoru? Ég spurði fyrst Þóru Sigurðardóttur, höfund
Foreldrahandbókarinnar.
Ég vil bæði að hún sé fræðandi og skemmtileg, og það skiptir mig mjög miklu
máli hvernig hún er uppsett og þess vegna lagði ég mjög mikið upp úr því að
þetta yrði ekki bara doðrantur með samfelldum texta, þetta var hugsað þannig
að þú gætir alltaf tekið hana upp, opnað og lent einhvers staðar, ný blaðsíða,
nýtt efni, eitthvað splunkunýtt, ég hef ekki séð þetta áður.13
Höfundurinn kaus uppbygginguna og aðgengið.
Því næst bar ég sömu spurningu upp við Hildi Hermóðsdóttur, forleggjara og
framkvæmdastjóra Sölku.
Fyrst er það náttúrulega útlitið en maður hefur oft lent í því að laðast að bók og
finnast hún falleg, opna hana og þá líst manni ekkert á annað hvort innihaldið
eða uppsetninguna … svona í seinni tíð laðast ég mjög mikið að einfaldleikanum
… og að það sé einhver fróðleikur … ekki bara upptalinn hráefnislisti.14

Helga Kress, „Um konur og bókmenntir“, SPEGLANIR: Konur í íslenskri bókmenntahefð og
bókmenntasögu, Reykjavík, Háskóli Íslands, Rannsóknastofa í kvennafræðum, 2000, bls. 68–69.
11
Viðtal höf. við Hildi Hermóðsdóttur í október 2010, sjá viðauka.
12
www.bokautgafa.is (sótt 22. nóv. 2010).
13
Viðtal höf. við Þóru Sigurðardóttur í september 2010, sjá viðauka.
14
Viðtal höf. við Hildi Hermóðsdóttur í október 2010, sjá viðauka.
10
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Útgefandinn valdi útlitið og fróðleikinn.
Og að síðustu lagði ég þessa spurningu fyrir Kristínu Birgisdóttur, ritstjóra hjá Sölku.
Ég held að fyrst yrði það útlitið, svo myndi ég nú vonandi kíkja aðeins betur í
hana, en ég held að útlitið skipti ofsalega miklu máli í matreiðslubók. Það er
þetta að borða með augunum. Ég held að maður geri það fyrst. Ég geri fyrst
það þegar ég fer á veitingastað, svo kemur hitt. Ég held ég myndi alveg dragast
að fallegu bókunum.15
Ritstjórinn kaus því útlitið fyrst og fremst og ekki vafi að útlitið hefur mikið að segja
því flestir byrja vafalítið á að “borða með augunum.”

Sjálfshjálparbækur
Þegar sálfræði- og sjálfshjálparbækur eru vel skrifaðar eiga þær þátt í að gera
þekkingu að almannaeign. (Þegar verst lætur gefa þær í skyn að enginn hafi vit á
að bjarga sér inn úr rigningunni) … Þær eru líka séramerískt fyrirbæri - áminning
um gamla trú okkar á sjálfsbætingu, sjálfsbjargarviðleitni og mannlegan
fullkomleika … með réttri tækni geti maður látið lífið virka fyrir sig.16
Sjálfshjálparbækur eiga sér e.t.v. ekki ýkja langa sögu á Íslandi en varla er þó hægt
að flokka þær sem séramerískt fyrirbæri þótt margar eigi þær vissulega uppruna sinn í
Bandaríkjum Norður-Ameríku. Þær eiga sívaxandi vinsældum að fagna hér á landi og
hefur fjöldi útgefinna titla í þessum flokki aukist mjög síðustu árin. Sjálfshjálparbækur
byggjast í eðli sínu á efninu. Öfugt við metsöluskáldsagnahöfunda getur höfundi sjálfshjálparbókar sem áður hefur ratað á metsölulista fatast flugið hrapallega ef næsta efni
höfðar ekki beint til þarfa lesandans. Og þegar efni er heitt borgar sig oft að gefa út bók
þótt annar útgefandi hafi fengið besta titilinn um sama efni, að mati Burbank.
Burbank segir að skipta megi inntaki sjálfshjálparbóka í þrennt: að bera kennsl á
vandann, túlka hann og kynna sér rót hans, og að finna lausnina. En hún segir engar
formúlur til fyrir því hvernig þessir hlutar séu tengdir eða þeim skipt niður. Auðvitað
hafi lesandinn borið kennsl á vandann áður en hann tók upp bókina, á sama hátt og
sjúklingur sálfræðings hefur gert áður en hann fór að ganga til sálfræðings.
Fyrir mér er besti sjálfshjálparbókahöfundurinn sá sem sjálfur hefur barist
við og komist yfir vandamál. Hversu miklu af þeirri baráttu verður ljóstrað
15

Viðtal höf. við Kristínu Birgisdóttur í október 2010, sjá viðauka.
Toni Burbank, „Editing Popular Psychology and Self-Help Books“, Editors on Editing: What
Writers Need to Know About What Editors Do, New York: Grove Press, 1993, bls. 338.
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upp um er persónulegt val; kannski birtist það aðeins sem ástríðufullur
stuðningur. Suma höfunda hvet ég til að segja meira frá sjálfum sér, öðrum
segi ég að það gæti skaðað þá að vera svo opinskáir.17
Burbank telur enn fremur að forvitnilegt verði að fylgjast með næstu tískustefnu í
sjálfshjálparritum, og veðjar á geðsjúkdóma, nýaldarhyggju, fjölmenningarhyggju og
erfðafræði og sömuleiðis umfjöllun um öldrun og dauða.
