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Ágrip 
Sérvaldar áherslur í útgáfu má finna hjá mörgum íslenskum bókaforlögum, allt frá 

norrænum sakamálasögum yfir í sérhæfð fræðirit. Þannig hefur til að mynda Unga ástin 

mín sérhæft sig í barnabókaútgáfu, bókaútgáfan Salka hefur löngum verið kölluð 

kvennaforlag og Crymogea leggur mikinn metnað í útgáfu bóka um ljósmyndun, list og 

hönnun. Önnur bókaútgáfa í þessum flokki er Skálholtsútgáfan, útgáfufélag 

þjóðkirkjunnar, en hún sérhæfir sig í útgáfu efnis á kristilegum grunni. Lítið er til af 

heimildum um kristilega útgáfu á Íslandi, en ágætan lista má finna í bókasafni 

Hvítasunnukirkjunnar á Vopnafirði, þó ekki sé hann tæmandi.1  

 Í eftirfarandi skýrslu verður fjallað um sérhæfingu í kristilegri útgáfu og ljósi 

varpað á starfsemi Skálholtsútgáfunnar. Skýrslunni er skipt í tvo hluta en henni fylgja 

sex viðaukar; viðtöl við Eddu Möller, framkvæmdastjóra Kirkjuhússins–

Skálholtsútgáfunnar, og Elínu Elísabetu Jóhannsdóttur, ritstjóra í útgáfuráði 

Skálholtsútgáfunnar, stefnuskrá Kirkjuhússins, skrá um útgefna titla, stutt greinargerð 

um starfsnámið sumarið 2011 og loks spurningarammi viðtala. 

Í fyrsta hlutanum er fjallað um kristilega útgáfu á almennum grunni og hvernig 

hún samræmist skilgreiningunni á sérhæfðri útgáfu. Dæmi verða tekin um hvers konar 

efni er gefið út undir merkjum kristilegrar útgáfu auk þess sem minnst verður á upphaf 

hennar á Íslandi. 

Annar hluti skýrslunnar fjallar um Skálholtsútgáfuna og varpar ljósi á starfsemi 

hennar, en upplýsingar sem þar koma fram voru unnar úr áðurnefndum viðtölum og 

skjölum á borð við fundargerðir og Stefnuskrá Kirkjuhússins–Skálholtsútgáfunnar.  

                                                
1 Bókalisti bókasafns Hvítasunnukirkjunnar á Vopnafirði. 
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I. Kristileg útgáfa   

1. Sérhæfing og kristileg útgáfa 
Áhersla á ákveðna tegund efnis í útgáfu má finna víða en hlutur hennar jókst eftir síðari 

heimsstyrjöldina þegar eins konar sprenging varð í vexti sérhæfðrar útgáfu (e. specialist 

publishers).2 Michael Lane skilgreinir hana sem áhuga forlaga eða útgefenda á 

ákveðnum markaði eða markhópum sem auðvelt getur verið að greina út frá 

lýðfræðilegum hugtökum á borð við fjölda og áhugamál.3 Hann segir starf ritstjóra og 

útgefenda í slíkri útgáfu felast í því að skilgreina nákvæma markaðsþörf og finna 

rithöfund til að mæta henni. Hinn svokallaði almenni lesandi er þá ekki til heldur er 

almenningur í raun samansafn „sérfræðinga“, það er, fólk sem hefur áhuga á ákveðnu 

efni, allt frá hagfræði og efnafræði til rósaræktunar eða hljóðfæraleiks.4 Sérhæfing í 

útgáfu gerir forlögum kleift að taka sérstakan hluta markaðarins til hliðar og veita 

fjármagni og orku í útgáfu sem samræmist heimspeki, lífssýn, áhuga og reynslu 

viðkomandi markhóps. Með því geta þeir náð ákveðinni sérþekkingu og dýpt í efninu 

sem annars væri illmögulegt.5 Einar Már Guðmundsson, rithöfundur, gagnrýndi þessa 

stefnu í blaðaviðtali í júlí 2011. Hann benti á að forlög hafi í auknum mæli „…gengið út 

frá spurningunni „Hvers konar bækur vantar markaðinn?“ en ekki: „Hvers konar 

bókmenntir eru skapaðar“…“.6 Hann segir breytinguna vera beintengda nýfrjálshyggju 

sem fæddi af sér bæði krimmavæðingu og lífsstílsbókmenntir, en í raun er þessi þróun 

endurspeglun á aukinni sérhæfingu í markaði sem margar smáar útgáfur fylla, en 

sérhæfing hefur þótt henta smáum útgáfufélögum hvað best.7 Samkvæmt bandarískum 

stuðli sem Donald R. Armstrong setur fram eru smáir útgefendur þeir sem gefa út færri 

en 25 titla á ári.8 Fæstir þeirra búa við fjárhagslegt bakland eða geta nýtt sér sambönd 

við lykilfólk og áhrifavalda í þjóðfélaginu til að auðvelda útbreiðslu og sölu bóka. Slíkir 

útgefendur hafa sjaldan eigin markaðsdeildir og þeir sem hafa aðgang að slíku eru háðir 

                                                
2 Lane 1975:36. 
3 Sama heimild: One of the major post-World War II changes in publishing has been the 
explosive growth of specialist publishers–houses concerned with a particular market or 
group of markets whose size, interests and inclinations can often be gauged with a high 
degree of accuracy. Publishers of college texts or books aimed at pursuers of some 
specific leisure activity are obvious examples. 
4 Lane 1975:36. 
5 Armstrong 1990:6. 
6 Einar Már Guðmundsson 2011:42. 
7 Armstrong 1990:5. 
8 Sama heimild. 
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verktökum eða leigupennum.9 Veikleikum má hins vegar snúa í styrkleika og smæð 

forlags getur aukið á sjálfstæði þess og gert því kleift að vera opnara fyrir breyttum 

þörfum og nýjum tækifærum enda boðleiðir stuttar og ákvarðanir fljótteknar innan 

minni fyrirtækja. Stjórnendur þeirra geti bæði haft persónuleg samskipti við höfunda og 

áhrif á allar ákvarðanir um handrit ásamt markaðsetningu þess.10  

 Kristilega útgáfu má flokka sem sérhæfða útgáfu sem vísar í kristna hefð, gildi 

eða siðferði. Hugtök með augljósri tengingu í kristna trú á borð við „Jesú“, „Guð“ og 

„Biblían“ rata þó ekki alltaf í kristilegar bækur heldur er boðskapurinn á tíðum um 

almennari atriði, svo sem kærleika, fyrirgefningu, huggun, gleði og önnur kristileg gildi 

eða þau sem sammannleg geta kallast. Tilgangur flestra þeirra er að vekja lesendur „til 

íhugunar, uppljómunar, áskorunar – jafnvel iðrunar.“11    

 Útgefendur kristilegra bóka eru sem efnisveita fyrir kristið fólk og sjá þeim fyrir 

efni á borð við Biblíur, fræðslubækur, bæna- og hugvekjubækur, barnabækur og svo 

framvegis. Þótt stærri bókaforlög gefi einstaka sinnum út bók með kristilegu innihaldi 

kemur meirihluti þeirra frá útgefendum sem sérhæfa sig í efni fyrir kristilegan markað.12 

Útgefendur kristinna rita á Íslandi eru lítil forlög, jafnvel aðeins einstaklingar eða hópar 

innan ákveðinna kirkjudeilda. Fæstir þeirra hafa mikinn fjölda titla á ári heldur fremur 

staka bók af og til en Skálholtsútgáfan hefur haft meiri umsvif með allt að 30 titla á ári.  

1.1 Hugtök og framsetning efnis 

Kristilegum bókmenntum má skipta í ýmsar undirgreinar þótt innihald og boðskapur séu 

að mestu byggð á sama grunni, en segja má að allar bækur kristinna manna séu fæddar 

af Biblíunni, beint og óbeint.13 Þessi tegund útgáfu er gjarnan aðgreind frá veraldlegum 

ritum. Hin trúarlega hefur löngum ekki vakið mikla athygli út á við enda margir farsælir 

trúarlegir rithöfundar í raun aðeins ræðumenn og prédikarar sem hafa lifibrauð sitt af 

því að tala í kirkjum og á ráðstefnum. Slíkt efni selst vel, sérstaklega ef um innbyggðan 

áheyrendahóp er að ræða, en gengur út frá því að lesendur séu sammála efninu. Því hafa 

kristilegir höfundar og útgefendur verið hvattir til að láta skrif sín og útgáfuverkefni 

höfða til breiðari lesendahóps en ekki aðeins þeirra sem hafa sömu trú, reynslu og 

                                                
9 Armstrong 1990:5. 
10 Sama heimild:6. 
11 Rabey 2002:33. 
12 Lee: About Christian Book Publishers. 
13 Sigurbjörn Einarsson 1992:21. 
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skoðanir.14 Orðaforði og framsetning kristilegra bóka hefur þannig verið gerð 

aðgengilegri þeim lesendum sem hafa ekki bakgrunn í kristilegu starfi eða skorta að 

einhverju leyti skilning á orðræðunni þar.  

1.2 Kynning á efnistökum  

Almenn rit (e. nonfiction) ná yfir rit á borð við Biblíuskýringar (e. Bible commentaries), 

fræðslu handbækur (e. study guides) og bænabækur og hugvekjur (e. devotionals). Í 

almennum ritum má finna heilræði eða handbækur fyrir kristilegt líferni og sjálfsræktar- 

eða sjálfshjálparbækur. Slík rit miða ekki eingöngu að lesandinn rýni inn í sjálfan sig 

heldur beini sjónum sínum að náunganum og orði Guðs og læri af lífi Jesú Krists og 

grunngildum kristinnar trúar. Lífsleiknibækur um sjálfshjálp og sjálfsrækt hafa verið 

vinsælar í veraldlegri bókaútgáfu á undanförnum árum og sama er uppi á teningnum 

þegar kemur að bókum um kristilegt líferni (e. christian living).15 Sem dæmi má nefna 

bókina Tilgangsríkt líf eftir Rick Warren en hún kom út hjá bókaútgáfunni Salt ehf. árið 

2007. 

 Fræðileg rit ná yfir hvers konar fræðilega umfjöllun um kristna trú eða efni sem 

rennir stoðum undir hana, má þar nefna guðfræði, sagnfræði, kennslu og annað skylt 

efni.  

 Barnabækur eru stór hluti kristilegrar útgáfu á Íslandi, bæði skáldsögur og efni 

almenns eðlis auk kennsluefnis fyrir sunnudagaskóla.  

 Skáldsögur á kristnum grunni hafa tekið mikinn þroskakipp á undanförnum 

árum að mati erlendra aðila.16 Persónusköpun er dýpri, prósinn þéttari og söguþráður 

ekki eins fyrirsjáanlegur og áður, þar sem söguhetjur tóku iðulega trú og hamingjan 

fylgdi í kjölfarið, og eru því bókmenntaleg skáldverk með kristilegu þema að draga að 

sér meiri athygli en áður.17 Þær eru nokkuð fjölbreyttar í efnisflokkum, en í upphafi 

fylltu þær að mestu aðeins flokk hugleiðingabóka eða innblásinnar sagnaritunar (e. 

inspirational writing). Í þessari gerð sagnaritunar má helst finna rómantík eða 

skáldsögur byggðar á sagnfræði og biblíupersónum þar sem togstreita á sér stað er lýkur 

með umbreytingu persóna eða aðstæðna á einhvern hátt.18 Þessa tegund bókmennta má 

finna bæði sem veraldlega og trúarlega. Í hinni fyrri eru sögur sem tala um eða vísa til 

                                                
14 Yancey 1984:21. 
15 Smietana 2007:47. 
16 Riess 2002:s4. 
17 Ford 2002:s10.  
18 Campbell 2008:52–53. 
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trúar á fremur almennan og óljósan hátt á meðan hin síðarnefnda vísar á beinan hátt í 

persónulega trú og hvernig sú trú hefur haft áhrif á höfundinn, og leitast hann við að 

lesandinn geti dregið lærdóm af efninu.19  

 Sakamálasögur og „endatíma“-spennusögur (e. futuristic (apocalyptic) mystery), 

tengjast gjarnan spádómum Biblíunnar og síðustu bók hennar, Opinberun Jóhannesar. 

Þetta eru vinsælar kristilegar bókmenntagreinar auk þess sem vísindaskáldsögur og 

fantasíur hafa verið að ryðja sér til rúms.20 Fæstar trúarlegra skáldsagna nefna hins 

vegar afdráttarlaus kristin orð á borð við „Jesú“, „kross“ og „endurlausn“ til að forðast 

að vekja of hörð viðbrögð lesenda eða útgefenda.21  

 Tímarit eru vinsæl leið fyrir kristna einstaklinga að gefa út kristilegt efni, hvort 

heldur sem um fræðileg- eða hversdagsleg efnistök er að ræða. Á Íslandi er nokkuð um 

tímaritaútgáfu, má þar nefna Herópið sem Hjálpræðisherinn gefur út, Bjarma sem 

Samband íslenskra kristniboða hefur gefið út frá árinu 1907, Samhjálparblaðið sem 

Samhjálp gefur út og Víðförla þjóðkirkjunnar. Fræðileg tímarit á Íslandi eru Glíman, 

Kirkjuritið og rit Guðfræðistofnunar þó ekki séu þau öll ritrýnd.   

 Biblían hefur verið grunnur kristinna rita og hugleiðinga í gegnum aldirnar og 

því ekki óviðeigandi að fjalla nokkuð um hana hér. Mikið framboð er af enskum 

þýðingum, til að mynda í Bandaríkjunum, og hafa útgefendur þar brugðið á það ráð að 

útbúa margvíslegar tegundir af Biblíunni. Þær eiga að höfða til ákveðinna markhópa og 

hver tegund síðan markaðsett fyrir viðkomandi hóp – án þess að bein eftirspurn hafi 

verið til staðar. Þá er gengið út frá því að ritningin, eins og flest annað, geti verið 

endurhönnuð til að mæta kröfum sérhæfðra markhópa.22 Þessari fjölbreyttni í 

Biblíuútgáfu í Bandaríkjunum hefur verið líkt við „verkfærakassa“  þar sem hver og ein 

gerð hefur tilgang og gegnir ákveðnu hlutverki, eins og verkfæri.23 Dæmi um þessar 

mismunandi áherslur eru rannsóknar- eða fræðslu Biblíur (e. study Bible) sem eru 

miðaðar út frá guðfræði, sagnfræðilegu samhengi eða hagnýtri notkun á kenningum 

Biblíunnar. Til eru hugvekju Biblíur (e. devotional Bible) fyrir þá sem eru að stíga sín 

fyrstu skref í kristinni trúargöngu og geta bæði brúðir og kúrekar fundið eintök við 

þeirra hæfi. Bæði þeir sem stunda brimbretti og hjólabretti eiga sín eintök og er óhætt að 

                                                
19 Campbell 2008:52-53. 
20 Riess 2002:s5. 
21 Riess 2002:s6. 
22 Radosh: The Good Book Business. 
23 Sama heimild. 
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segja að hér hafi trú og neysla mæst á miðri leið.24 Árið 2003 var nýja testamentið gefið 

út í eins konar tímaritsformi (e. BibleZine) af Thomas Nelson, útgáfuforlagi í 

Bandaríkjunum.25 Þessi útgáfa fékk nafnið Revolve og dregur kápan keim af 

glanstímaritum fyrir unglingsstúlkur. Inn á milli hefðbundinna kafla og bóka Nýja 

Testamentisins eru tímaritakannanir, myndir af unglingum, ráð um heilsu og hollustu 

sem og praktísk atriði um til dæmis húðsnyrtingu eða viðhald tískufatnaðar.26  

 Hver markhópur hefur nú úrval af þematengdum Biblíum. Þar á meðal eru 

Ofurhetju Biblían: Barátta góðs og ills (e. The Super Heroes Bible: The Quest for Good 

Over Evil) fyrir börn,  Leiðarvísirinn (e. The Ultimate Manual) fyrir unglinga, 

Ráðvandir menn (e. Men of integrity) fyrir karlmenn og Hugvekjur kvenna (e. Womans 

Devotional Bible) fyrir kvenmenn og svo mætti lengi telja. Biblíur á borð við þessar 

eiga miklum vinsældum að fagna en úrvalið getur þó bæði valdið valkvíða hjá 

neytendum og vandkvæðum hjá útgefendum að selja fyrir kostnaði á hverri og einni 

tegund.27  

 Á Íslandi hefur útgáfa Biblía ekki verið nándar nærri eins fjölbreytt. Nýja 

testamentið, umorðað á nútímalegan hátt, var gefið út af Fíladelfíu forlagi árið 1995 og 

fékk nafnið Lifandi orð og bifhjólasamtökin Trúboðar gáfu út Biblíuna með 

vitnisburðum árið 2009. Tveimur árum áður gaf JPV út nýja Biblíuþýðingu með 

apókrýfubókunum, innbundna í svart-, rautt- eða hvítt leður, og síðan aðlaðandi kilju 

árið 2010 með blárri kápu. Hún er skreytt með ýmsum andheitum sem fjallað er um í 

Biblíunni á borð við örvæntingu og von, gott og illt, helsi og frelsi, öryggi og ótta, 

upphaf og endalok, dauða og líf. Á sama tíma kom útgáfa án apókrýfubókanna, bundin í 

svart leður. Engin þessara útgáfa býður upp á þematengda viðauka eða slíkt efni 

innanbókar.  

                                                
24 Radosh: The Good Book Business. 
25 Hér er um orðaleik að ræða þar sem orðunum „Bible“ og „Magazine“ er skeytt saman. 
26 Radosh: The Good Book Business. 
27 Sama heimild. 
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2. Upphaf á Íslandi 
Í Sögu biskupsstólanna fjallar Einar G. Pétursson um bókaútgáfu á biskupsstólunum. 

Handrit höfðu verið skrifuð upp frá upphafi Landnáms en útgáfa með prenttækni hófst á 

Hólum í kringum 1530 og var þar „nærri eingöngu prentað guðs orð.“28 Með því er átt 

við efni tengt Biblíunni, útleggingar og hugleiðingar fremur en Biblían sjálf. 

 Ólafur Hjaltason, biskup á Breiðabólsstað, hóf í raun prentun trúarlegra bóka 

hérlendis og ruddi þannig brautina fyrir Guðbrand Þorláksson sem „kom yngri til stóls 

og var duglegri, stórvirkari og myndarlegri.“29 Árið 1575 prentaði Guðbrandur fyrstu 

bókina á Hólum sem bar nafnið: Lífsins vegur. Það er ein sönn og kristileg undirvísun 

hvað sá maður skal vita, trúa og gjöra, sem öðlast vill eilíft líf. Samsett af heyglærðum 

manni dokt. Niels Hemingssyni. Á íslensku útlögð af mér Guðbrandi Þorlákssyni. Þessi 

titill dregur fram nokkurs konar útgáfustefnu Guðbrands, en hann virðist hafa litið á það 

„sem hinn eina sanna lífsins veg að upplýsa fólk um slík efni.“30 Það getur ekki talist 

óvanaleg stefna þar sem upphaf flestra kristilegra útgefenda hefur hingað til mátt rekja 

til tengsla þeirra við kristilegt starf og sem eins konar viðleitni til trúboðs eða til að 

mæta þörf hjá kristnum einstaklingum fyrir frekari fræðslu.31  

 Óhætt er að segja að útgáfa bóka hafi skipt sköpum í því að viðhalda lífi 

kirkjunnar gegnum fyrstu tvö þúsund ár kristninnar, allt frá írskum munkum, sem 

afrituðu handrit á miðöldum, til evangelista og vakningasinna sem notuðu hið prentaða 

orð til að auka veg siðbótar mótmælenda.32 Þeir sem hafa staðið að útgáfu á kristilegu 

efni telja sig því hafa ákveðnum skyldum að gegna og setja ef til vill regluna um 

framboð og eftirspurn skör lægra en því að halda kristinni kenningu á lofti.33  

 Biskuparnir voru margir framsæknir menn, vel menntaðir og sigldir og því má 

gera ráð fyrir annarri heimssýn en hjá fátækum heiðarbændum í lífsbaráttunni á Íslandi. 

Hvað bókaútgáfu varðar þykir Guðbrandur Þorláksson, biskup, bera af í framsækni og 

afköstum en hann var sennilega aðeins 29 ára þegar hann hóf að beita sér í prentun, 

útgáfu og ritstjórn.34 Þannig sameinaði hann sín helstu hugðarefni – að útbreiða Guðs 

                                                
28 Einar G. Pétursson 2006:570. 
29 Sama heimild:578. 
30 Einar G. Pétursson 2006:579. 
31 Rabey 2002:33. 
32 Sama heimild. 
33 Einar G. Pétursson 2006:605. 
34 Sama heimild:578, 582. 
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orð og vinna að sæmd og varðveislu móðurmálsins.35 Hann gaf út í heild 100 bækur á 

sinni biskupstíð, og segir Einar að Guðbrandur hafi „samið eða séð um útgáfu eins 

fjórða hluta allra bóka sem út komu í hans tíð (1571–1627). Hann var alls viðriðinn um 

það bil tvo þriðju hluta þeirra bóka sem út komu á sama tíma.“36  

 Biblían sjálf var ekki prentuð fyrr en 1584 þegar Guðbrandsbiblía kom út en 

Passíusálmarnir eftir Hallgrím Pétursson er sú bók sem oftast hefur verið prentuð á 

Íslandi. Frá fyrstu útgáfu, sem kom út árið 1666, voru sálmarnir prentaðir með öðrum 

ritum eða í sálmasöfnum en komu loks út sem sjálfstætt rit árið 1690 þegar 

prentsmiðjan var starfrækt í Skálholti.37 Í dag hafa bæði Hallgrímskirkja og Salka séð 

um útgáfu þeirra.  

 Útgáfa í Skálholti náði ögn út fyrir trúarlegt efni en bækurnar sem Guðbrandur 

Þorláksson lét prenta á Hólum voru nánast eingöngu trúarlegs eðlis.38 Örfáar 

undantekningar voru á þeirri stefnu og var Lögbók Íslendinga, Jónsbók, prentuð og 

gefin út sex árum á undan Guðbrandsbiblíu eða 1578.39 Auk þess voru bækur á borð við 

Jónsbók og Vísnabók Guðbrands gefnar út en þær voru ekki eingöngu til kirkjulegra 

nota heldur var þeim ætlað að uppfræða kirkjunnar menn, rétt eins og útgáfa á 

kennslubókum í latínu og ræðugerð. Flestar áttu slíkar bækur það sameiginlegt að vera 

gefnar út „til styrkingar guðs orði þótt með öðrum hætti væri en önnur rit.“40 Mörg rit 

kristilegs efnis frá þessum tíma fengu æði sérstæða og langa titla sem þennan: 

 
Genesis psálmar, sem sá eruverðugi góði og guðhræddi kennimann sálugi s. Jón 
Þorsteinsson sóknarprestur forðum í Vestmannaeyjum, og síðan guðs h. píslarvottur, 
hefur samsett á vort íslenska tungumál. Prentaðir eftir bón og ósk hans elskulegra sona, 
s. Jóns Jónssonar, prófasts í Borgarfirði, og s. Þorsteins Jónssonar, sem og eirnin þess 
sáluga, góða og vel forsókta manns, Jóns Jónssonar Vestmanns þeirra bróðurs. Guði til 
lofs en þeim til gagns sem slíkt vilja iðka.41  

 

Síðasta hendingin lýsir ef til vill meginástæðu flestra bóka sem gefnar eru út á 

kristilegum grunni jafnt í dag sem og á fyrri tímum – að þær verði Guði til lofs en þeim 

til gagns sem vilja iðka sína trú.  

                                                
35 Sigurbjörn Einarsson 1992:33. 
36 Einar G. Pétursson 2006:585. 
37 Einar G. Pétursson 2006:590. 
38 Sama heimild:586. 
39 Sama heimild:580. 
40 Sama heimild:586–587. 
41 Sama heimild:589. 
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II. Skálholtsútgáfan–útgáfufélag þjóðkirkjunnar 
Fjölbreytt og öflug útgáfustarfsemi er á Íslandi þótt ekki sé um kjöraðstæður að ræða – 

markaðurinn er lítill, verðlag hátt og hörð efnahagsniðursveifla hefur gert mörgum í 

útgáfuheiminum erfitt fyrir. Þrátt fyrir það er enga kreppu að finna í bókmenntaáhuga 

Íslendinga enda víða blómleg útgáfa, allt frá glæpasögum til sjálfsræktarbóka. 

Áhugasvið ritstjóra jafnt sem lesenda er fjölbreytt og eru vandamál, áhyggjur og 

áhugamál hvers og eins sjaldan svo sérstæð að þau eigi sér ekki hliðstæðu hjá 

einhverjum öðrum. Ritstjóri þarf bæði að geta komið auga á slíka endurspeglun í 

þjóðfélaginu, og nýtt sér hana, ásamt því að læra að treysta innsæi sínu og þekkingu.42  

 Lítið hefur borið á umfjöllun um kristilega útgáfu og því brýnt að fjalla um slíka 

útgáfu í íslensku samhengi. Kristileg útgáfa er almennt hugtak sem nota má yfir útgáfu 

kristinna kirkjudeilda, félaga, stofnanna eða einstaklinga á borð við kaþólska, lútherska, 

kalvínísta eða svokallaðar náðargjafahreyfingar svo eitthvað sé nefnt. Hér verður ekki 

farið nánar út í alla strauma og stefnur í þeim málum en segja má að áherslur, kenningar 

og trúfræði hverrar kirkjudeildar hafi áhrif á efnistök og þær tegundir bóka sem koma út 

á þeirra vegum.  

 Farsælasta útgáfan af kristilegu meiði á Íslandi er án efa Skálholtsútgáfan, en 

hún er útgáfufélag íslensku þjóðkirkjunnar og því er henni sniðin stefna sem samræmist 

kirkjunni og lútherskum efnistökum. Þjóðkirkju Íslands er ætlað að veita landsmönnum 

öllum þjónustu og reynir útgáfan því eftir fremsta megni að hafa almenna nálgun á 

kristna trú í verkum sínum meðfram þeirri lúthersku. Til að fá upplýsingar um 

starfshætti og skipulag Skálholtsútgáfunnar sátu fyrir svörum þær Edda Möller, 

framkvæmdastjóri Kirkjuhússins og útgáfustjóri Skálholtsútgáfunnar, og Elín Elísabet 

Jóhannsdóttir, fræðslufulltrúi á fræðslusviði Biskupsstofu og ritstjóri í útgáfuráði 

Skálholtsútgáfunnar.  

                                                
42 Marek 1993:90. 
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 1. Saga og stofnun  
… í upphafi var Skálholtsútgáfan svo lítil að … það 
heyrðist varla í henni barnsgráturinn… 

 

Vísi að stofnun útgáfunnar mátti finna árið 1969 þegar fyrsta sálmabók þjóðkirkjunnar 

var gefin út hjá útgáfufélaginu Iðunni en árið 1972 tók kirkjan að sér að endurútgefa 

sálmabókina.43 Útgáfan Skálholt var síðan stofnuð árið 1980 en Sigurbjörn Einarsson, 

þáverandi biskup, var upphafsmaður hennar. Hann talaði fyrir mikilvægi þess að kirkjan 

hefði útgáfufélag og var nafnið valið vegna sterkra tengsla hans við Skálholtsstól. Staða 

kirknanna var svipuð og er í dag – samdráttur og lítið fjármagn á lausu. Svo fór að 

útgáfufélagið var næstum keyrt í þrot vegna skulda, en árið 1986 var eins konar 

neyðaráætlun sett í gang og þeir sem hönd gátu lagt á plóginn kallaðir til hjálpar. 

Ákveðið var að byrja frá grunni, hlúa að útgáfunni og leyfa henni vaxa hægar en áður. 

Nýtt upphaf kallaði á nýtt nafn en því var einfaldlega snúið við og Skálholtsútgáfan leit 

dagsins ljós. Skuldir voru greiddar upp á örfáum árum og árið 1990 voru Kirkjuhúsið, 

sem stofnað hafði verið árið 1983, og Skálholtsútgáfan sameinuð af kirkjuráði 

þjóðkirkju Íslands. Úr varð Kirkjuhúsið–Skálholtsútgáfan, sjálfseignarstofnun, en 

tilgangur stofnunarinnar er að: 

 
… samræma útgáfumál þjóðkirkjunnar með því að annast útgáfu á fræðsluefni fyrir 
söfnuði landsins og stofnanir kirkjunnar, útgáfa bóka, bæklinga og tímarita þar sem 
kristin sjónarmið eru flutt og skýrð. Stofnunin annast ennfremur þjónustu við söfnuði og 
kirkjulega aðila, dreifingu og sölu fræðsluefnis, bóka og bæklinga. Einnig annast hún 
útvegun og sölu kirkjulegra muna og skylda starfsemi.44 

 

Útgáfu var haldið í algjöru lágmarki á fyrstu árum sjálfseignarstofnunarinnar, enda í 

upphafi svo lítil og smá, að varla mátti greina í henni barnsgrátinn.45 Árið 1994 fluttist 

Kirkjuhúsið–Skálholtsútgáfan að Laugavegi 31 þar sem hún er enn til húsa og leigir 

verslunarhúsnæði af kirkjuráði þjóðkirkjunnar.  

 Fram til dagsins í dag hefur vöxtur útgáfunnar verið mikill og á síðustu 10–15 

árum hefur hún haft síaukna ársveltu og gefið út um 20–30 titla á ári. Samdrátturinn í 

þjóðfélaginu og kirkjum landsins hefur nú valdið því að útgáfan hefur þurft að hægja á 

vextinum, líkt og um miðjan 9. áratug síðustu aldar.  