Þegar öllu er á botninn hvolft eru það sögurnar sem eru kjarni málsins. Fólk
lærir best þegar tilfinningar eru með í spilinu, og sjálfshjálparbækur eru
einnig dramatískt skemmtiform, rétt eins og reyfari eða ástarsaga. Öll sjáum
við líf okkar eins og frásögn og stóra loforðið í sjálfshjálpinni er að við
getum breytt endi sögunnar. „Sjálfshjálparfíkillinn“ er kannski ekki
endilega sá sem ekki nær tökum á tilverunni, heldur fremur sá sem nýtur
þessarar ákveðnu útgáfu gamallar sögu; af hrösun og upprisu, af skipulagi
úr óreiðu, af sigri þegar allt er andstætt.18
Undanfarin ár hefur verið mikil sala hérlendis í sjálfsræktarbókum um andleg
málefni. Oft er sagt að Íslendingar elti allar tískubólur fyrstir manna og því er
forvitnilegt að velta fyrir sér hvað íslenskur útgefandi sjái fyrir sér sem næsta
tískufyrirbæri í því efni hér á landi á næstu árum og hvort hægt sé að spá fyrir um stefnu
í slíku eða hvort Íslendingar taki sömu stefnu og aðrir heimsbúar í þeim efnum.
Mér finnst það sem fólk hefur mestan áhuga á núna vera heilsan,
heilsubækur af einhverju tagi. Mér finnst það kannski hafa færst aðeins frá
andanum … en þunginn hafa færst dálítið yfir á heilsuna frekar en andann
… Það er í einhverri hvíld, held ég. En með þessar sjálfsræktarbækur, það
er búið að tala um þetta allt …
Þetta fer allt í hring. Alveg eins og tískan.19
Lesendur vita þegar verið er að beina þeim í ákveðna átt og þegar bók er skrifuð eftir
formúlu, hversu vel sem það er gert, segir Toni Burbank í grein sinni. „Í bókum, rétt eins og
hjá fólki, bregðumst við við þessum fágæta eiginleika sem kallast nærvera eða einlægni og það
getur engin ritstjórn bætt ef hana vantar“.20 Það er því kannski það sem mestu skiptir við ritun
og útgáfu sjálfshjálparbóka, að einlægnin sé til staðar, réttinn tónninn sleginn strax í
upphafinu, hvert sem innihaldið er.

, Toni Burbank, „Editing Popular Psychology and Self-Help Books“, Editors on Editing: What
Writers Need to Know About What Editors Do, New York: Grove Press, 1993 bls. 341.
18
Sama heimild, bls. 345.
19
Viðtal höf. við Hildi Hermóðsdóttur í október 2010, sjá viðauka.
20
Toni Burbank, „Editing Popular Psychology and Self-Help Books“,Editors on Editing: What
Writers Need to Know About What Editors Do, New York: Grove Press, 1993,bls. 341.
17

12

Þörf fyrir handbækur og sjálfshjálparbækur
Þegar lagt er upp með útgáfu bókar er það ýmist að undirlagi höfundar eða útgefanda en
í bókaútgáfu er það fyrst og síðast markaðslögmálið sem ræður, spurningin um framboð
og eftirspurn. Þegar öllu er á botninn hvolft er það líkleg sala sem ræður því hvort farið
er út í útgáfu ákveðinnar bókar eða ekki. Salka gaf til dæmis út 34 titla árið 2009 og þar
af 17 handbækur en árið 2010 eru titlarnir 28 og aftur um helmingur handbækur. Sjái
útgefandi fram á að verðandi foreldrar þurfi t.d. sárlega á að halda handbók um nýjar
aðferðir í uppeldi, lögmenn þurfi handbók um nýjar reglur um skattalög, eða
almenningur vilji mjög trúlega fræðast um tónlist, fornleifafræði eða
hálendisgönguferðir eru mestar líkur á að útgáfuheimurinn bregðist við. Nokkrar
tískusveiflur hljóta þó alltaf að vera í slíku, og erfitt annað en að fylgja þeim eftir að
nokkru leyti. Vinnsluferli minni handbókar getur tekið allt frá einu ári upp í þrjú frá
hugmynd til prentunar og var meðgöngutími Foreldrahandbókarinnar 26 mánuðir frá
hugmynd til útgáfu, svo dæmi sé tekið, og miðað við umfang og eðli verksins telst það
ekki langur tími í útgáfulegum skilningi.

Hugmyndin – markaðurinn – salan
Fyrsta verk útgefanda er að kanna markaðinn fyrir hugmyndina. Hvernig hafa
sambærilegar bækur selst, ber markaðurinn fleiri slíkar? Hver er markhópurinn? Hvað er
nýtt á ferðinni sem gæti vakið forvitni lesenda og selt bókina? Hvernig er hægt að kynna
hugmyndina á nýstárlegan og forvitnilegan hátt og auka þannig sölumöguleika
bókarinnar? Nútímaútgáfa hefur upp á ýmislegt að bjóða sem ekki var til staðar fyrir
nokkrum árum, heimasíður og facebook-síður, svo markaðssetning er með nokkuð
öðrum hætti en áður var. Handbækur hafa þá sérstöðu frá markaðslegu sjónarmiði að
þær eru oft sísölubækur, þ.e. seljast ekki aðeins vel fyrsta árið sitt heldur halda áfram að
seljast vel ef þær ná á annað borð vinsældum, jafnvel svo áratugum skiptir ef þær eru
endurútgefnar og einnig geta heimasíður bóka stutt sterklega við söluhliðina til lengri
tíma og sé þeim vel við haldið eru þær gott sölutæki í nútímasamfélagi.