                                                
43 Karl Sigurbjörnsson, biskup Íslands. Munnleg heimild. 
44 Viðauki III:3. gr/1990.  
45 Edda Möller Viðauki I:42. 



	   14	  

1.1 Hlutverk  

Kirkjuhúsið er þjónustumiðstöð fyrir presta, djákna og annað starfsfólk kirknanna. Til 

að mynda selur Kirkjuhúsið oblátur, skírnarkerti, hluta af embættisklæðnaði presta og 

djákna og ýmislegt annað sem hefðir og þjónusta kirkjunnar krefjast. Mitt í þessu 

verslunar- og þjónustuumhverfi þrífst Skálholtsútgáfan. Edda Möller lítur svo á að 

hlutverk útgáfunnar sé að þjóna íslensku þjóðinni í heild, ekki aðeins þeim sem tilheyra 

þjóðkirkju Íslands.46 Hún segir um 90% þjóðarinnar tilheyra kristnum söfnuðum47 og 

því sé gengið út frá því að í grunninn búum við í kristnu þjóðfélagi þar sem rætur 

kristninnar séu enn sterkar og nái djúpt. Hlutverk Skálholtsútgáfunnar sé því að sinna 

þjóðinni án þess að draga fólk í dilka.48 Áhersla sé lögð á að útgefið efni tengi saman 

veruleika fólks í dag við kristna trú:  

 
Það sé okkar hlutverk að tengja saman kristna trú og nútímann … Það er okkar „vision“ 
og það viljum við gera fyrir fjölskyldur, fyrir börn, fyrir kirkjuhópa, fyrir kirkjustarf, 
fyrir alla sem hafa áhuga en okkar helsta markmið er að ná eyrum þeirra sem vilja ekki 
heyra … Því það eru margir og við getum hvorki ráðið við það né ráðið því – en við 
þurfum að hafa áhrif.49 

 

Skálholtsútgáfan setur sér sérstök markmið í útgáfu og sölu fyrir hvert ár en hugsjón 

útgáfunnar er fyrst og fremst að koma fagnaðarerindinu og kristnum boðskap á 

framfæri. Edda segir útgáfuna þó auðvitað verða að standa við sínar skuldbindingar, ná 

endum saman og selja titlana sína eins og aðrar útgáfur og talar því um tvenns konar 

sjónarmið:  

 
Í svona kristilegri útgáfu gilda markaðssjónarmiðin eins og annars staðar en það er 
annað sjónarmið líka og það sjónarmið er fagnaðarerindið. Þannig að við verðum að 
standa okkur, en við höfum hugsjón.50  

 

 

 

                                                
46 Edda Möller Viðauki I:41. 
47 Þann 1. janúar 2011 voru um 87% landsmanna skráðir í kristin trúfélög samkvæmt 
Hagstofu Íslands. Stuðst var við upplýsingar um skráða meðlimi í eftirfarandi trúfélögum: 
Fríkirkjan í Hafnarfirði, Fríkirkjan í Reykjavík, Hvítasunnukirkjan á Íslandi, Kaþólska 
kirkjan, Kirkja sjöunda dags aðventista, Krossinn, Óháði söfnuðurinn, Sjónarhæðar-
söfnuðurinn og Þjóðkirkjan.  
48 Edda Möller Viðauki I:40, 41. 
49 Sama heimild:41. 
50 Sama heimild:64. 
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2. Kirkjuhúsið-Skálholtsútgáfan 
… í einföldum hlutum slær hjartað … 

 

Kirkjuhúsið og Skálholtsútgáfan eru rekin saman sem eitt fyrirtæki og styðja þannig 

hvort við annað. Edda tekur fram að það muni aldrei verða stórfyrirtæki en hún telur 

umsvifin sennilega aðeins nema um 10% af veltu Forlagsins.51  

 Í Kirkjuhúsinu er rekin verslun með kristilegan varning en inn af henni er opið 

rými þar sem allt tengt útgáfustarfinu fer fram, auk alls þess sem tengist rekstri 

verslunarinnar ásamt þjónustuhlutverki stofnunarinnar við þjóðkirkjuna. Þrír starfa hjá 

fyrirtækinu: Edda Möller er framkvæmdastjóri Kirkjuhússins. Hún hefur unnið við 

útgáfuna frá 1986 og hefur sinnt sama starfi alla tíð. Á upphafsárum Eddu fékk hún 

lítinn stuðning og hafði sjálf enga reynslu af ritstörfum, ritstjórn eða útgáfu en treysti 

þess í stað á brjóstvit og tilfinningu fyrir starfinu og hefur vaxið með því. Slíkt hefur 

verið fremur regla en undantekning þar sem þjálfun í starfi ritstjóra, eða útgáfustjóra, er 

sjaldan formleg heldur er sá hinn sami nær ávallt þjálfaður meðfram starfinu eða 

óformlega.52 Frá degi til dags starfa með henni Guðbjörg Ásdís Ingólfsdóttir og Lára 

Árnadóttir en þær hafa umsjón með viðskiptamannabókhaldi og fjárhagsbókhaldi, skrifa 

niður reikninga, taka innlendar og erlendar pantanir auk þess að sinna afgreiðslu, 

símsvörun og þrifum. Sem framkvæmastjóri Kirkjuhússins er Edda einnig útgáfustjóri 

Skálholtsútgáfunnar og sinnir jafnframt hlutverki markaðsstjóra, kynningarstjóra, 

ritstjóra og öðru því sem til fellur hvort sem um afgreiðslu, símsvörun, þrif eða annað er 

að ræða.  

 Flestar sérhæfðar útgáfur nýta útgáfulista sína til að meta hvers konar titlum 

megi helst bæta við, það er að segja hvort einhverjar „holur“ séu að finna í honum (e. 

holes in a backlist).53 Skálholtsútgáfan kallar sinn lista „ímyndaðan bókaskáp“ og er 

hann notaður til að meta vöntun á efni og leitast er við að fylla upp í mögulegar „holur“ 

í bókaskápnum. Verslunin í Kirkjuhúsinu gegnir veigamiklu hlutverki í þeirri vinnu, því 

fólk kemur inn, spyr spurninga eða óskar eftir ákveðnu efni og verða margar hugmyndir 

útgáfunnar til á þeim vettvangi. Holur í þessum ímyndaða bókaskáp eru til dæmis þegar 

viðskiptavinur kvartar yfir fjölda bóka um sorg en skort á bókum um gleði eða þegar 

foreldrum fallast hendur við kristilegt uppeldi barna sinna. Þá mótast hugmyndir að 

                                                
51 Edda Möller Viðauki I:50. 
52 Lane 1975:35. 
53 Armstrong 1991:7. 
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bókum á borð við Orð í gleði og Fleiri orð í gleði, sem Karl Sigurbjörnsson tók saman, 

og Börn og bænir – lífsgæðabók fyrir fjölskylduna, eftir dr. Sigurð Pálsson.54 

 Þessi bókaskápur Skálholtsútgáfunnar nær bæði yfir útgefna titla sem og ýmis 

önnur útgáfuverkefni í tengslum við verslunina í Kirkjuhúsinu, svo sem skrautskrifaðar 

bænir í römmum, bænaarmbönd, skírnarkerti og minningabækur. Verslunin er því ekki 

eingöngu venjuleg forlagsverslun heldur einnig kristin gjafavöruverslun:  

 
Við höfum lagt áherslu á það [í versluninni] að gefa út ýmislegt annað en bækur af því 
maður finnur að í einföldum hlutum slær hjartað … Við erum að selja en við erum líka 
útgáfa – við búum [vörurnar] til fyrir þann markað sem sækir hér inn í verslunina. 
Fólkið kemur og vill fá meira. Það eru fáar útgáfur sem geta státað af þessu. Vissulega 
eru forlagsverslanir, en við getum farið miklu lengra með þá hugmynd og boðið upp á 
til dæmis allar bækur á kristnum grunni, haft allar lífsleiknibækur frá öðrum útgáfum 
sem falla að okkar áherslum og ýmislegt annað, sem tilheyrir okkar alþýðumenningu 
…55  

 

Í Kirkjuhúsinu eru seldar flestar þær bækur sem koma út á Íslandi er hafa boðskap sem 

starfsmenn Kirkjuhússins telja samræmast kristnum gildum eða eru mannbætandi að 

einhverju leyti. Þar má nefna Á réttri hillu: leiðin til meiri hamingju í lífi og starfi 

(2011) eftir Árelíu Guðmundsdóttur sem kom út hjá bókaforlaginu Veröld, 

ljósmyndabókina Trú (2010) sem bókaútgáfan Opna gaf út, ásamt ýmis konar 12 spora 

bókum, jafnt frá SÁÁ, AA og öðrum félögum og einstaklingum. 

 Veigamikill áhrifavaldur á hagnað útgefanda er hversu söluhæfir titlarnir eru og 

hvort þeir nái því að verða stöðug tekjulind.56 Titlar Skálholtsútgáfunnar eru margir í 

stöðugri sölu og að mati Eddu hefur útgáfan það umfram aðrar að bækur hennar eru 

ekki tískuvara, sem fellur í gleymskunnar dá eftir jólasöluna, heldur lifa þær vel og 

seljast jafnt og þétt. Góðar útgáfuhugmyndir, gæði handrita sem berast og þau tækifæri 

sem samprent býður upp á hafa hvað mest að segja um útgáfuáætlun 

Skálholtsútgáfunnar að ógleymdri fjárhagsstöðu hverju sinni. Áherslur í útgáfu breytast 

ekki eftir árstíma enda ekki forsendur til þess, þar sem aðeins þrír starfa hjá stofnuninni 

en ekki þrjátíu eins og Edda bendir á, og sinna þeir öllu sem viðkemur versluninni og 

afgreiðslu, þjónustu við kirkjurnar og rekstri útgáfunnar en ekki vinnslu útgáfuverkefna. 

Oft tekur því langan tíma að klára útgáfuverkefni eða meta handrit, en um þá hlið sjá 

eingöngu Edda, meðlimir útgáfuráðs og verktakar. Af þessum sökum er nokkuð algengt 

að verkefnum sé frestað og dragist jafnvel um nokkur ár. Edda segir það samt vera í lagi 

                                                
54 Edda Möller Viðauki I:49. 
55 Sama heimild:71. 
56 Smith 1966:50. 
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því allt hafi sinn tíma og útgáfan fái þannig að hafa sinn „hjartslátt“.57 Segja má að á 

tíðum sé um hjartsláttartruflanir að ræða þar sem starf ritstjórans og útgefandans felst að 

miklu leyti í að vinna með texta en erillinn sem fylgir þjónustu Kirkjuhússins hefur áhrif 

á vinnslu verkefna hjá Skálholtsútgáfunni og krefst þess að suma daga sinnir Edda í 

rauninni meiri sálusorgun en textavinnu.58 Þessi mannlegu samskipti og tengsl við 

verslunina geta tekið sinn toll af bæði einbeitningu og orku en eru þó það 

skemmtilegasta við starfið að hennar mati, enda nauðsynlegt fyrir útgáfuna að vera í 

tengslum við viðskiptavini í versluninni og vinna hugmyndir sem myndast eftir samtal 

við þá. Erfiðasti hluti starfsins er hins vegar að bera áhyggjurnar sem fylgja ábyrgðinni: 

 
Maður þarf að líta á samdrátt sem tækifæri en ekki ógnun. Það er mjög mikilvægt að 
horfa fram – að renna ekki bara inn í sig og segja „hættum bara, stoppum bara“. Maður 
verður að horfa fram því það er framtíð! Mér finnst eiginlega skemmtilegast þegar sem 
mest er að gera í útgáfu og allt brjálað að gera … bara tryllt! En þeir tímar eru svolítið 
liðnir núna. Ég hugsa þetta verði svolítið svona „sabbats“ ár núna. Svona hvíldarár.59 

 

Skálholtsútgáfan hefur haldið miklum dampi síðastliðin fimmtán ár og ekki slegið slöku 

við í útgáfu. Hugmyndin um hvíldarár er því ekkert til að óttast að mati Eddu heldur 

muni það aðeins gera útgáfunni gott að hægja örlítið á hraðanum og safna kröftum. 

2.1 Skipurit útgáfunnar og uppbygging 

Skipurit Kirkjuhússins–Skálholtsútgáfunnar raðast á eftirfarandi hátt: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
57 Edda Möller Viðauki I:61. 
58 Sama heimild:66. 
59 Edda Möller Viðauki I:66. Í Gamla testamentinu bauð Guð Ísraelsmönnum að hvíla jarðveginn frá 
ræktun á nokkurra ára fresti. Þau ár voru nefnd sabbatsár eða hvíldarár. Hér notar Edda sömu táknmynd 
fyrir Skálholtsútgáfuna. 

Kirkjuráð 
þjóðkirkjunnar 

Stjórn 
Skálholtsútgáfunnar 

Útgáfuráð 
Skálholtsútgáfunnar 

Framkvæmdastjóri 
Kirkjuhússins  

og  
Útgáfustjóri 

Skálholtsútgáfunnar 
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Fimm sitja í útgáfuráði og eru hluti af níu manna stjórn Skálholtsútgáfunnar. Edda 

stendur skil á skýrslum og sölutölum, væntanlegum titlum og slíku fyrir fundi með 

„stjórninni sinni“ sem hittist um fjórum til fimm sinnum á ári eða eftir þörfum. 

Kirkjuráð skipar stjórn Skálholtsútgáfunnar þar sem útgáfan er í raun stofnun innan 

kirkjunnar eins og Fjölskylduþjónustan, Skálholtsstaður eða Langamýri.60 

Skálholtsútgáfan aðgreinir sig frá þeim með því að vera ekki á fjárlögum eins og þær 

heldur stendur hún undir sér sjálf og nýtur ekki sérstaks stuðnings. Reksturinn er 

sjálfstæður og rík áhersla lögð á að halda honum þannig, jafnvel þótt bágt 

efnahagsástand sé farið að segja til sín. Helst má finna skort á frumkvæði og 

hugmyndum frá fræðslusviði Biskupstofu og kirkjuráði sjálfu, en þess má geta að 

biskup kemur hvergi nærri ákvörðunum er varða útgáfuna eða stefnu hennar. Einu 

tengsl útgáfunnar við önnur svið þjóðkirkjunnar eru þeir tveir starfsmenn fræðslusviðs 

sem sitja í útgáfuráði.  

 Þegar kemur að stjórn Skálholtsútgáfunnar er reynt að skipa hana þannig að hún 

spegli samfélagið í aldri, reynslu og áhugasviði. Stjórn Skálholtsútgáfunnar er auk þess 

hvött til að taka virkan þátt í vali á útgáfuefni, svo sem með tillögum um efni og 

frumkvæði um efnistök, enda eiga stjórnarmeðlimir kost á að lesa öll handrit yfir áður 

en ákvörðun er tekin um útgáfu þeirra.61 Á þetta hefur sjaldan reynt þar sem þátttaka og 

áhugi þeirra á útgáfu almennt er mismikill en sumir meðlimir stjórnarinnar vinna þó 

sem verktakar hjá útgáfunni og taka að sér að meta handrit, ritstýra, þýða og svo 

framvegis. Edda nýtur stuðnings þeirra í vinnunni við útgáfuna sjálfa og hefur ekki þurft 

að leggja mikið á sig til að sannfæra útgáfuráðið eða stjórnina í heild um einstakar 

hugmyndir og segist standa og falla með sínum ákvörðunum. Hún tekur samt fram að 

veðji hún á vitlausan hest standi allir við bak hennar, tilbúnir að grípa hana.62   

 Í útgáfuráði Skálholtsútgáfunnar sitja fjórir einstaklingar auk Eddu en það eru 

þau Hreinn S. Hákonarson, fangaprestur þjóðkirkjunnar og þýðandi, Elín Elísabet 

Jóhannsdóttir, fræðslufulltrúi á fræðslusviði Biskupsstofu og rithöfundur, Halla 

Jónsdóttir, hugmyndasagnfræðingur og aðjunkt við Kennaraháskóla Íslands og Halldór 

Reynisson, verkefnisstjóri fræðslumála á Biskupsstofu. Þau sjá um vinnslu 

útgáfuverkefna og ákvarðanatöku þeim tengdum en útgáfustjórnin sjálf er í höndum 

Eddu Möller. Ýmsir verktakar koma einnig að vinnslu útgáfuverkefna. Má þar nefna 

                                                
60 Edda Möller Viðauki I:59. 
61 Kirkjuhúsið-Skálholtsútgáfan 2008: 8. liður. 
62 Edda Möller Viðauki I:64. 
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Höllu Sólveigu Þorgeirsdóttur, myndskreyti, og um prófarkalestur sjá Þorsteinn frá 

Hamri, rithöfundur og skáld, og Guðrún Finnbjarnardóttir, fulltrúi á Biskupsstofu og 

fyrrverandi starfsmaður Kirkjuhússins–Skálholtsútgáfunnar. Vegna þess hversu fáir 

starfa á vegum útgáfunnar er áhersla lögð á að halda einfaldleika í verkferlum og 

vinnunni almennt en þess gætt að ekki sé dregið úr fagmennsku í vinnubrögðum. 

 

3. Verkferlar og vinnubrögð 
 

… Við verðum í raun og veru 
 að hafa bara okkar hjartslátt … 

 
Útgáfan tekst oftar en ekki á við tvöfalt hlutverk höfundar og útgefanda þar sem fleiri 

bækur verða til fyrir tilstuðlan Eddu og hennar fólks en vegna innsendra handrita. Slíkt 

er ekki óvanalegt þegar kemur að sérhæfðri útgáfu og svipar að auki nokkuð til 

einyrkjaútgáfu (e. self-publishing).63 Flestar útgáfuhugmyndanna fæðast eða mótast við 

„borðið“ inn af versluninni í Kirkjuhúsinu, en hópurinn sem safnast þar saman hefur 

verið kallaður í gamni áhugahópurinn Sippóra eða Kaffistofan Sippóra.64 Það eru þau 

sem viðra hugmyndir eða koma að mótun þeirra á einn eða annan hátt en Elín Elísabet 

Jóhannsdóttir lýsir því svo:  

 
Kaffistofan Sippóra samanstendur af þeim sem að sitja við borðið í Kirkjuhúsinu. Og 
stundum, þá verður bara eitthvað til sem í raun og veru, þegar öllu er á botninn hvolft, 
enginn höfundur er að því það eru svo margir sem eru höfundar að Kaffistofunni 
Sippóru.65 

 

Þar sem hugmyndavinna að verkum Skálholtsútgáfunnar er nokkuð frjálsleg hefur 

Sippóruhópurinn haft óformlega aðkomu að fjölmörgum verkum enda þótt ákveðnir 

höfundar séu skrifaðir fyrir bókunum. Á stundum eru nokkuð viðamiklir hlutar þeirra 

eftir meðlimi Sippóruhópsins, einn eða fleiri, en þess er ekki getið sérstaklega. 

Meirihluti útgáfuráðs er hluti af þessum hópi og koma þau oft að þessu ákveðna „borði 

inn af versluninni“ til skrafs og ráðagerða. Samband Eddu og Elínar er náið enda 

mikilvægt í hugmyndavinnu sem þessari að hafa rétt fólk með sér sem auðveldar og 

örvar það sem kalla mætti hugstormun eða þankahríð: 

 
                                                
63 Armstrong 1991:29; Williams 1993:5; Smith 1966:37. 
64 Sippóra var eiginkona Móse (2. Mós. 1).  
65 Elín Elísabet Jóhannsdóttir Viðauki II:85. 
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Það er svo auðvelt að vinna með henni Eddu. Svo einhvern veginn kveikjum við á 
hugmyndafluginu hjá hvorri annarri enda krefst vinna okkar beggja þess, að 
hugmyndaflugið sé svolítið mikið lifandi. Þess vegna er svo mikilvægt að vinna með 
einhverjum sem örvar það.66  
 

 

Elín vann sem verktaki hjá Skálholtsútgáfu þar til hún var ráðin á fræðslusvið 

Biskupsstofu, og sér þar meðal annars um efnisveitu fræðslusviðs og barnaefni fyrir 

sunnudagaskóla, 6–9 ára og 10–12 ára starf, en vann áður sem ritstjóri blaða á borð við 

ABC barnablað, Barnablaðið og unglingablaðið Smell. Hún er menntaður kennari auk 

þess sem hún nam hagnýta fjölmiðlun í Háskóla Íslands og sótti hluta af djáknanáminu 

þar, en kennaramenntunin reynist henni best í því sem hún starfar við í dag. Elín hefur 

mikla yfirsýn yfir það efni sem Skálholtsútgáfan hefur gefið út vegna þessa nána 

samstarfs við Eddu auk þess sem hún hefur ýmist samið, myndskreytt, ritstýrt eða 

komið að því á annan hátt.  

3.1 Innsend handrit 

Þrátt fyrir að meirihluti útgáfuverkefna séu mótuð innanhúss berast Skálholtsútgáfunni 

handrit eins og öðrum útgáfufélögum. Mjög fá eru boðleg að þeirra mati og sum 

samræmast ekki kristilegri stefnu útgáfunnar. Sem dæmi má nefna að á tímabilinu maí – 

júlí 2011 bárust þeim fjögur utanaðkomandi handrit, tvö fóru í frekari athugun, hinum 

var hafnað. Þau síðarnefndu voru metin óútgáfuhæf vegna málfars og frásagnarmáta auk 

þess sem þau uppfylltu ekki skilyrði um kristilegt innihald. Má þar nefna handrit þar 

sem höfundar virðast ekki gera mikinn greinarmun á dulrænum öflum eða spíritisma og 

síðan kristinni trú, eða að of mikið er lagt upp úr til dæmis óhóflegri drykkju, óvönduðu 

orðbragði eða álíka. 

 Skálholtsútgáfan leitar stöðugt að efni sem ýmist tengir frekar saman kristna trú 

og samtímann eða efni sem dýpkar þekkingu á kristinni trú og lútherskri guðfræði. Slíkt 

efni höfðar frekar til þeirra sem eru virkir í sínu trúarlífi, stunda bænalíf, sækja 

kyrrðardaga og fræðslu, eru jafnvel meðlimir í umræðuhópum og slíku.67   

 Þegar handritum er hafnað er ýmist hringt eða bréf eða tölvupóstur sendur til 

höfunda, sem margir hverjir bregðast illa við, hvort sem um ræðir lærða eða leika. 

Kostnaður vegur þungt í þeim ákvörðunum en fleira hefur einnig áhrif svo sem ef efni 

handrits bætir engu við það sem fyrir er eða ef misskilnings gætir í þýðingu eða 

                                                
66 Elín Elísabet Jóhannsdóttir Viðauki II:81. 
67 Edda Möller Viðauki I:40. 
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hugtakanotkun að öðru leyti röng. Illa unnin handrit sem til dæmis skorta 

neðanmálsgreinar og aðrar heimildir eru sjaldgæf en berast þó. Einu slíku var hafnað 

ekki alls fyrir löngu en var síðan gefið út hjá öðru forlagi.68 Bókin Mig mun ekkert 

bresta eftir Jónu Lísu Þorsteinsdóttur barst sem handrit og leið aðeins einn dagur þar til 

það var keypt, en slíkt er afar sjaldgæft hjá Skálholtsútgáfunni. Þegar handrit eru keypt 

er aðeins gerður samningur fyrir hverja bók og því ekki sjálfgefið að höfundur fái fleiri 

bækur gefnar út í kjölfarið.69 

3.2 Fræðslustarf 

Fræðsla og útgáfa á vegum Skálholtsútgáfu eru álitnar vera tvær hliðar á sama 

peningnum og af þeim sökum hefur borið á misskilningi á starfssviði útgáfunnar annars 

vegar og fræðslusviðs Biskupsstofu hins vegar. Samstarf þeirra á milli er takmarkað en 

óhjákvæmleg skörun er á starfi þeirra vegna sameiginlegrar trúfræðsluáætlunar.70 Með 

henni er hugað að trúarlegri fræðslu eða einhvers konar trúar- og sjálfstyrkingu. Gerð 

fræðsluáætlunar almennt telst sennilega eðlileg hjá flestum trúarlegum forlögum en gera 

má ráð fyrir að slík áætlun sé óvanaleg hjá veraldlegum útgáfufélögum.71 Útgáfustefna 

Skálholtsútgáfunnar er sérstaklega beint að meðlimum þjóðkirkjunnar og þeim sem 

sækja þangað fræðslu, en að einhverju leyti er reynt að gera efnið aðgengilegt svo að 

þeir sem eru ekki virkir í sínu trúarlífi geti nálgast efni. Fermingarefni er undanskilið 

þessari áætlun og fellur því alfarið undir fræðslusvið þjóðkirkjunnar. Þetta fyrirkomulag 

er nú til endurskoðunar enda nokkuð ruglingslegt, en sem dæmi hefur vöntun á nýju 

fermingarefni valdið gagnrýni meðal starfsfólks kirkjunnar og henni verið beint að 

Skálholtsútgáfunni þó hún hafi ekki leyfi frá fræðslusviði til að gefa út nýtt 

fermingarefni. Útgáfa ítarefnis er hins vegar ekki bundin fræðslusviði og því var gefin 

út Bókin um Jesú (2007) (e. The Jesus Encyclopedia), eins konar alfræðibók um Jesú 

sem prestar hafa notað með fermingarkverinu, en ljóst er að Edda tekur fræðsluhlutverk 

Skálholtsútgáfunnar alvarlega: 

 

 

                                                
68 Edda Möller Viðauki I:61. 
69 Sama heimild:71. 
70 Trúfræðsluáætlun þjóðkirkjunnar var samþykkt af kirkjuþingi í október 2009 en fram að þeim tíma 
hafði Skálholtsútgáfan stuðst við sína eigin. Um samræmingu var að ræða og því enginn munur á eðli eða 
áherslum í þessum áætlunum. 
71 Elín Elísabet Jóhannsdóttir Viðauki I:55. 
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Hvernig veist þú hvort barn hafi verið í sunnudagaskóla og kynnst sögunni um Jesú? 
Hvernig veist þú hvort foreldrar hafi sinnt bænalífi eða lesið barnabiblíuna eða 
Biblíusögurnar? Hvernig veist þú hvort grunnskólinn hafi sinnt Biblíusögum? En að 
kunna þær er náttúrulega grunnur að okkar samfélagi. Svo kemur fólk kannski í 
fermingarfræðslu – sem er sterk og góð hefð – en kannski veit ekkert um Jesú. Þá 
gáfum við bara út breska bók sem heitir Bókin um Jesú, myndskreytta bók, sem margir 
nota í fermingarfræðslu.72 

 

Mikið af fræðsluefni útgáfunnar hefur verið sett á rafrænt form inn á efnisveitu 

fræðslusviðsins og það því ekki lengur prentað. Tæknin og tíminn kalla á þessa 

breytingu en helsta ástæða þess er títtnefndur samdráttur kirkjunnar sem kemur fram í 

því að fólk er hætt að kaupa efnið. Þrátt fyrir það þola margir útgefinna titla hjá 

Skálholtsútgáfunni vel 1000 eintaka prentun og því sjaldan stuðst við tækninýjungar á 

borð við „print-on-demand“ þjónustu prentfyrirtækja. 

3.4 Samstarf 

Innanlands 
Lítið samstarf er við aðra kristna aðila á Íslandi um útgáfu á kristilegum grunni. Helst 

má nefna að trúfélögin á landinu selja efni hvors annars auk þess sem Glætan bókakaffi 

og útvarpsstöðin Lindin (Lindin fjölmiðlun) hafa aðstoðað við auglýsingar og sölu. 

Skálholtsútgáfan fagnar frumkvæði annarra á útgáfu kristilegs efnis, því þannig eykst 

framboð þess ásamt því að nýtt efni kemur til sölu í Kirkjuhúsinu. Þar með er í raun 

enga samkeppni að finna heldur aðeins samstöðu. 

 Önnur útgáfufélög á Íslandi virðast ekki vera sérlega meðvituð um kristilegt efni 

og hafa ekki sóst sérstaklega eftir hlutdeild í kristilegum markaði. Bókatíðindi gefa góða 

hugmynd um fjölda bóka sem Kirkjuhúsið getur pantað inn í verslunina og eru þar 

bækur á borð við Trú (Opna), Um Guð (Urður bókafélag), ýmist efni frá Hljóðbók og 

Bókaútgáfunni Salt ehf., Passíusálmana bæði frá Hallgrímskirkju og Sölku, að 

ógleymdri Biblíunni (JPV). Eitthvað leggst til í slíku efni á ári hverju en listinn er ekki 

langur: 

 
Mér finnst forlög ekki gefa mikið út af bókum á kristilegum grunni. Það er alltof lítið til 
af bókum um kristna trú, svona beint „Jesú- og Guðbækur“. En það eru hins vegar 
bækur sem við gætum alveg hugsað okkur að selja hér, sem eru alveg frábærar, bæði 
barnabækur og aðrar. En ef Skálholtsútgáfan væri ekki að gefa út kristilegar bækur þá 
veit ég ekki hver væri að gera það.73 
 
 

                                                
72 Edda Möller Viðauki I:53. 
73 Sama heimild:76. 
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Útgáfa á kristilegu efni hefur ekki vakið athygli eða áhuga annarra forlaga á Íslandi. Það 

ber þó ekki endilega að skilja sem svo að þau séu „á móti“ kristinni trú heldur ef til vill 

frekar að þau séu einfaldlega „með“ hagnaði.74 Gera má ráð fyrir að kostnaðurinn vegi 

þyngra en boðskapurinn þegar kemur að útgáfu og því er það ef til vill undir hinum 

kristnu komið að auka eftirspurn og leggja sig fram um að kaupa bækur á trúarlegum 

grunni. Ef hagnaður fengist af þeim væru meiri líkur á að útgefendur sæju hag í því að 

gefa þær út.  

 Samkeppni við aðrar bókaútgáfur á Íslandi er af þessum sökum lítil og samstarf 

sömuleiðis, en nokkuð samband hefur verið við Guðfræði- og trúarbragðafræðideild 

Háskóla Íslands í gegnum árin. Sumar af þeim bókum sem notaðar eru í kennslunni þar 

hafa komið út hjá Skálholtsútgáfunni en sameiginleg útgáfa hefur verið af skornum 

skammti. Skálholtsútgáfan gefur hins vegar út Ritröð Guðfræðistofnunar og eru það 

helstu tengslin þar á milli.75  

Utanlands 
Sterkt net kristinna útgáfufélaga er að finna bæði í Englandi og á Norðurlöndum og 

hefur Skálholtsútgáfa bundist samtökum sem kallast Nordic future network með 

skandinavískum forlögum. Mörg útgáfufélög lútherskra kirkna er að finna á 

Norðurlöndum, meðal annars Argument og Verbum í Svíþjóð, Iko í Noregi og Anis í 

Danmörku, og því auðvelt að finna efni og hugmyndir við hæfi Skálholtsútgáfunnar. 

Nordic future network gaf út bókina Framtíðarlandið árið 2000 en í henni lögðu 

norrænir rithöfundar og listamenn til efni fyrir hvern dag aðventunnar og jóla. Nú er 

þetta norræna bandalag að móta útgáfustefnu á samnorrænni barnabiblíu sem áætluð er 

til útgáfu eftir 5–6 ár. Útgáfufélagið Lion–Hudson í Oxford, Englandi er einnig forlag 

sem Skálholtsútgáfan leitar fanga hjá. Þar er gefið út fjölbreytt úrval af bókum á 

kristilegum grunni og sinnir það til að mynda alþjóðaréttindum fyrir eitt stærsta 

kristilega útgáfuforlag Bandaríkjanna, Zondervan. Bókamessur og bókahátíðir í 

tengslum við Lion–Hudson og norræna vini Skálholtsútgáfunnar höfða vel til stefnu 

útgáfunnar en Eddu finnst hún græða meira á því að fara í kristilegar bókaverslanir svo 

sem í Danmörku og Englandi til að fá hugmyndir að útgáfuverkefnum og þýðingum.76 

Skálholtsútgáfan er í góðum samskiptum við norræna félaga sína og fundir með þeim 

                                                
74 Rabey 2002:31. 
75 1. hefti ritraðarinnar kom út hjá Skálholtsútgáfunni árið 1988 og var 32. hefti gefið út í 
ágúst 2011. 
76 Edda Möller Viðauki I:77. 
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hafa verið haldnir reglulega í um 20 ár. Síðastliðin þrjú ár hefur ekki verið hægt að 

senda fulltrúa vegna samdráttar en útgáfufélögin á Norðurlöndum hafa einnig fundið 

fyrir honum og því í auknum mæli stuðst við tæknina í formi tölvupósta og skype. 