Ég velti upp þeirri spurningu við markaðsstjóra Sölku hvort munur væri á
markaðssetningu handbóka og annarra bóka. „Markaðssetning handbókar er að því
leytinu öðruvísi en t.d. markaðssetning skáldsögu að oft er erfiðara að búa til uppákomu
eða kynningu sem felst t.d. í því að lesa upp úr handbókinni. Uppákoman þarf því að
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vera annars konar, sbr. „höfundur göngubókar gengur um Öskjuhlíð með
frambjóðendum“ eða „100 vettlingapör prjónuð á einu kvöldi í tilefni af útgáfu bókar um
prjónaskap“. Þar reynir því á frumleika markaðsmannsins að finna frumlegar aðferðir
og nýja sölustaði sem henta hverri bók fyrir sig. Stundum er verið að þjóna nýjum
þörfum og þarf því að leita á ný mið. Foreldrahandbókin er t.d. ætluð foreldrum ungra
barna og var henni því dreift í barnafataverslanir og aðrar verslanir sem foreldrar ungra
barna eru líklegir til að heimsækja. ,,Skilaboðin í markaðssetningunni snúast þannig
oftar um hagnýti og notagildi bókarinnar sem er alls ekki tilfellið með skáldsögur, þar
sem skilaboðin þurfa jafnvel fremur að vera dulúðug og vekja forvitni.“21
En þótt handbækur séu sísölubækur og gefi vel af sér um lengri tíma en skáldsögur eru
þær oft fremur dýrar í útgáfu; oft er mikið af myndum í þeim sem gerir prentkostnað hærri
en ella, atriðaorðaskrár eru oft seinunnar og þarf að fara mjög nákvæmlega yfir en þessi
aukakostnaður getur hins vegar skilað sér í sísölu og því eru handbækur oft öruggur
tekjustofn til framtíðar hjá bókaútgefendum í samanburði við t.d. metsöluástarsögu sem á sér
skemmri líftíma í hillum bókaverslana: „Hlutur handbóka hefur aukist verulega síðustu 10
árin og er sá flokkur bóka sem selst allt árið, heldur fyrirtækinu gangandi en skáldskapurinn
er aftur á móti varasamur af því það eru svokallaðar jólabækur sem eru svo orðnar úreltar
strax nokkrum mánuðum eftir að þær koma út.“22
Netsala er vaxandi markaður hér á landi sem og annars staðar og vafalaust mun hún
enn aukast í takt við hraða samfélagsins. Eina vikuna sumarið 2010 pakkaði ég t.d. um
100 eintökum af sömu bókinni frá Sölku sem seld hafði verið á tilboði gegnum netsíðu
annars fyrirtækis. Mörg bókaforlög eru einnig með bókaklúbba á sínum snærum og fá þá
klúbbmeðlimir einhvern afslátt af bókum forlagsins gegnum klúbbinn, auk
forlagsverslana en þar er verð oft um 10% lægra en í hefðbundnum bókaverslunum.

Hlutverk ritstjóra
Allur gangur er á því hvort höfundur hefur að fyrra bragði samband við útgáfu og býður
fram handrit að bók eða hvort útgáfa hefur samband við höfund og biður hann að semja
bók um tiltekið efni. Í flestum tilfellum er honum þó skipaður ritstjóri fljótlega í ferlinu.
Samband ritstjóra og höfundar þarf að vera gott og má segja að það skipti sköpum að
þessir tveir aðilar vinni vel saman meðan á ritun bókarinnar stendur.
21
22

Tölvupóstur frá Halldóri Bachmann, markaðsstjóra Sölku í nóv. 2010.
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Oftar en ekki er um fjarsamband að ræða, a.m.k. ekki um að ræða vikulega fundi, hvað
þá daglega og því nauðsynlegt að vinna skipulega og tala skýrt.
Þegar handrit hefur verið afhent útgáfu er það ritstjórans að hafa samband við
höfundinn og láta hann vita hvers hann má vænta og hvers er vænst af honum. Þeir
höfundar sem eru að stíga sín fyrstu skref á rithöfundarbrautinni vita varla hvaðan á sig
stendur veðrið þegar þeir fá handritið aftur í hausinn, útkrotað með rauðu og með gula
bleðla hangandi úr því hingað og þangað með leiðréttingum og ábendingum. Og jafnvel
reyndur höfundur getur komið af fjöllum hafi hann ekki unnið fyrir þessa tilteknu útgáfu
fyrr. Það er því nauðsynlegt að kynna vinnuaðferðirnar fyrir höfundinum áður en farið er
af stað svo ekkert komi á óvart og halda svo öllum samskiptaleiðum opnum.
En á hverju byrjar ritstjóri handbókar þegar útgáfuferlið er að hefjast?
Þá upphefst auðvitað þessi vinna, fyrst þessi efnislega ritstjórn og svo skriflega
ritstjórnin, það er kannski hægt að skipta því þannig. Og bara að passa … með
íslenskan markhóp að efnið sé skiljanlegt … maður hefur líka oft rekið sig á að
maður getur ekki alltaf treyst höfundunum 100 prósent, ef maður kann til
dæmis ekki sjálfur að prjóna eða þekkir ekki efnið fram og til baka þá þarf
sérfræðinga til að fara yfir efnið. Hvað sem höfundarnir segja!23

Samband ritstjóra og höfundar
Flestir ritstjórar bera sterkar tilfinningar til höfundanna sinna. Þeir sveiflast milli þess að
vilja vera verndarar þeirra, stuðningsaðilar, vera hlýtt til þeirra, finna til ábyrgðartilfinningar, óþolinmæði, gremju eða pirrings. En það er næstum örugglega
undantekning ef þeim er sama.
Til að vinna traust höfundar verður ritstjóri að vera heiðarlegur við hann.