 Þetta norræna samstarf hentar Skálholtsútgáfunni og hefur reynst vel, enda 

svipar þar margt til Íslendinga og íslensks markaðar, en samskiptin við Lion–Hudson 

gefa frekar innsýn í enskan og bandarískan markað. Þó alltaf sé reynt að horfa fram á 

veginn og útiloka ekki ný tækifæri hafa aðstæður verið slíkar að bæði tíma og pening 

hefur skort til að breikka sjóndeildarhring útgáfunnar til dæmis í útgáfu skáldsagna.77 

3.5 Útgáfustefna 

Í grunninn er útgáfustefna Skálholtsútgáfunnar sú að boða fagnaðarerindið um Jesú 

Krist ásamt því að tengja saman kristna trú og samtímann. Allir titlar 

Skálholtsútgáfunnar miða þannig að því að styrkja trú lesandans og styðja hann í sinni 

trúargöngu á einn eða annan hátt. Það sem vegur þyngst þegar kemur að því að velja 

efni í „ímyndaða bókaskápinn“ er einmitt hlutur Biblíunnar í lífi hins kristna manns; 

Skálholtsútgáfan horfir á Biblíuna sem bókaskáp fullan af sögum, sagnfræði, ljóðum og 

lögum. Líkingin með bókaskápinn er því ekki vanhugsuð þar sem í Biblíunni eru 

margar bækur og hugmyndin því að gefa út bækur sem varpa ljósi á efni Biblíunnar, til 

útskýringar og hjálpar.78 

 Síðastliðinn áratug hefur Skálholtsútgáfan gefið út um 20–30 titla á ári, meðal 

annars fræðsluefni, blöðunga og bæklinga, sem kirkjur og prestar afhenda 

sóknarbörnum og þeim sem til þeirra leita. Má þar nefna efni um barnaskírn og 

hjónaband, og síðan barnaefni fyrir sunnudagaskólann og annað fræðsluefni, en 

fjölskyldu- og fræðslustefna þjóðkirkjunnar liggur til grundvallar öllu starfi 

Skálholtsútgáfunnar og Kirkjuhússins.79 Dæmi um bókaflokka útgáfunnar eru: 

Bænabækur, barnabækur, hugleiðingabækur, andleg leiðsögn, fræðsla, Guðfræði, 

kristin trú, ýmis konar dreifiefni (e. handout) ásamt hljóm- og mynddiskum. Þess má 

geta að margar bókanna eru gefnar út í sérstöku broti sem hefur hlotið heitið 

Skálholtsbrot. Það er 120 mm x 210 mm og er hannað til að línur séu stuttar svo 

lesendur fái andrými við lesturinn. 

                                                
77 Edda Möller Viðauki I:77. 
78 Sama heimild:55. 
79 Kirkjuhúsið-Skálholtsútgáfan 2008:1. 



	   25	  

 Á árunum 2010 og 2011 var ákveðið að fækka titlum en leggja meira fjármagn í 

hvern og einn. Tíu titlar komu til útgáfu árið 2010 og tólf eru áætlaðir á árinu 2011, en 

við þá bætist Víðförli, Árbók kirkjunnar, Ritröð Guðfræðistofnunar og ýmis tilfallandi 

verkefni fyrir þjóðkirkjuna. Hér á eftir verða gefin dæmi um nokkra titla 

Skálholtsútgáfunnar. 

Bænabækur 
Börn og bænir – lífsgæðabók fyrir foreldra eftir dr. Sigurð Pálsson kom út árið 2010 og 

fékk góða dóma. Hún hefur verið vinsæl sem skírnargjöf en er hvort tveggja í senn 

bænabók fyrir börn og hugmyndabanki fyrir foreldra að uppbyggilegum 

samverustundum fyrir fjölskylduna. Þriðja útgáfa bókarinnar Bænirnar mínar kom 

einnig út árið 2010, hinar fyrri 1992 og 2005.  

 Bænateningar, annars vegar með borðbænum á öllum hliðum og hins vegar með 

kvöldbænum á öllum hliðum, hafa verið seldir í versluninni og fengið góðar viðtökur. 

Bænabækur fyrir fullorðna hafa verið gefnar út og má þar nefna Bænir karla og Bænir 

kvenna en tvennir hópar fólks skrifuðu þær, aðra bókina skrifuðu karlar og hina konur.  

Barnabækur 
Hvað í veröldinni gerir maður þegar einhver deyr? er lífsleiknibók fyrir börn gefin út 

árið 2010. Hún fjallar um allar þær tilfinningar sem einstaklingur upplifir við 

ástvinarmissi. Í henni er hvorki minnst á Guð né Jesú heldur er hún meira unnin á 

forsendum skólanna svo hægt væri að kynna efnið í skólum án þess að farið væri út í 

trúboð. Hjá Skálholtsútgáfunni er nokkuð um útgáfu bóka sem flokkast undir lífsleikni 

eða sjálfsrækt, en Edda segir kristna trú vera að miklu leyti lífsleikni.80 Ein þeirra er 

barnabókin Katla og Ketill koma á óvart, en hún er væntanleg haustið 2011. Kaffistofan 

Sippóra hefur alfarið séð um gerð þeirrar bókar en hugmyndavinnan spratt úr fyrirspurn 

í versluninni, þar sem Frú Vigdís Finnbogadóttir óskaði eftir bók þar sem börn gætu lært 

af Jesú og tileinkað sér boðskap hans. Erlendis hafa bækur af þessu tagi fengið á sig 

skammstöfunina WWJD? sem stendur fyrir „What Would Jesus Do?“ eða „Hvað myndi 

Jesús gera?“  

„Um lífið, tilveruna og trúna“ 
Einn bókaflokkur útgáfunnar ber ofangreindan titil sem er eins konar regnhlífarhugtak 

yfir hugleiðingabækur, andlega leiðsögn og spurningar lífsins. Hér flokkast bækur 

                                                
80 Edda Möller Viðauki I:65. 
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útgáfunnar sem innihalda siðferðilegan boðskap og taka fremur á hversdagslífinu en 

trúarlífinu, ef svo má segja.  

 Bókin Þjóðgildin eftir Gunnar Hersvein kom út haustið 2010 og fellur undir 

flokkinn andleg leiðsögn. Það haust var Þjóðfundurinn haldinn og úr þeim farvegi 

mótaðist bókin Þjóðgildin eftir Gunnar Hersvein: 

 
Við töluðum við Gunnar og báðum hann um að skrifa þessa bók. Okkur fannst mjög 
nauðsynlegt að inn í þetta brotna samfélag væri gefin út bók sem fjallaði um þjóðgildin.  
Hann talar mikið um Guð í bókinni en hún er ekki gefin út til að opna augu fólks fyrir 
Biblíunni heldur fyrir samfélaginu … Þegar við vorum að vinna bókina skoðuðum við 
hverjir voru ávextir andans,81 það er kærleikurinn, gleðin, friðurinn, langlyndið, gæskan, 
góðvildin, trúmennska og hógværðin og sjálfsaginn. Og þjóðgildin eru kærleikurinn og 
fjölskyldan, heiðarleiki, jafnrétti, virðing, réttlæti, ábyrgð, frelsi, sjálfbærni, lýðræði, 
jöfnuður og traust. Þetta er nákvæmlega eins! Þess vegna vildum við fá Gunnar í lið 
með okkur, fyrir almenning, af því að þessi kristnu gildi eru svo samofin samfélaginu, 
[þjóðin virðist] bara ekki vilja viðurkenna það.82 

 

Bækur á borð við Þjóðgildin sem innihalda manngæsku og ábyrgð, eða lýsa ákveðnu 

hugarfari sem samræmist kristinni trú, bera henni vitni að mati Eddu, þó þær nefni 

aldrei Jesú, Guð eða Biblíuna á nafn.83 Bókin Í dag-um lífið, tilveruna og trúna er safn 

pistla sem bera ekki endilega þessi sér-kristnu orð. Hún fellur í flokkinn 

hugleiðingabækur en stór hópur fólks var fenginn til að skrifa hana. Sá háttur er 

stundum hafður á hjá Skálholtsútgáfunni, má þar nefna bækurnar Hönd í hönd – styrkur 

og leiðsögn á erfiðum stundum, Fyrirgefning og sátt, Bænir karla og Bænir kvenna. 

Sem dæmi var bókin Í dag skrifuð af 366 einstaklingum, einn pistill fyrir hvern dag 

ársins þar sem kristin hugsun kemur sterkt í gegn í daglegu lífi, og 86 manns komu að 

bókinni Fyrirgefning og sátt, sem síðan var ritstýrt af einum eða fleiri aðilum í 

útgáfuráði. Ritstýring á bókum af þessu tagi kallar á mikla vinnu þar sem hver höfundur 

hefur sína rödd og sinn stíl. Við því má ekki hrófla en þess er þó gætt að hugsunin í 

textanum sé skýr og málfræðiatriði rétt.  

Tónlist og mynddiskar 
Aðrar tegundir bóka krefjast enn meiri vinnu en áðurnefnd verk með fjölda höfunda og 

eru það tónlistarbækurnar í Söngvasveigs-seríunni: 

 

                                                
81 „Ávextir andans“ er yfirskrift fimmta kafla Galatabréfsins í Nýja testamentinu og fjallar um áhrif eða 
einkenni heilags anda í lífi hins kristna manns.  
82 Edda Möller Viðauki I:44-45. 
83 Sama heimild. 
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Tónlistarbækur sem við höfum gefið út, í Söngvasveigs útgáfunni, þær náttúrulega kalla 
á miklu, miklu, miklu meiri vinnu því að þar erum við að tala um texta, nótur, 
útsetningar og leyfi og með hverju einasta lagi myndir með texta en í þessu felst 
rosalega mikil vinna.84 

 

Bækur í þessari seríu eru nú 16 talsins en einnig eru gerðar tónlistarbækur meðal annars 
fyrir æskulýðsstarf en útgáfuverkefni af þessum toga tengjast meira kirkjustarfi beint.  
 Skálholtsútgáfan gefur reglulega út hljómdiska en sá nýjasti var settur í sölu í 
júní 2011 en hann ber heitið Hjartað játi, elski, treysti og er það safn sálma eftir 
Sigurbjörn Einarsson, biskup. Hér er ekki um hefðbundinn sálmasöng að ræða eða 
kóraútgáfu heldur flytur Kirstín Erna Blöndal sálmana ásamt hljómsveit og bakröddum.  
 Þann 2. desember 2010 gaf Skálholtsútgáfan út mynddiskinn Daginn í dag en 
hann inniheldur fjóra 25 mínútna þætti í anda sunnudagaskólans. Framleiðslan átti að 
hefjast þann 23. október 2010 en vegna seinkunnar dróst það til 16. nóvember. Þrjár 
vikur hafa mikið að segja ef markmiðið er að koma efni í jólasölu en á þessum tuttugu 
og tveimur dögum fyrir jól seldist diskurinn í 2000 eintökum og voru 70% þeirra seld í 
Kirkjuhúsinu. Salan þótti óásættanleg þar sem markmið útgáfunnar voru 3000 eintök og 
orsökin talin vera sambland af því að diskurinn hafi komið of seint inn í jólaösina og að 
neikvæð umræða í þjóðfélaginu á sama tíma hafi haft áhrif, en þá var meðal annars hart 
deilt um samband trúar og skóla. Viðtökur verslana voru dræmar og þegar diskar seldust 
upp var ekki pantað aftur.85 Þetta samræmist illa þeirri velgengni sem Skálholtsútgáfan 
hefur haft að fagna og hversu mikið hinn almenni Íslendingur virðist leita í kristilegt 
efni, en sem dæmi má nefna hefur bænabók, tekin saman af Dögg Harðardóttur, selst í 
yfir 70.000 eintökum.  

Kristin trú og samtíminn 
Tvær fyrirhugaðar útgáfur hjá Skálholtsútgáfunni á árinu eru þýðingar sem kallast á við 
stefnu útgáfunnar að tengja saman kristna trú og samtímann. Sú fyrri er bók um 
ástvinarmissi í þýðingu Jónu Lísu Þorsteinsdóttur og segir hún frá sorg og 
sorgarviðbrögðum mismunandi persóna. Seinni bókin ber titilinn Hvað er kristin trú? 
og á að koma til útgáfu á haustdögum 2011. Höfundur hennar er Halvor Moxnes, 
norskur guðfræðingur, en Hreinn S. Hákonarson þýddi. Sú er fremur fræðileg bók, en 
gagnleg fyrir þá sem áhuga hafa á bakgrunni kristinnar trúar. Þar er einnig reynt að setja 
trúnna í samhengi við nútímann og fjallað um til dæmis Krist trúarinnar og Krist 
sögunnar, Guðsmynd, mannsmynd og sjálfsmynd og svo framvegis. 

                                                
84 Edda Möller Viðauki I:68. 
85 Sama heimild:47-48.  
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  Þess má geta að Biblían sjálf er ekki á útgáfulistanum þar sem hún er gefin út af 
JPV en ekki Skálholtsútgáfunni. Hið íslenska Biblíufélag sér um þýðingu Biblíunnar en 
flest kristinna trúfélaga koma að því. Þegar félagið ákvað að vera ekki lengur útgefandi 
að Biblíunni þótti einhverjum ekki við hæfi að útgáfufélag tengt einu trúfélagi gæfi hana 
út og því kom aldrei til tals að Skálholtsútgáfan tæki verkið að sér. Jóhann Páll 
Valdimarsson tók við verkefninu enda talinn besti markaðsmaður Íslands.86 Biblían 
hefur þó hvorki verið markaðsett nógu mikið né nógu vel að mati Eddu auk þess sem 
hún er dýr og hefur selst illa, utan við árið 2007 þegar ný þýðing kom út.  

 

4. Markaðsmál á Íslandi 
… eru ofboðslega frústrerandi! 

 
Skálholtsútgáfan gengur út frá því að Ísland sé kristið land en samkvæmt Hagstofu 

Íslands er um 87% þjóðarinnar skráð í kristin trúfélög87 og því er markhópur útgáfunnar 

gífurlega stór. Það skýtur því skökku við þegar í ljós kemur að markaðsetning 

útgáfunnar gengur ekki sem skyldi og erfitt að „ná í gegn“ eins og Edda kemst að orði. Í 

stöðuskýrslu frá febrúar 2010 segir að fréttatilkynningar sem sendar eru á fjölmiðla séu 

hættar að birtast og bækur sem sendar eru á fjölmiðlafólk fái ekki umfjöllun, að 

undanskildu einu viðtali í morgunútvarpi Bylgjunnar vegna bókarinnar Fyrirgefning og 

sátt. Gera má ráð fyrir að umræðan í þjóðfélaginu undanfarin misseri hafi þar áhrif þar 

sem hún hefur ekki verið þjóðkirkjunni hliðholl eða jafnvel kristinni trú almennt. Má 

þar nefna tillögu Mannréttindaráðs Reykjavíkurborgar haustið 2010 að banna 

heimsóknir trúar- og lífsskoðunarfélaga í leik- og grunnskóla borgarinnar, síaukinn 

áhersluþunga á aðskilnað ríkis og kirkju og umfjöllun um vinnubrögð kirkjunnar í 

málum Ólafs Skúlasonar, fyrrverandi biskups.  

 Markaðsetning útgáfufyrirtækja fer eftir stærð og gróin fyrirtæki búa oft yfir 

reynslumiklum markaðsdeildum eða jafnvel söludeildum. Slíkt hjálpar til að viðhalda 

reglulegu sambandi við helstu bóksala, gagnrýnendur og ritstjóra dagblaða, tímarita og 

annarra útgáfufélaga.88 Skálholtsútgáfan er gróin en ekki stór og virðist skorta aðstoð 

við að koma á betri tengslum við áhrifavalda í fjölmiðlum til að koma titlum sínum 

betur að. 

                                                
86 Edda Möller Viðauki I:73. 
87 Sjá neðanmálsgrein 47. 
88 Armstrong 1990:3. 
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4.1 Markaðurinn 
 
Sem framkvæmdastjóri, útgáfustjóri, ritstjóri, verslunarstjóri, kynningarstjóri og 

markaðstjóri Kirkjuhússins–Skálholtsútgáfunnar mæðir mikið á einni manneskju að 

fylgja eftir útgefnu efni. Það er í gamansamri alvöru sem Edda segir markaðsmál á 

Íslandi vera ekkert annað en „svakaleg“ og „ofboðslega frústrerandi“ en bætir við að 

þau séu jafnframt ótrúlega skemmtileg. 

 Skálholtsútgáfan hefur öðrum þræði reynt að takast á við þessa straumþungu 

undiröldu sem felst í áðurnefndri gagnrýni á kristna trú og þjóðkirkjuna. Edda segist sjá 

hversu mjög er sótt að kirkjunni en bendir á að kirkjan sé samsek í þeirri þróun þar sem 

hvert áfallið hefur rekið annað.89 Hún segir mikilvægt að fólk haldi í sína trú þó það 

skrái sig úr trúfélagi, það sé „óþarfi að fólk setji samansem merki milli trúar og kirkju.“ 

Erfitt getur reynst að skauta í gegnum gagnrýnisraddir, tvískinnung og fordóma í 

þjóðinni þegar sami veggur birtist í hvert sinn sem koma á efni í sölu: 

 
Fólk skírir börnin sín, fer í skírnarveislur, fermir börnin sín, tekur þátt í fermingarstarfi 
– allavega örugglega 70–80% foreldranna. Það vill samt ekki „innræta“ börnunum 
sínum. Ég hef skautað í gegnum þetta – eða ég reyni að skauta í gegnum þetta eins og 
ég var að lýsa „við erum kristið samfélag.“ Ég læt sem ég sjái þetta ekki en ég finn fyrir 
því þegar ég fer að markaðssetja.90  

 

Helsta dæmið sem Edda telur fram er mynddiskurinn Daginn í dag sem er með dýrustu 

titlum sem Skálholtsútgáfan hefur gefið út. Hann seldist vel, þrátt fyrir að hafa ekki náð 

þeim markmiðum sem útgáfan hafði sett, og var síðan settur á VOD sjónvarp Vodafone 

í mars 2011 og Sjónvarp Símans í maí sama ár. Edda segist finna fyrir óánægjuröddum 

sem tala um innrætingu en hún spyr hver hafi búið til þá mýtu að ekki megi innræta 

börnum ákveðið gildismat. Sjálf kallar hún það að hafa gott fyrir börnum og bendir á að 

uppeldi sé einmitt það að kenna börnum mun á réttu og röngu, veita þeim siðferðileg 

viðmið, innræta þeim að vera góð við náungann og halda í heiðri reglur á borð við 

gullnu regluna. Allir þessir góðu hlutir gegnsýri þjóðfélagið en enginn virðist vilja 

viðurkenna þá, að minnsta kosti ekki sem arfleifð kristinnar trúar.91  

 Á árinu 2011 voru nokkrir titlar fyrirhugaðir vegna aldarafmælis Sigurbjörns 

Einarssonar, biskups. Einn þeirra, hljómdiskur með sálmum Sigurbjörns, kom út um það 

leyti er rannsóknarskýrsla kirkjuráðs um brot Ólafs Skúlasonar, fyrrverandi biskups, var 

                                                
89 Edda Möller Viðauki I:47. 
90 Sama heimild. 
91 Sama heimild:48. 
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birt. Eddu hraus hugur við að markaðssetja inn í það andrúmsloft, enda 

þjóðfélagsumræðan mettuð af umræðu um niðurstöðu skýrslunnar og þann styr sem stóð 

um áframhaldandi setu Karls Sigurbjörnssonar í embætti biskups. Unnið var sem best úr 

þeim kringumstæðum með útvarpsviðtölum, auglýsingum og þátttöku í tónleikum þar 

sem sálmar Sigurbjörns Einarssonar voru fluttir af einvala liði tónlistarmanna. 

4.2 Auglýsingar 

Útgáfan auglýsir mikið og hefur átt frumkvæði í því að auglýsa upphaf barnastarfs 

þjóðkirkjunnar á hverju hausti. Fyrir jól 2010 var mikið auglýst, bæði á vefnum, í 

útvarpi og í sjónvarpi auk þess sem mikið var notast við borða og veggspjöld í 

kirkjunum. Skálholtsútgáfan treystir samt fyrst og fremst á „maður á mann“ auglýsingar 

(e. word of mouth).92 Þess utan er póstlisti með um 3000 póstföngum notaður, en þar 

hefur helst verið kynnt efni fyrir jólin. Helstu leiðir í markaðsetningu eru þeir sem hafa 

komið, keypt, sýnt eða selt efni frá útgáfunni. Þessi aðferð er hins vegar ekki nógu 

markviss og er árangurinn ef til vill eftir því. Aðspurð segir Edda helstu ástæðuna fyrir 

óbreyttum aðferðum vera skort á tíma, fólki og peningum: 

 
Margt af því sem við höfum ekki gert er vegna þess að við höfum ekki haft tíma. Það 
vantar fólk. Stóra og mikla þjóðkirkjan hefur ekkert verið að bjóða okkur fólk til að 
vinna með okkur. Ég hef aðeins haft aðgang að [blaðamanni sem vinnur á Biskupsstofu] 
sem hefur hjálpað mér svolítið að koma kynningarmálum í gang. Við höfum líka ráðið 
kynningarfólk í verkefni en mér hefur ekki fundist það fólk ná mikið betri árangri 
heldur en ég.93 

 

Komast þarf að því hvaða markaðsetning virkar í dag fyrir svona sérhæft efni og nýta 

þær leiðir betur, til dæmis með tengslum við bókaklúbba og áskriftir. Slíkt hefur útgáfan 

ekki boðið upp á en þess má geta að Edda–útgáfa keypti tvær bækur í Disney–klúbbinn, 

Lotta skotta og frekjudósirnar og Malli montrass (nananabúbú), sem Elín Elísabet 

Jóhannsdóttir er höfundur að.  

 Allajafna hefur Skálholtsútgáfan gefið út efni um jólin, nánast eingöngu til að 

„vera með í flóðinu“, en það er eitt af markmiðum útgáfunnar yfirleitt – að vera með.94 Í 

flóðinu gerist þó miklu meiri þörf á að auglýsa til að ná athygli neytenda, enda 

samkeppni mikil eins og sjá má af fjölda mynddiska fyrir börn, sem voru um 40 talsins 

um jólin 2010.95 Útgáfan stílar sig því ekki sérstaklega inn á jólabókaflóðið eins og flest 

                                                
92 Smith 1966:122, Paul Boag 2010:207. 
93 Edda Möller Viðauki I:60. 
94 Sama heimild:51. 
95 Sama heimild. 
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útgáfufélög, enda seljast flestir hennar titlar vel árið um kring, eins og fram hefur 

komið. Áherslan fyrir desember 2011 er því lögð á verslunina en ekki útgáfu. 

 Venja er við útgáfu bóka að höfundar taki þátt í að selja og auglýsa verkin sín, 

svo sem með viðtölum og upplestri bóka sinna á ýmsum vettvangi. Mikilvægt er að 

rithöfundar séu þátttakendur í auglýsinga- og söluferlinu enda sala bókar ekki einkamál 

útgefandans.96 Sem dæmi má nefna að haustið 2010 var Gunnar Hersveinn fenginn til 

að skrifa bókina Þjóðgildin í tengslum við Þjóðfundinn sem var haldinn í nóvember 

sama ár. Hann bauð sig hins vegar fram til Stjórnlagaráðs og lenti í fjölmiðlabanni 

vegna þess. Lítið var því hægt að kynna bókina fyrr en í desember sama ár. Annað sem 

hefur áhrif á markaðsetningu og sölu bóka sem Skálholtsútgáfan gefur út er lestur 

rithöfunda, en útgáfa á kristilegum grunni skortir tilfinnanlega vettvang fyrir kynningu: 

 
Hvar er fólk að mætast í kirkjum landsins? Jú, í guðsþjónustu. Þar er fólk ekki að lesa úr 
bókum. Það er í barnastarfinu, það er í fræðslu fyrir börn, það er á fræðslukvöldum fyrir 
fullorðna þar sem slíkt er til staðar. Jú, Gunnar Hersveinn fór á Akureyri og víða til að 
lesa og á Akureyri voru þjóðgildin tekin fyrir á nokkrum vikum. Það var ýmislegt 
svoleiðis en, svona að fara í kirkjur og lesa upp – það vantar vettvanginn.97 

 

Í mörgum löndum hafa útgefendur tekið af skarið í skipulagningu og framkvæmd á eins 

konar bókasafnsvikum, útvarpsþáttum eða öðrum opinberum viðburðum til að auka 

lestur bóka eða sölu.98 Skálholtsútgáfan þyrfti að öllum líkindum að beita sér fyrir því 

að búa til vettvang fyrir bókakynningar til að ná betri dreifingu og sölu.  

 Umsvif auglýsinga og markaðsetningar Skálholtsútgáfunnar á netinu er ekki 

mikil. Heimasíðu útgáfunnar er haldið úti af starfsmönnum Kirkjuhússins sem halda 

lágmarksupplýsingum réttum hvað varðar verð og vörur en annars er lítil vinna lögð í 

vefinn. Form vefsíðunnar takmarkar getu þeirra og því er til að mynda ekki hægt að 

smella á myndir eða setja inn svokallaða alt-texta, en slíkir textar er mikilvægir til að 

auka aðgengi á vefsíðum.99 

 Vefverslun hefur verið á dagskrá útgáfunnar í nokkur ár en kostnaðurinn er hár 

og framkvæmdum því frestað ítrekað. Það er hins vegar brýnt verkefni og starfsmenn 

verða varir við heilmikla umferð um heimasíðuna enda fyrirspurnir margar. Ef 

markhópur viðkomandi fyrirtækis eða verslunar er lítill, mun póstlisti stundum talinn 

                                                
96 Edda Möller Viðauki I:74–75. 
97 Sama heimild:70. 
98 Smith 1966:191. 
99 Boag 2010:141–142. 
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hentugri leið en vefverslun.100 Ekki er þó í boði að skrá sig á póstlista á vefsíðu 

Skálholtsútgáfunnar sem torveldar áhugasömum enn frekar að nálgast vörur eða 

upplýsingar. 

  Nútímamarkaðsetning eins og samskiptasíður eru notaðar en þá helst af Sr. Árna 

Svani Daníelssyni, sem er vefprestur og sér um fjölmiðlasamskipti á Biskupsstofu. Fólk 

getur ef til vill „líkað við“ ákveðna titla á fésbókinni en útgáfan sjálf auglýsir sig hvorki 

þar né tvítar.101  

4.3 Lögmál markaðarins 

Þrátt fyrir að flest markmið útgáfunnar séu af annarri gerð en vani má teljast er 

Skálholtsútgáfan háð sömu lögmálum og önnur útgáfufélög – lögmálum markaðarins. 

Til að fyrirtæki sem þetta komist af þurfa forsvaramenn að vita hvað þeir eru að gera og 

því dugir ekki eingöngu að biðja Guð um að redda málum ef í harðbakkann slær: 

 
Maður getur ekki treyst því bara að Guð heyri bænir manns á þann hátt að hann sendi 
manni tékka. Hann blæs manni frekar í brjóst hugmyndum og gefur manni vit.102 
 

Þó sala og hagnaður þjóni mikilvægu hlutverki eru fleiri þættir sem móta viðhorf 

Skálholtsútgáfunnar gagnvart markaðnum:  

 
Okkar viðhorf gagnvart markaðnum er pínu öðruvísi heldur en hjá mörgum öðrum 
útgáfum. Vegna þess að við þurfum að hugsa „hverjum erum við að þjóna?“ en ekki 
bara „hvernig getum við lokkað fólk til þess að kaupa“ þó við þurfum líka að hugsa um 
það! Það er annað jafnvægi, aðeins annað sjónarhorn … tilgangurinn með þessu öllu er 
að við viljum koma ákveðnum boðskap á framfæri og styðja fjölskyldurnar í því að ala 
börnin sín upp í kristinni trú.103 

 

Öll útgáfufélög verða að setja sér einhver efnahagsleg markmið til að ná endum saman 

en hugsjón ritstjóra er sjaldnast eingöngu fjárhagsleg enda telja margir þeirra sig bera 

félagslega- eða menningarlega skyldu til að sinna fræðslu eða útgáfu, sem ekki er ólíkt 

því að hafa hugsjón eða köllun.104 Edda og Elín segjast vinna við það sem þær hafa 

mestan áhuga á en telja starfið einmitt ekkert annað en köllun. Það sé hvorki barnalegt 

                                                
100 Boag 2010:236. 
101 Að „tvíta“, sem er einnig kallað að „tísta“ eða „títta“, er sú athöfn þegar notendur  
samskiptamiðilsins Twitter setja inn skilaboð á vefinn. 
102 Edda Möller Viðauki I:54. 
103 Elín Elísabet Jóhannsdóttir Viðauki I:54-55. 
104 Lane 1975:37. 
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né óraunsætt, enda dragi það ekki úr mikilvægi þess að þurfa að kunna til verka og nota 

„lögmál markaðarins“.105  

4.4 Markhópar 

Samkvæmt stefnumótun stofnunarinnar frá árinu 2008 eru markhóparnir sjö talsins: 

1. Kirkjusöfnuðir og leiðtogar þeirra. 

2. Foreldrar barna í barnastarfi, æskulýðsstarfi og fermingarstörfum. 

3. Þátttakendur í kirkjulegum fræðslunámskeiðum. 

4. Kirkjulegir kórar sem og aðrir kórar. 

5. Skólar á leik- og grunnskólastigi. 

6. Bókaverslanir. 

7. Almenningur; sérhæft lesefni og gjafavara. 

 

Eins og sjá má eru markhóparnir margir og því reynt að hafa í huga við hvaða markhóp 

er verið að ræða hverju sinni. Þannig þarf að hafa í huga hvort útgefnu efni sé beint að 

kristnum einstaklingum almennt, þjóðkirkjumeðlimum eða að þeim sem ekki sækja 

sérstakt trúfélag. Eins og sjá má spanna þessir hópar afar vítt svið enda byggist stefna 

útgáfunnar á því að boða fagnaðarerindið öllum þeim sem heyra vilja auk þess að reynt 

er að ná til almennings í gegnum sérhæft lesefni og gjafavöru í Kirkjuhúsinu. Af þessu 

má sjá að markhóparnir ná nokkurn veginn frá vöggu til grafar eins og Elín komst að 

orði, og því ekki einskorðaðir við syrgjendur, fermingarbörn, foreldra eða fólk á leið í 

barnaskírn. Vera bókaverslana kemur spánskt fyrir sjónir á lista sem þessum en þar sem 

Skálholtsútgáfan hefur upplifað erfiðleika við að koma efni sínu í dreifingu er 

skiljanlegt að slíkar verslanir séu tilteknar sem sérstakur markhópur. Með nákvæmari 

stefnumótun og skýrari skilgreiningum á þessum hópum mætti ef til vill ná enn betur til 

hvers og eins þeirra. 