Og ekki bara varðandi verkið sjálft, heldur varðandi hinn markaðslega
veruleika. Höfundar, einkum nýir höfundar, hafa oft óraunhæfar væntingar
varðandi bækurnar sínar, og sérstaklega varðandi það hvað útgefandinn
mun gera til að kynna þær.24
Besta ritstjórnarvinnan hlýtur því að vera sú sem hvetur höfundinn til dáða, vekur
andann úr læðingi og varpar besta hugsanlegu ljósi á verk hans svo báðir fái góða
gagnrýni, orðspor höfundarins dafni og hann nái til nógu margra lesenda til að geta
haldið áfram á sömu braut
23
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Oft koma höfundar til útgefenda með góðar hugmyndir en hafa sjálfir ekki
nauðsynlega ritfærni til að koma þeim frá sér og þá er hlutverk ritstjórans mun
umfangsmeira, en ritstjórinn hefur ekki endilega þá sérfræðikunnáttu sem þyrfti til að
fylgja verkinu eftir. Þeim mun nauðsynlegra að láta sérfræðinga yfirfara verkið.
Þess þarf líka að gæta að handbækur breytist ekki í kennslubækur, því oft er sá tónn
í slíkum bókum en fer auðvitað eftir efninu. Og þegar handbækur eru mjög sértækar þarf
líka að gæta þess að gera þær almennari, aðgengilegri og efnið fyrir alla en ekki bara
suma. Í því er starf ritstjórans oft fólgið, því textinn er oft svo nálægur höfundunum að
ritstjórinn þarf að rífa hann úr hjartanu í þeim og það er missárt.25
Það er því þegar öllu er á botninn hvolft, starf ritstjórans að halda í höndina á
höfundinum sínum, leiða hann um frumskóg skipulagsins og fara nærfærnum höndum
um höfundarsálina og textann.

25
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Að lokum
Þegar starfstíma mínum á Sölku lauk í ágústlok var ég reynslunni ríkari, bæði um útgáfu
handbóka og ýmis önnur hagnýt atriði varðandi bókaútgáfu, hafði kynnst góðu fólki og
lært margt. Það sem ég tel mikilvægast eftir þessa reynslu mína þegar lagt er upp í
útgáfu handbókar að skipulagið sé gott, að nákvæmni sé gætt og að leitað sé til
sérfræðinga með yfirferð á því efni sem verið er að fjalla um.
Það fer þó að sjálfsögðu eftir efninu hversu nauðsynleg sérfræðiyfirferðin er og ekki
saman að jafna handbók um leitina að hamingjunni og handbók í sveppatínslu, svo dæmi
sé tekið. Ævinlega hlýtur þó að vera mikilvægt að hafa nákvæmnina að leiðarljósi þegar
handbókaútgáfa er annars vegar, því markmið slíkra bóka er að vera fræðandi og
gagnlegar og gagnið takmarkað ef upplýsingarnar reynast rangar eða ónákvæmar.
Það hlýtur því alltaf að vera markmið höfundar, ritstjóra og útgefanda að leita sem allra
nákvæmastra upplýsinga, hafa yfirferðina og skipulagið sem best og fá út úr því hina
fullkomnu handbók því góð handbók getur sannarlega verið eigulegur gripur og gulls ígildi.
Þegar litið er fram á veginn má leiða að því getum að yfirskriftin yfir handbókaútgáfu
framtíðarinnar verði „tilbrigði við stef“. Ritstjórar framtíðarinnar leita áfram að áhugaverðu
efni, líta gamalt efni nýjum augum og nýtt efni ferskum augum til að fylgja eftir áhugasviði
lesendanna. Þessu fylgir áfram flókin vinna, mikill kostnaður en líka nokkur ávinningur. Bókaútgáfa framtíðarinnar kann að breytast og handbækur henta máski sérlega vel til útgáfu á rafrænu formi, en hlutverk ritstjórans verður áfram að vera tengiliður, byggja brú frá höfundi til
lesanda og sjá til þess að textinn sé læsilegur, skýr og aðgengilegur og að höfundarmarkmiðið
skili sér; að textinn sé fræðandi, dramatískur, skemmtilegur eða hvaðeina það sem höfundurinn
lagði upp með.
Og ritstjórarnir halda áfram með þá tilfinningu í brjóstinu að kannski eigi þeir þátt í
einhverju sem skiptir máli, einhverju sem geri heiminn sem við búum í ögn betri.
Trúlega höldum við áfram líkt og fyrr en við gætum þurft að vinna hraðar og betur til að
halda í við sívaxandi samkeppni. Breytingarnar verða trúlega fremur í því fólgnar
hvernig við gerum en hvað við gerum en hlutverk ritstjórans verður áfram í því fólgið
meðal annars og ekki síst að sefa angist höfundarins.
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Viðauki I
Þegar ég tók við ritstjórn Foreldrahandbókarinnar í maímánuði 2010 var ritun
bókarinnar langt komin. Í viðtali sem ég tók við höfundinn í september 2010 lýsir hún
því hvað varð til þess að hún ákvað að skrifa bókina.
1. Viðtal við Þóru Sigurðardóttur, höfund Foreldrahandbókarinnar.
„Ég var búin að fara á námskeið hjá heilsugæslunni um fæðinguna, tveggja daga
námskeið um allt sem viðkom fæðingunni og einhvern veginn hélt maður að maður væri
bara útskrifaður í foreldrafræðum eftir það. Og ég var bara nokkuð sátt en svo fæðist
blessað barnið eftir keisaraskurð og ég var mjög þreytt og náði einhvern veginn aldrei í
skottið á sjálfri mér.
Þarna var ég komin með barnið, ég hafði bara ekki hugmynd um hvað ég ætti að
gera við þetta barn og man að það kom kona í heimsókn sem ég þekki ekki mjög vel og
hún var ítrekað að reyna að vekja barnið og ég man að það sönglaði í huganum: Ekki
vakna, ekki vakna, ég veit ekki hvað ég á að gera við þig! Ég horfði á þessar aðfarir
konunnar með skelfingu. Svo komum við heim, þetta var fyrsta barnið okkar beggja og
við vorum eins og tveir aumingjar hérna. Það er svo margt sem maður veit ekki, maður
getur sinnt grunnþörfum barnsins, þú getur skipt á bleyju en jú, brjóstagjöfin er svolítið
flókin, sérstaklega ef hún dettur ekki alveg í gang. Við fengum ekki heimaþjónustu af
því við vorum inni á spítala í þrjá daga þannig að það vantaði þá eftirfylgni, ég var bara
algerlega „clueless“, þannig að ég var alltaf hringjandi í einhvern, ég var alltaf á netinu,
ég var alltaf að reyna að viða að mér upplýsingum og ég var í svo mikilli brjóstaþoku að
ég skrifaði það allt saman hjá mér og smám saman óx og stækkaði bunkinn með öllum
fróðleiksmolunum sem ég var búin að fá hjá vinkonum mínum og ég passaði mig að
hringja alltaf til skiptis svo ég var ekki að gera einhverja eina brjálaða. Og allt í einu bara
fannst mér eins og ég væri bara þarna komin með efni í bók, vegna þess að mér fannst
þetta vanta og mér fannst ég lúra á gulli.
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Mér fannst þetta svo mikil snilld sem var búið að hvísla að mér eins og þessi húsráð
með hvítkálið og plastfilmuna og mér fannst svo ósanngjarnt að maður þyrfti að hafa
fyrir því að leita að þessum upplýsingum á netinu.
Mikið af þessum upplýsingum er til í bæklingum hér og þar og heilsugæslan er mjög
dugleg að uppfæra en maður þarf alltaf að vera að leita að þessu. Mér fannst bara tímabært að
þetta yrði allt á einum stað og þetta yrði ekkert flókið. Og í minni brjóstaþoku og svefnleysi og
óöryggi vildi ég gefa öðrum foreldrum þetta öryggisnet sem mig vantaði.“
Hvað varstu lengi að skrifa hana?
„Tvö ár, í rauninni er hún nákvæmlega bilið milli barnanna minna, en það líka helgast af
því að ég sá um umbrotið sjálf. Annars hefði ég skilað henni af mér í maí. En það var mjög
gaman að sjá sjálf um það. En það er nákvæmlega bilið á milli krakkanna, 26 mánuðir.“
Finnst þér þú fyrst og fremst vera að höfða til þeirra sem eru að eiga sitt fyrsta barn
eða til allra þeirra sem eru að eiga barn?
„Sko, fyrst og fremst fyrsta barn, en líka þeirra sem eiga börn fyrir. Örlítið síður en
ekkert mikið síður … Eins og þú manst með kommentin, mikið af fólki sem á nokkur
börn og er að lýsa muninum þar á og eins líka bara hvað börn geta verið ólík og þó það
væru bara tvö ár á milli hjá mér var hellingur sem ég var búin að gleyma. Ég stóð mig að
því, þrátt fyrir að vera búin að vera vakin og sofin yfir þessu, að vera endalaust að fletta
upp og þá sérstaklega í pistlunum frá sérfræðingunum. Ég las pistilinn um hegðun
barnsins fyrsta sólarhringinn áður en ég fór upp á spítala, svo þegar brjóstagjöfin var að
detta í gang las ég aftur yfir pistilinn frá brjóstagjafaráðgjafanum til að vita hvað væri að
gerast og líka kannski til að skilja betur hvað ég væri að upplifa meðan það var að gerast.
Mér fannst rosalega gaman þegar hún var nýfædd að geta fylgst með hennar atferli, séð
hana fóta sig í tilverunni og að því leyti verið svolítið undirbúin fyrir komu hennar.
Þetta var ekki lengur bara ég og fæðingin, heldur koma hennar. Sú nálgun hefur svolítið
mikið verið, fæðingin hefur verið málið. Svo þegar barnið kemur í heiminn er þetta bara búið.
Það er líka annað sem ég vildi að kæmi fram, það er aldrei neitt talað um … ekki kannski
skuggahliðarnar, heldur þessar miður fallegu hliðar, eins og hvernig líkaminn er eftir fæðingu.
Þó að margar okkar séu komnar í gallabuxurnar aftur eftir korter er þetta engu að síður … öll
þessi úthreinsun sem á sér stað, þetta eru engin smá líkamleg átök sem eiga sér stað. Ég tala nú
ekki um ef þú rifnar eða missir blóð eða ef það eru einhver vandræði sem mjög oft eru. Þú ert
hriplek og aum. Það er bara aldrei talað um þetta.
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Og annað líka með sængurkvennagrátinn, mér finnst það almennur misskilningur að
það sé einhver tilfinningasemi. Mér þótti það rosalega gott að geta útskýrt að það væri
líffræðileg ástæða. Það var svolítið þetta, það voru alls konar mýtur sem áttu ekkert við
rök að styðjast, maður átti bæði að vera svo mjór og svo átti maður líka að vera svo
tilfinninganæmur af því það er svo dásamlegt að vera mamma. Og svo átti maður líka að
vera rosalega hamingjusamur.“
En meðan þú varst að vinna bókina, vannstu hana þá í belg og biðu eða kafla fyrir kafla?
„Það tók mig lengstan tíma að ákveða hvernig hún ætti að vera. Ég var komin með fullt
af hugmyndum sem síðan enduðu ekkert í bókinni og að ákveða það á endanum að hún
skiptist niður í þessa fjóra kafla, það tók mig örugglega 8–9 mánuði að ákveða það.