 Það er í raun ekkert markmið hjá útgáfunni að ná í nýja höfunda, þar kemur eðli 

Skálholtsútgáfunnar til þar sem markmið þeirra er fyrst og fremst að breiða út 

fagnaðarerindið og kristinn boðskap:  

 

 

 

                                                
105 Edda Möller Viðauki I:54, Elín Elísabet Jóhannsdóttir Viðauki II:79-80. 
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Auðvitað berast okkur handrit en kannski liggur það líka í eðli útgáfunnar. Við erum 
ekki að reyna að ná í nýja höfunda vegna þess að út frá þessu sjónarmiði, að við erum 
kristið samfélag og við viljum að börnin þekki sögur Biblínnar, þá viljum við að fólk 
lesi Biblíuna. Við viljum gefa út bækur sem hjálpa fólki að kynnast kristinni trú og 
Biblíunni og hvernig það getur lesið Biblíuna svo við erum ekki að gefa út 
skáldsögur.106 

 

Skáldsögur eru hins vegar stór hluti markaðarins erlendis, til að mynda í 

Bandaríkjunum.107 Ef stefna útgáfunnar er að hjálpa hinum almenna íslenska lesanda að 

kynnast kristinni trú og Biblíunni með nýjum leiðum ætti hún mögulega að gefa betri 

gaum að skáldsögunum. Þar mætti finna ný tækifæri til að tengja saman kristna trú og 

samtímann, eins og stefna þeirra segir til um.  

 Ástæðan fyrir því að kristilegar skáldsögur hafa ekki hafið innreið sína hjá 

Skálholtsútgáfunni má sennilega rekja til samsetningar í útgáfuráðinu.108 Þar eru 

einstaklingar sem hafa lítinn áhuga á slíkum skáldsögum auk þess sem þau verða ekki 

vör við mikla eftirspurn. Edda kveðst ekki vita hvort markaðurinn fyrir slíkt lesefni sé 

stór eða lítill né hvar hægt sé að staðsetja hann þar sem Skálholtsútgáfan hafi ekki velt 

því fyrir sér en ef til vill sé kominn tími á það. Reynt er að hafa stjórn 

Skálholtsútgáfunnar þannig uppbyggða að hún „spegli samfélagið sem slíkt varðandi 

aldur, reynslu og áhugasvið.“ Þar sem veraldlegar skáldsögur eru stór hluti markaðarins 

á Íslandi og nóg framboð af erlendum skáldsögum á kristilegum grunni er spurning 

hvort samsetning stjórnarinnar endurspegli nógu breitt aldursbil eða áhugasvið á 

bókmenntum. 

                                                
106 Edda Möller Viðauki I:44. 
107 Sem örfá dæmi má nefna frumkvöðla á borð við: Baráttan við heimsdrottna 
myrkursins eftir Frank E. Peretti, Left behind-bókaseríu eftir Tim LaHaye og Jerry 
Jenkins ásamt skáldsögum tengdum biblíupersónum líkt og Haddassah eftir Tommy 
Tenney og John, Son of Thunder eftir Ellen Gunderson-Traylor. Bækurnar Almost 
Heaven eftir Chris Fabry, Petra-City of Stone eftir T.L. Higley og The Twelfth Imam eftir 
Joel C. Rosenberg eru með þeim vinsælustu árið 2011. Mikið er sótt í hugleiðingabækur 
svo sem Tilgangsríkt líf eftir Rick Warren, The Jesus I never knew og fleiri bækur eftir 
Philip Yancey og Bæn Jaebesar eftir Bruce Wilkinson. 
108 Edda Möller Viðauki I:45. 
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5. Áfram veginn 
… en við þurfum samt að þjóna þeim 

–the show must go on … 

 

Utanaðkomandi þættir hafa haft bein áhrif á stöðu og afkomu Skálholtsútgáfunnar. Má 

þar nefna bágt efnahagsástand þjóðarinnar og samdrátt kirknanna. Skorturinn á bjartsýni 

og baráttuhug hjá kirkjustarfsmönnum er afleiðing þess og dæmi eru um að verið sé að 

gefa eftir í mótlætinu með því að draga úr kirkjustarfi almennt sem hefur aftur bein áhrif 

á sölu efnis útgáfunnar. Opinber umræða í fjölmiðlum er einnig áhrifavaldur, enda á 

tíðum bæði einsleit og fremur andsnúin kristinni trú að mati Eddu. Úrsagnir úr 

þjóðkirkjunni hafa ekki verið til að bæta aðstæður enda aðskilnaður ríkis og kirkju 

hitamál. Sjálf er Edda skráð í fríkirkju en þrátt fyrir það kemur nokkuð á óvart þegar 

hún segir aðskilnað ríkis og kirkju ekki endilega hafa slæm áhrif á útgáfuna. 

Vinnubrögð kirkjunnar yrðu að hennar sögn betri, sem hefði óneitanlega góð áhrif á 

útgáfuna og aðra áðurnefnda utanaðkomandi þætti.109 Af því má leiða að aðskilnaður 

ríkis við þjóðkirkju vegi augljóslega ekki eins þungt fyrir útgáfuna og aðskilnaður 

þjóðarsálarinnar við kristna trú. Íslendingar þurfi að greiða úr flækjunni sem álitamál 

hafa skapað og ná tengslum við alþýðuboðskap kristinnar trúar: 

  
Ég segi bara að grundvallaratriði í kristindóminum sé það að vera manneskja! Hvað er 
Kristur annað að kenna okkur en að láta gott af okkur leiða og vera góðar manneskjur? Í 
einföldustu myndinni? Þetta skilur fólk. Og þegar fólk skilur ekki krossdauða Krists og 
atburði upprisunar – fórnina! – þá skilur það hana af því að maður segir, „hið góða 
sigrar hið illa“. Skilaboðin eru þau: Hvort sem þú lest Harry Potter eða horfir á 
Hringadróttinssögu, hvað gerist í lokin? Eftir alla söguna – hið góða sigrar hið illa! 
Barátta góðs og ills! Og hvað gerðist um páskana? Hið góða, fórnin – Jesús – deyr fyrir 
syndir okkar. Hann reis upp. Kærleikurinn lifir. Þetta er það sem við þurfum að 
sameinast um, í raun og veru. Ef við viljum kalla okkur kristið fólk þá verðum við að 
sameinast um það að einfalda hlutina líka. Þetta er ekkert svo erfitt. Kristindómurinn er 
ekkert erfiður. Þetta er bara alþýðuboðskapur. Hann er ekkert prédikunarboðskapur uppi 
á háum stól, hann er bara þetta hérna – Augnkontaktinn.110 

 

Að ná augnsambandi við þennan alþýðuboðskap getur reynst hinum almenna Íslendingi 

erfitt þegar málefni þjóðkirkjunnar eru stöðugt í sjónlínunni. Skálholtsútgáfan vill stuðla 

að því að koma þessu augnsambandi á en sem útgáfufélag þjóðkirkjunnar er hún háð því 

hvernig kirkjan vinnur úr sínum málum. Því virðist styrkur hennar sem útgáfufélag 

stærsta kristilega trúfélagsins á Íslandi einnig vera helsti veikleiki hennar.  

                                                
109 Edda Möller Viðauki I:77. 
110 Sama heimild:49. 
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 Íslendingar hafa löngum verið andlega þenkjandi og ef til vill hafa einhverjir 

þeirra sem hafa skráð sig úr þjóðkirkjunni ekki afskrifað trúna í leiðinni. Spurning er þá 

hvort tengsl útgáfunnar við þjóðkirkjuna hafi hamlandi áhrif á dreifingu og sölu og þá 

hvort kristilegur markaður utan þjóðkirkjunnar sé að einhverju leyti vannýttur. Það má 

vera að alltaf sé svigrúm fyrir vel gerðar bækur með góðum boðskap, en ef ætlunin er að 

þær verði lesnar þarf bæði vitundarvakningu lesenda og sameiginlegt átak útgáfuaðila 

við að auka bæði framboð ásamt eftirspurn og „búa til“  nýjan viðskiptahóp.111 

 Af sögu Skálholtsútgáfunnar að dæma má sjá að hún hefur alltaf sniðið sér stakk 

eftir vexti – og þrengist stakkurinn er hugað að vaxtalaginu. Samdráttur er allstaðar í 

útgáfuheiminum og Skálholtsútgáfan hefur fundið bæði efnislega og andlega kreppu 

næða um sig, en þegar á móti blæs er ekkert annað í stöðunni en að klæða sig betur og 

halda áfram veginn. Forsendurnar eru þær að verið sé að þjóna bæði Guði og 

náunganum, og á meðan enn finnst fólk með slíka hugsjón og köllun mun kristileg 

útgáfa eiga sér framtíð á Íslandi.  

                                                
111 Smith 1966:191. 
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Viðaukar 

Viðauki I: Viðtal við Eddu Möller 
 
Viðtal við Eddu Möller, framkvæmdastjóra Kirkjuhússins og útgáfustjóra 

Skálholtsútgáfunnar, 28. apríl 2011. 

 

Ég hef verið að kynna mér kristilega útgáfu og hvernig henni er háttað hjá ykkur … 

…Já. Við erum fjögur sem að erum í útgáfuráði: ég, Hreinn Hákonarson, fangaprestur 

þjóðkirkjunnar. Hann er frábær þýðandi og ritstjóri. Hann hefur unnið verkefni með mér 

mjög mikið í gegnum árinu. Svo er það hún Elín Elísabet, hún vinnur á fræðslusviðinu 

hjá Biskupsstofu. Hún er rithöfundur líka. Hún er bæði rithöfundur og ritstjóri, 

kennaramenntuð. Hún hefur verið rosalega mikið með mér í þessu líka. Og svo er annar 

á fræðslusviðinu, sem heitir Halldór Reynisson. Hann hefur verið kannski minna í þessu 

en situr samt í útgáfuráði. Svo er einn aðjunkt í kennaraháskólanum, Halla Jónsdóttir. 

Hún er hugmyndasagnfræðingur. Hún hefur unnið mjög mikið með okkur líka. Þannig 

að þetta liggur ekki bara á mér, útgáfustjóranum. Útgáfustjórnin liggur á mér en vinnsla 

útgáfuverkefna er miklu, miklu meira í þeirra höndum heldur en mínum.  

 

Þú ert samt titluð framkvæmdastjóri  …   

Þótt ég sé útgáfustjóri líka. Já, þá er ég í raun og veru með útgáfuráðinu og miðla 

verkefnum til útgáfuráðs. Sum árin hefur þetta verið rosalega mikil vinna og önnur árin 

minni vinna. Það fer svolítið eftir verkefnum hvað ég kalla mikið á þau til aðstoðar. 

 

Já, þú biður um aðstoð en þau eru ekki endilega sem gefa afsvör við handritum og koma 

með hugmyndir?   

Jú, það er líka svoleiðis. Við vinnum þetta allt sameiginlega. Allar ákvarðanir til útgáfu 

eru teknar af útgáfuráði og hugmyndirnar verða mjög mikið til þar og bara hér við 

borðið. Við fáum líka hugmyndir frá fólki sem kemur inn af götunni og svo frá fólki 

sem kemur í búðina og spyr. Þar hafa orðið til fullt af skemmtilegum útgáfuverkefnum. 

Það er samt ekkert mjög mikið leitað til okkar eftir útgáfu. Flest af því sem við höfum 

gert, undanfarin 20 ár, eru nánast hugmyndir sem við höfum fengið eða unnið alveg frá 

grunni. Eða þá að við höfum gefið út erlendar bækur í fjölprent og þýtt bæði barna- og 
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fullorðinna bækur. En vissulega fáum við handrit. Mismunandi mikið. En mjög margt af 

því er í raun og veru … ekki boðlegt. Fæst af því er boðlegt. 

 

Eru það þá þýðingar eða frumsamin handrit? 

Frumsamið. Og ef það eru þýðingar þá er það oftast svo illa þýtt.  Mér finnst við ekki fá 

mikið af góðum handritum.   

 

Heldur þú að það sé út af því að þetta er kristið útgáfufélag …  

Já! 

Fólk sem sendir til okkar hefur kannski aðra sýn. Það sem það er að gera hefur ekki 

breiðan lesendahóp eða höfðar kannski til fólks, kristins fólks í dag.  

 

Hverjir eru það sem eru helst að senda?  

Það er mikið fullorðið fólk … við erum alltaf að leita eftir einhverju sem tengir kristna 

trú og samtímann, ekki kristna trú og fortíðina. Og okkur er það mjög mikið í mun að 

það sem við erum að gefa út, það tengi saman veruleika fólks í dag og kristna trú. Við 

búum í kristnu þjóðfélagi og við eigum að sinna því. Við eigum að sinna þörfum fólks í 

kristnum samfélögum. Þá göngum við út frá því að ræturnar, kristnar rætur, séu svo 

sterkar að við getum ekki dregið fólk í dilka. Okkar er að þjóna því með útgáfu. Bæði 

bókum, fræðsluefni, tónlist, MYNDDISKUM. Því sem þörf er á. Þá erum við kannski 

að tala um samtímann, framtíðina. Ekki fortíðina. Flest af því sem við erum að fá hérna 

inn til okkar er, gömul „rómantík“ eða þá svolítið þungt kristið efni. 

 

Hvernig þá? 

Eins og til dæmis eitt handrit sem ég fékk í gær er þýðing sem kemur á óvart. 

Þýðandinn þýddi bók sem heitir Guð hvers vegna sem við gáfum út í fyrra. Hún er fyrir 

svona umræðuhópa má kannski segja, þar sem þú ert komin svolítið lengra. Þú hefur 

stundað bænalíf lengi, þú sækir kyrrðardaga, þú hefur tekið þátt í hópum þar sem er 

farið í gegnum eins og guðfræði fyrir lengra komna. Þetta er þannig bók en hún er sem 

sagt ekki gömul rómantík heldur er þetta heilmikil dýpkun á kunnáttu um kristna trú. Ég 

er ekki búin að kíkja á þetta handrit (Hvað er kristin trú? Innsk.höf) en ég hef lesið hina 

bókina Guð hvers vegna sem við gáfum út í fyrra. 

 

Já, það er sami höfundur? 
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Já og sami þýðandi. Ef ég hef þetta svolítið vítt í sambandi við það sem okkur er að 

berast þá er til dæmis eitt handrit sem ég hef ekki klárað að lesa yfir – við erum bara 

þrjár, en það er allt í lagi. Allt hefur sinn tíma. En það er þýðing Jónu Lísu 

Þorsteinsdóttur á bókinni Living with bereavement sem er sem sagt að lifa við 

ástvinarmissi. Þetta er bresk bók sem búið er að þýða og hún er í raun og veru 

reynslusögur. Sögur fólks sem hefur misst þannig að „Anna“ segir frá og hún kemur 

kannski líka fyrir tíu blaðsíðum síðar og svo er það kannski „Jón“ sem er fasteignasali 

og „Inga“ sem að vinnur á skrifstofu. Einstæð móðir með eitt barn og missti barnið og 

hún segir frá sorgarviðbrögðum og reynslu sinni. Þetta er bók sem við ákváðum að þýða 

og gefa út. Núna kemur svo einn prestur til okkar ásamt yogakennara sem hafa verið að 

vinna mikið saman að kristinni íhugun og því að vinna sig út úr sorg. Hann er með 

stórkostlega hugmynd að bók þar sem önnur þeirra, sem hefur misst manninn sinn og 

hefur unnið mikið með kristna íhugun og yoga, segir sína sögu. Síðan er það presturinn 

sem tekur viðtöl við fólk sem hafa orðið fyrir sorg og … þetta verður svona „do-er“ 

bók. Hvað getur þú gert til þess að gera líf þitt betra þrátt fyrir sorgina. Þannig erum við 

komin í ákveðna klípu. Annars vegar erum við búin að borga fyrir þýðingu á bók 

[Living with bereavement], hins vegar fáum við svona hugmynd sem þær [presturinn og 

yogakennarinn] ætla að vinna á næstu 18 mánuðum. Og reyna annað hvort að búa til 

farveg fyrir báðar eða hætta við annað. 

 

… og eruð þið búnar að skoða það eitthvað? 