Allan tímann var ég byrjuð að safna að mér upplýsingum en formlegt skipulag kemur
ekki fyrr en svona á áttunda eða níunda mánuði. Svo lenti ég í að hann svaf ekkert í
nokkra mánuði [sonur Þóru – innsk. höf.] og þá gerðist ekkert í nokkra mánuði þar á eftir
en svo má segja að í janúar á þessu ári hafi allt annað fengið að víkja.“
Hvað finnst þér sjálfri skipta mestu máli þegar handbækur eru annars vegar? Er það
uppbyggingin eða útlitið? Eftir hverju leitarðu sjálf?
„Ég vil bæði að hún sé fræðandi og skemmtileg, og það skiptir mig mjög miklu máli hvernig
hún er upp sett og þess vegna lagði ég mjög mikið upp úr því að þetta yrði ekki bara
doðrantur með samfelldum texta, þetta var hugsað þannig að þú gætir alltaf tekið hana upp,
opnað og lent einhvers staðar, ný blaðsíða, nýtt efni, eitthvað splunkunýtt, ég hef ekki séð
þetta áður. Og líka það sem ég var staðráðin í að gera mjög fljótlega var að gera hana mjög
fjölbreytta. Ég skrifa þarna bara frá mínu persónulega hjarta, því ég vildi ekki hafa of mikið
af því neitt. Ekki eins og ég væri að kenna fólki að ala upp börn, ég er ekkert hæf í það. En
líka að koma þarna inn með reynslu annarra foreldra, og ég vildi hafa hana eins fjölbreytta
og kostur var. Þess vegna er ég líka með sérfræðingana sem er nauðsynlegt að hafa, en líka
… hvað á maður að segja, foreldrana, rithöfundana sem eru að skrifa pistla til að reyna að
brjóta hana enn meira upp, þannig að hún sé aldrei leiðinleg.“
Hvað heldur þú að þessi bók hafi fram yfir aðrar áþekkar bækur? Á hvern hátt er hún
öðruvísi?
„Miðað við það sem ég hef verið að grúska held ég að hún sé ekki jafn steríl. Það
stendur eiginlega meira í henni en í hinum bókunum og aðferðin sem ég notaði til þess er
að nota það sem kemur frá hinum foreldrunum.
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Ég held að það geri rosalega mikið fyrir bókina, það er líka svo mikið af persónulegum sögum, hún verður aldrei einsleit. En oft eru þessar bækur skrifaðar af læknum og
verða svo faglegar og í Ameríku ég hef verið svolítið að skoða amerísku bækurnar og þar
er það „flippaða mamman“, konan sem skrifar og málfarið er svona rosalega flippað en
það stendur samt læknir á bak við hana og hún segir ekkert meira en segja má. Það vantar
þessa hreinskilni. Þessi bók held ég sé fjölbreyttari og tæpitungulausari. Margar þessara
bóka eru til dæmis bara um barnið, bara um brjóstagjöf eða bara um sjúkdóma og þá eru
þetta alltaf einhverjir rosalegir doðrantar.
Hún var hugsuð þannig að hún yrði falleg og aðgengileg og þú hefðir hana nálægt þér og
þess vegna brýt ég hana upp með litunum og kössunum. Og til dæmis varðandi brjóstagjöfina
hef ég hvergi fundið bókina þar sem stendur „þetta getur verið ógeðslega vont“. Ég man að það
stuðaði mig ógeðslega mikið að í einni flippuðu mömmubókinni stóð orðrétt: „Breastfeeding
can be mildly discomfortable“. Og þetta er svo mikill þvættingur. Þarna er verið að fegra hlutina,
sérstaklega í Ameríku þar sem það er ekkert sjálfgefið að konur gefi brjóst. Hér á landi eru að
sama skapi önnur mál málanna, ef svo má að orði komast, hér er það pressan að þú gefir brjóst.
Þú ert nánast litin hornauga ef svo er ekki. Og ég komst að því að maður þarf að passa að stíga
ekki á tærnar á neinum og fékk aukna samúð með heilbrigðisstéttunum og það sem einni konu
þykir sjálfsagt þykir annarri alveg hrikalegt. Þær gátu kvartað yfir sama hlutnum, önnur yfir því
að það væri gert og hin yfir því að það væri ekki gert, svo ég öðlaðist betri skilning á starfi
ljósmæðra sem slíku.“
Hvað finnst þér hin fullkomna handbók þurfa að hafa til að bera?
„Ég á allar þessar bækur, What to Expect the First Year og fleiri og það er sennilega
rétt, þær eru ekkert á mannamáli, það eru svo þurrar og langar skýringar og mann langar
í meira en bara þetta klíníska svar sem er rosalega ferkantað.
Það er gert ráð fyrir að maður búi yfir einhverri ákveðinni eðlisgreind … Eins og ég
útskýri í matarkaflanum, mér var þetta ekki í blóð borið og þegar einhver kona í fallegri
bók segir: „Svo bakarðu grænmetið í ofninum“ og ég bókstaflega kveikti næstum í
húsinu. Hún þurfti að segja „Gerðu svona“. Það var það sem gerði þetta svo erfitt, ég
gerði öll mistökin. Í þessum bókum er alltaf gert ráð fyrir að maður viti eitthvað ákveðið
en ég vildi bakka aðeins lengra og gera ráð fyrir að maður vissi bara ekki neitt.“
Þannig að þetta er þá bók fyrir algera byrjendur í öllu?
„Já, í rauninni. Eða hún er að minnsta kosti hugsuð fyrir þá líka, þannig að þeir fái líka
sitt, loksins.“
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2. Viðtal við Hildi Hermóðsdóttur, framkvæmdastjóra Sölku
Þegar þið stofnuðuð Sölku, var það þá meðvituð ákvörðun að Salka varð
handbókaforlag?
„Það var meðvituð ákvörðun að við ætluðum að hafa þetta handbókaforlag að hluta til og
kannski með með megin áherslu á handbækur en ekki alfarið.“
Hefur hlutur handbóka aukist mjög verulega síðan þú stofnaðir Sölku?
„Já, hann hefur gert það, því það eru þær í rauninni sem maður lifir á, sá bókaflokkur sem heldur
fyrirtækinu gangandi, vegna þess að það eru bækur sem seljast allt árið. Skáldskapurinn aftur á
móti er varasamur af því það eru svokallaðar „jólabækur“, sem eru svo orðnar úreltar strax
nokkrum mánuðum eftir að þær koma út. Þess vegna hefur þetta nú orðið fyrst og fremst
handbókaforlag.“
Finnst þér áherslurnar í handbókaútgáfunni hafa breyst, til dæmis frá
matreiðslubókum og yfir í eitthvað annað á þessum tíu árum?
„Þær hafa eiginlega kannski breyst meira yfir í matreiðslubækur vegna þess að bæði
finnst mér vaxandi áhugi fyrir þeim og við höfum svolítið svona … Til dæmis fyrsta árið
sem við vorum gáfum við út eina matreiðslubók sem hét Matarsögur, það voru frásagnir
kvenna úr eldhúsinu og af sínum uppáhaldsréttum, öðrum þræði viðtalsbók. Næstu 2–3
árin gáfum við ekki út neina matreiðslubók, en núna síðustu árin höfum við farið meira
út í þetta vegna þess að við finnum fyrir vaxandi áhuga og höfum líka fengið inn
spennandi handrit sem hæfa Sölku vel, eins og við gáfum út hérna eitt árið bækur sem
hétu Hollt og ódýrt og Hollt og fljótlegt.
Og síðan bækurnar um París og Frakkland sem eru bæði frásagnir og mataruppskriftir
og mér finnst alltaf svo gaman að svoleiðis bókum sem eru eitthvað meira en bara mataruppskriftir. Og svo náttúrulega Delicious Iceland sem er náttúrulega mikil frásögubók.“
En flokkar þú bækur eins og sjálfshjálparbækur sem handbækur?
„Þetta er alltaf á dálítið gráu svæði, alltaf svolítið erfitt. Ef ég ætti að flokka það gróft, þá geri ég
það, já. Kannski er þetta undirflokkur undir handbókum, vegna þess að handbækur eru nokkurs
konar handhægar bækur sem þú leitar svona fróðleiks eða upplýsinga í, aftur og aftur.“
Er það ekki svolítið skilgreiningin?
„Jú, það er skilgreiningin. Þá er sjálfshjálparbókin þar þó það sé í sumum tilfellum svolítið
erfitt að tala um þær þannig. Hvernig á maður að flokka þær? Það er mjög erfitt.“
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Sérðu eitthvað fyrir þér sem nýja stefnu í handbókaútgáfu á næstu 5–10 árum? Nú
hefur verið mikil áhersla á andleg málefni, leitað inn á við.
„Já. Mér finnst það sem fólk hefur mestan áhuga á núna vera heilsan, heilsubækur af
einhverju tagi. Mér finnst það kannski hafa færst aðeins frá andanum, „Fegraðu líf þitt“
og „Secret og þetta“. Nú er það, að minnsta kosti hjá okkur, mataræðið og við erum með
Þorbjörgu Hafsteinsdóttur sem er að fjalla um hvernig maður á að halda skrokknum
ungum, þannig að líklega eru báðir þessir þættir dálítið í gangi, en mér finnst þunginn
hafa færst dálítið yfir á heilsuna frekar en andann.“
Að fólk sé búið með andann og farið yfir í líkamann?
„Já, það er í einhverri hvíld, held ég, eins og er. En með þessar sjálfsræktarbækur, það
er búið að tala um þetta allt. Þetta er allt meira og minna endurtekið efni. Þetta fer allt í
hring. Alveg eins og tískan.“
Og að síðustu, hvað skiptir þig mestu þegar velur þér til dæmis matreiðslubók, útlitið
eða uppsetningin?
„Fyrst er það náttúrulega útlitið, en maður hefur auðvitað oft lent í því að laðast að bók og
finnast hún falleg, opna hana og þá líst manni ekkert á annað hvort innihaldið eða
uppsetninguna, þannig að þetta helst rosalega mikið í hendur. Mér finnst, að minnsta kosti
svona í seinni tíð, þá laðast ég mjög mikið að einfaldleikanum. Og að matreiðslubækur séu
aðgengilegar, einfaldar eftir því sem kostur er og kannski að það sé einhver fróðleikur í þeim
annar en bara uppskriftir, ekki bara upptalinn hráefnislisti. Kannski einhver fróðleikur um
þessi hráefni og hvað þau geri fyrir mann. Þannig er til dæmis með djúsbækurnar sem við
höfum gefið út, þar er mikill fróðleikur um öll innihaldsefni og hvað þau gera manni gott. En
ég laðast alltaf meira og meira að einfaldleikanum.“
3. Viðtal við Kristínu Birgisdóttur, ritstjóra hjá Sölku
Á hverju telur þú mikilvægast að byrja þegar gefa á út íslenska handbók?
„Þá upphefst auðvitað þessi vinna, fyrst þessi efnislega ritstjórn og svo þessi skriflega
ritstjórn, það er kannski hægt að skipta því þannig. Og bara að passa, að minnsta kosti
þegar maður er með íslenskan markhóp, að efnið sé skiljanlegt og ekki að kenna eða
dæma eða slíkt. Það er þessi tónn sem oft vill koma í svona bækur en fer auðvitað eftir
efninu líka. Og svo líka eins og maður hefur rekið sig á að maður getur ekki alltaf treyst
höfundunum 100 prósent, ef maður sjálfur kann ekki að prjóna eða kann ekki efnið fram
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og til baka, þá þarf sérfræðinga til að fara yfir efnið. Hvað sem höfundarnir segja. Og
það er auðvitað oft að hingað kemur fólk sem er með brilljant hugmyndir en er ekki
skrifandi og er meira svona að ýta einhverju úr vör en á erfiðara með að fylgja því eftir
og þá lendum við í því að fylgja eftir einhverju og höfum ekki sérfræðikunnáttu til.“
Hversu stórt er hlutverk ritstjórans að þínu mati ef við tökum handbók eins og til
dæmis Fjallabók barnanna?
„Ég las hana svona alveg fyrst og þetta er íslensk handbók fyrir krakka en þurfti samt að
henta fullorðnum til að þeir fengju áhuga á að fara með börnin. Þetta er oft í mörgum
lögum. Þegar þær eru þetta sértækar verðum við að passa okkur að nota sérfræðinga, við
erum að sjá það betur og betur, við getum ekki treyst fólki. Þó það vinni meira að segja
við það sem það er að skrifa um verðum við að fá annað álit. Til dæmis var mitt starf í
Fjallabókinni að hugsa: Er textinn nógu skemmtilegur fyrir krakka, er hann nógu
skiljanlegur? Og eitt sem sumum finnst smáatriði en maður þarf að reyna að setja sig í
spor lesenda og hún talaði ofboðslega mikið um austur og vestur, suðurundir og allt
þetta. Ég var bólusett fyrir þessu þegar ég var fyrir norðan í sveit.
Þegar ég er uppi á einhverju fjalli veit ég ekkert hvað snýr upp eða niður, eða öllu
heldur ég veit það, og hvað er til hægri og vinstri og ég bað hana að breyta því og segja
bara til hægri og vinstri og beint fyrir framan ykkur þegar þið standið þarna.
Það eru svona atriði. Gera þetta aðgengilegra, þannig að þetta sé fyrir alla en ekki
suma. Hún er sjálf alger fjallageit og með innbyggðan kompás. Það er þetta sem er okkar
starf því textinn er oft svo nálægur höfundunum, við þurfum svolítið að rífa hann úr
hjartanu í þeim og það er missárt.
Finnst þér mikill munur á að ritstýra bók eins og til dæmis Foreldrahandbókinni og
svo matreiðslubók?
„Já. Það er auðvitað svo miklu meira efni undir í Foreldrahandbókinni og þar þurfti
sérfræðinga til alls, því þar var kona sem var ekki sérfræðingur í neinu af þessu. Móðir og allt
það en með gífurlegan áhuga og allt það. Hún kom með grind að því sem hún ætlaði að tala
um og ég man að ég spurði hvort hún ætlaði ekki að tala um þetta og hitt. Í því tilviki var hún
að ramma þetta inn, um hvað á skrifa og hvað ekki. Hvar á að stoppa og allt þetta. [Kristín var
upphaflegur ritstjóri Foreldrahandbókarinnar – innskot höf.]. Mér finnst mikill munur á því. Í
matreiðslubókum er þetta meira þetta gífurlega samræmi alltaf hreint. Þá verður þetta að vera
þannig að maður geti eiginlega bara skannað þetta inn og þetta á að vera mjög … allur texti á
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að vera eins og það verður að taka afstöðu til þess hvort við segjum „takið þið pottinn“ eða
„takt þú pottinn“, og það er meira dútl.
Og auðvitað að passa að upptalning passi við lýsingu. Það er minna efnislegt.“
Sérðu fyrir þér einhverjar breytingar á starfi ritstjórans í náinni framtíð og þá með
tilliti til rafrænnar útgáfu?
„Ég held ekki. Þetta þarf samt að vera á mannamáli, og kannski bara sérstaklega þá.
Kannski, það sem maður lendir í þar, ég veit ekki hvernig kröfurnar verða en kannski
vilja þeir að maður stytti og stytti og hafi þetta alveg gasalega knappt, þetta verði svona
svolítið eins og þú þekkir í sjónvarpsþýðingunum, maður hefur bara visst marga stafi,
næstum því. Það má bara skrifa visst marga stafi um þetta.
Ég veit það ekki, nú er ég bara að fabúlera. Ég trúi því ekki að fólk nenni að halda á
einhverju og lesa á skjá, endalaust. Hvað með þankastrik og þrípunkta og allt þetta sem
gerir svolítið? Ég er ekki alveg að ná þessu. Ég næ þessu með handbækur, auðvitað,
frekar en skáldskap. Strangt til tekið, handbækur sem eru bara upplýsingarit. Ég sé ekki
Foreldrahandbókina, sem er svona blanda. Þess vegna er svona erfitt að eiga við hana.
Þetta er handbók en þarna eru reynslusögur og þetta eru hennar tilfinningar þarna út um
allt, plús að vera svona fakta.“
Og þá að lokum, þegar þú ætlar að kaupa þér matreiðslubók hvað er það þá sem sker
úr um það hvað þú velur?
„Ég held að fyrst yrði það útlitið, svo myndi ég nú vonandi kíkja aðeins betur í hana en
ég held að útlitið skipti ofsalega miklu máli í matreiðslubók, það er þetta að borða með
augunum. Ég held að maður geri það fyrst. Ég geri það þegar ég fer á veitingastað, fyrst
geri ég það, svo kemur hitt. Ég held ég myndi alveg dragast að fallegu bókunum.“
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