Nei, þetta er verkefni sem þú gætir unnið með mér núna í sumar. En mjög mikið af því 

sem við höfum gefið út hingað til höfum við fengið hugmyndir að sjálf. Vegna þessarar 

miklu og sterku vision okkar sem útgáfu, kirkjuútgáfu, sem er sjálfstæð stofnun en samt 

í eigu þjóðkirkjunnar. Það sé okkar hlutverk að tengja saman kristna trú og nútímann … 

að sem sagt draga ekki fólk í dilka heldur ganga út frá því að við erum kristin þjóð í 

grunninn þar sem að 90% þjóðarinnar tilheyrir kristnum söfnuðum. Það er okkar 

„vision“ og það viljum við gera fyrir fjölskyldur, fyrir börn, fyrir kirkjuhópa, fyrir 

kirkjustarf, fyrir alla sem hafa áhuga en okkar helsta markmið er að ná eyrum þeirra 

sem vilja ekki heyra.  

 

Já. Það er líka markmið útgáfunnar? 

Já. Að ná eyrum þeirra sem vilja ekki heyra. Því það eru margir og við getum hvorki 

ráðið við það né ráðið því – en við þurfum að hafa áhrif. 
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Hver er sagan á bak við stofnunina? 

Sagan er löng og fyrstu árin voru mjög erfið. Þessi útgáfa er stofnuð upp úr 1980 og það 

gekk mjög illa fyrstu árin. Þetta var hugmynd Sigurbjörns Einarssonar biskups að 

útgáfufélag væri til við kirkjuna og upp úr 1980 var þetta náttúrulega ægilega nýtt og 

kirkjurnar höfðu ekkert fjármagn – við erum aftur komin að þeim punkti núna, í þessum 

samdrætti. Fyrstu árin voru náttúrulega mjög dramatísk, alveg ofboðslega dramatísk, og 

1985–1986 þá fór þetta allt bara í þrot.  

 

Útgáfan sem sagt? 

Já, eða hún fór ekki í gjaldþrot sko. Hún fór bara í þrot. Skuldirnar voru svo 

yfirgengilega miklar að það var bara, ég hugsa að það myndi teljast um 100–200 

milljónir í dag því það var búið að offjárfesta svo svakalega. En þá var byrjað upp á nýtt 

og þá fyrst kom ég að þessu, en ég líka er búin að vera mjög lengi í þessu. Við 

byrjuðum eiginlega svolítið í anda hinnar hagsýnu húsmóður að bara stækka þetta hægt, 

leyfa útgáfunni bara vaxa hægt. Síðan urðu næstu tímamót í kringum 1990 þegar 

kirkjuhúsið, verslunin, sem var á Klapparstígnum, var sameinað Skálholtsútgáfu. Það 

var sem sagt búið til batterí sem var bókaútgáfa – útgáfufélag, og verslun með bækur og 

fræðsluefni og ýmislegt annað á kristnum grunni. Við vorum á Kirkjuhvoli þar til ca. 

1994 þegar þetta hús að Laugarvegi 31 var keypt. Þá var hugsunin að við kæmum inn 

og leigðum hér af kirkjustjórninni til þess að hleypa lífi í húsið og nýta þetta 

verslunarhúsnæði. Síðan höfum við verið hér og höfum bara verið að vaxa. Svo 

náttúrulega lendum við í því núna þegar það er samdráttur hjá kirkjunum að við þurfum 

að draga saman aftur. Það hefur samt verið mjög mikill vöxtur í þessu þannig að í svona 

stuttu máli höfum við þurft að takast á við byrjunarörðugleika fyrir ca. 25 árum síðan 

sem voru rosalega erfiðir og síðan var nánast byrjað að nýju. Það tók svona 3–4 ár að 

greiða upp allar þessar skuldir og því byrjað á að halda þessu í lágmarki. En lágmarkið 

var í rauninni ekki neitt. Þetta var í rauninni þannig að í upphafi var Skálholtsútgáfana 

svo lítil að hún … það heyrðist varla í henni barnsgráturinn. En það tókst svona að 

byggja þetta upp og að búa til okkar ímyndaða bókaskáp til að fylla inn í og reyna að 

meta þörfina svona smátt og smátt auk þess að sinna þjónustunni við kirkjurnar og 

takast á við það sem getur kallast mjög erfitt, því það eru náttúrulega 138 

þjóðkirkjuprestar á Íslandi og þeir hafa náttúrulega 138 mismunandi skoðanir á hvað 

gert er. 
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Hvernig fyllið þið í þennan ímyndaða bókaskáp? Eruð þið með eitthvað ákveðið? 

Já, alveg. Við erum gjörsamlega algjörlega með það niðurnjörvað hvernig við viljum 

gera það. Útgangspunkturinn er einmitt þetta með samfélagið, að Ísland hefur verið 

kristið samfélag í gegnum aldirnar og þótt að seculariseringin sé sjáanleg þá tilheyra enn 

þá 90% þjóðarinnar kristnum kirkjum. Og þetta er fólk sem er að takast á við 

samfélagsleg vandamál, prívat vandamál, gleðina og sorgina og allt þar á milli – eignast 

börn, missa foreldra, allt þetta. Þannig að þetta er okkar akur. Inn í þennan akur erum 

við að sá. Listinn okkar yfir útgefna titla er bókaskápurinn okkar. Við lítum ekki bara á 

bókaskápinn okkar sem bækur, cd, mynddiska, fræðsluefni, heldur lítum við á 

bókaskápinn okkar sem ýmislegt sem við erum að gera hérna fram í búð.  

 

Eins og hér á listanum, undir hjónaband og sambúð, þar eru tvær bækur tilgreindar …  

Já, þetta er það sem við höfum gefið út um hjónabandið og sambúð, fyrir almenning. 

Síðan höfum við líka gefið út ýmislegt hliðarefni sem við höfum gefið út sem prestarnir 

gefa.  

 

Bæklingar og svona? 

Já. 

 

Þannig að þið horfið ekki á þennan bókaskáp og hugsið æ, veistu við ættum kannski að 

fara að bæta inn í þennan part eða hinn?  

Jú, við gerum það nefnilega. En við til dæmis höfum ekki gefið út inn í hjónaband og 

sambúð nema eitthvað tvennt sem er fyrir almenning, það er líka vegna þess að það eru 

önnur útgáfufélög sem gera það líka. Stór hluti þjóðarinnar er í sambúð eða hjónabandi 

þannig að þar er markaður og við erum ekki ein í því, svo við þurfum ekki að vinna eins 

mikið inn í þennan akur eða þennan hluta af bókaskápnum, en við seljum þær bækur 

líka.  

 

Já, þið takið inn bækur frá öðrum? 

Já, verslunin er ekki bara Skálholtsútgáfan heldur allar bækur, á kristnum grunni, í víðri 

merkingu þess orðs. Til dæmis erum við með nýju bókina hennar Árelíu 

Guðmundsdóttur um sjálfstraust. Það er ýmislegt svona sem við pöntum inn, sem við 

lítum á sem hlutverk okkar að selja. Þetta er mannbætandi. Þær eru góðar fyrir þig, 
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góðar fyrir mig, og fjalla um sjálfsvirðingu, sjálfstraust og byggja upp sjálfsvitund og 

svo framvegis. 

 

Á kristnum grunni - gerið þið einhvern tímann greinarmun á þegar efni sem kemur inn 

fer út í eitthvað dulrænt eða austrænt?  

Já. Við getum bara sagt nei, við ráðum því alveg. En fólk líka veit alveg hvað má bjóða 

okkur. Við reynum að fylgjast með hvað kemur út og síðan veljum við sjálfar inn í 

búðina.  

 

Hver eru markmið útgáfunnar? 

Markmiðið er einmitt að fylla inn í þennan ímyndaða bókaskáp, fyrir fólk, Íslendinga og 

mæta þörf í kristið samfélag, þar sem 90% þjóðarinnar eru í kristnum trúfélögum. 

Sérstök markmið fyrir ákveðin ár eru líka sett fram í stefnuskrá hvers árs.   

 

Markhóparnir, er eitthvað sérstakt gert til að ná til rithöfunda? Einhverra annarra. 

Nei. Nei. Það hefur kannski legið svolítið í bara … ég hef bara ekki haft tíma. Þetta er 

mjög góð spurning. Hvernig eigum við að ná til nýrra rithöfunda? Auðvitað berast 

okkur handrit en kannski liggur það líka í eðli útgáfunnar. Við erum ekki að reyna að ná 

í nýja höfunda vegna þess að út frá þessu sjónarmiðið að við erum kristið samfélag, og 

við viljum að börnin þekki sögur Biblíunnar, við viljum að fólk lesi Biblíuna. Við 

viljum gefa út bækur sem hjálpa fólki að kynnast kristinni trú og Biblíunni og hvernig 

það getur lesið Biblíuna svo við erum ekki að gefa út skáldsögur. 

 

Nei … er það sérstök stefna hjá ykkur? 

Nei … við bara komumst ekki yfir meira. Það er í raun og veru ekkert markmið hjá 

okkur að ná í nýja höfunda, þannig séð. Því að eðli Skálholtsútgáfunnar er kannski 

aðeins annað en eðli Forlagsins. Okkar markmið er að selja – það borgar enginn 

skuldirnar okkar nema við seljum, það er enginn sem borgar fyrir okkur húsaleigu – við 

verðum að standa undir okkur. Hins vegar, gáfum við út Þjóðgildin eftir hann Gunnar 

Hersvein jólin 2010. Það var okkar hugmynd. Við töluðum við Gunnar og báðum hann 

um að skrifa þessa bók. Okkur fannst mjög nauðsynlegt að inn í þetta brotna samfélag 

væri gefin út bók sem fjallaði um þjóðgildin. Hann talar mikið um Guð í bókinni en hún 

er ekki gefin út til að opna augu fólks fyrir Biblíunni heldur fyrir samfélaginu. Við erum 

kristið samfélag. Og til dæmis Oddfellow, þeir kaupa Þjóðgildin í stórum stíl því þetta 
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er nákvæmlega það sama og þeir eru að vinna eftir. Svolítið skemmtilegt. Fjölskyldan, 

kærleikurinn eru tvö af þessum þjóðgildum. Þegar við vorum að vinna bókina 

skoðuðum við hverjir voru ávextir andans [Galatabréf 5. kafli], það er kærleikurinn, 

gleðin, friðurinn, langlyndið, gæskan, góðvildin, trúmennskan og hógværðin og 

sjálfsaginn. Og þjóðgildin eru kærleikurinn og fjölskyldan, heiðarleiki, jafnrétti, virðing, 

réttlæti, ábyrgð, frelsi, sjálfbærni, lýðræði, jöfnuður, traust. Þetta er nákvæmlega eins! 

 

Já … blandast aðeins saman 

Já, þess vegna vildum við fá Gunnar í lið með okkur, fyrir almenning, af því að þessi 

kristnu gildi eru svo samofin samfélaginu, [þjóðin virðist] bara ekki vilja viðurkenna 

það. En markmiðin eru ekki að koma nýjum rithöfundum á framfæri. Markmið okkar 

eru að koma kristnum boðskap og fagnaðarerindinu á framfæri, fyrst og fremst.  

 

Mynduð þið í framtíðinni nota rithöfunda til að komast að því markmiði? 

Já, ef að svo bæri undir. Hugsaðu þér allar bækurnar sem koma út og eru fullar af 

manngæsku og ábyrgð, barnabækur til dæmis. Barnabók sem segir aldrei Jesú eða Guð 

getur verið besta kristna barnabók allra tíma. Vegna þess að hún lýsir ákveðinni sýn, eða 

ákveðnu hugarfari getum við sagt, sem að kennir fólki að vera góð hvert við annað og 

„allt sem þið viljið að aðrir menn gjöri yður það skulið þér og þeim gjöra“ og allt hitt. 

 

Nú er lítið til af kristilegum skáldskap hér á Íslandi, eiginlega ekki neitt. Maður getur 

helst bara lesið þetta á ensku. Hafið þið haft auga á þessu? Nú erum við a.m.k. 10 árum 

á eftir t.d. Bandaríkjunum, hvort þið stefnið á að innan ákveðinna ára að fara að þýða 

eitthvað? 

Kristilegan skáldskap? Sko. Ég veit ekki. Ég held að samsetningin í útgáfuráðinu sé 

þannig hjá okkur að við höfum svo lítinn áhuga á því … og við höfum ekki fundið fyrir 

áhuga á því. Ég finn helst áhuga á því hér frá fólki sem hefur einmitt lesið bandarískar 

bækur, svona fiction bók. Og ég hef einu sinni verið spurð að þessu áður, það er allt og 

sumt. 

 

Markaðurinn kannski veit ekki af þessu bara? 

Nei, og ég veit ekki hvort að markaðurinn sé stór eða hvort hann sé lítill. Ég veit ekki 

hvar hann er. Hvað heldur þú? […] en já, við höfum bara aldrei komist á þennan stað. 

Það er kannski bara kominn tími. 
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Útgáfustefnan. Áherslur. Þetta er allt á kristnum grunni. Mikið af þessu er innlent en 

eitthvað er af þýðingum líka? Finnurðu mikinn áherslumun á innlendu eða erlendu 

efni? 

Já. Við höfum haft mjög góð samskipti við úgáfufélög kirknanna á Norðurlöndunum. 

Þannig að við höfum ekki alltaf þurft að finna upp hjólið. Mér hefur alltaf þótt það 

svolítið skemmtilegt, alveg frá … 1990 þá höfum við verið í mjög góðum samskiptum 

og haldið árlega fundi. Við höfum reyndar ekki gert það í þrjú ár vegna þess það hefur 

verið svo mikill samdráttur allsstaðar.  

 

Við þá Norðurlöndin? 

Já. Íkó í Noregi, Verbum í Noregi, Verbum í Svíþjóð, Verbum pedagogisk forlag í 

Danmörku, og […] í Finnlandi. Þetta eru allt félög sem tengjast þjóðkirkjunum. Við 

gáfum út Framtíðarlandið saman árið 2000 og síðan hefur orðið svakalegur samdráttur 

í kristinni útgáfu. Til dæmis hjá Verbum í Svíþjóð, Íkó í Noregi og hjá okkur líka, að við 

höfum bara verið í tölvusambandi en það verður að vísu fundur núna í lok maí í 

Helsinki af því að við ætlum að gefa út saman norræna barnabiblíu. Hvað varðar 

útgáfustefnu þá þurfum við ekki að finna upp hjólið. Varðandi börnin í fyrsta lagi, þá 

höfum við bæði gefið út bækur og skrifað bækur. Það er ein sem átti að koma út fyrir jól 

sem heitir Katla og Ketill koma á óvart sem er svona „What would Jesus Do“-bók. Við 

frestuðum henni vegna þess að við vorum með mynddisk, fyrir þjóðkirkjuna, sem tók 

bara allan tíma okkar. Svo er það líka þannig að ég er ekki bara framkvæmdastjóri og 

ritstjóri, ég er líka markaðsstjóri og kynningarstjóri og … 

 

Já, þú ert bara allt? 

Já (flissar). 

 

Ertu þá ekkert að fara yfir um? 

Jú (hlær). Í alvöru, þetta er bara svakalegt – en þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt. 

Markaðsmál á Íslandi eru ofboðslega frústrerandi. Markaðsmál á Íslandi. 

 

Hafið þið gert markaðskannanir? Núna er mikið talað um að fólk sé að segja sig úr 

þjóðkirkjunni, það er alltaf einhver fækkun og á síðasta ári jókst hlutfall utan trúfélaga 

um 1,1%. 

Já … jájá. 
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Þið eruð samt 77% og svo þeir sem eru kristnir utan þjóðkirkjunnar. Hafið þið ekkert 

hugsað um að reyna að markaðssetja meira inn á aðrar kristnar kirkjur? 

Ef við lítum á 90% sem markhóp, jafnvel meira, sem markaðinn okkar, þá er það nánast 

öll þjóðin og þá er spurning hvernig á að markaðssetja inn á það? Við markaðssetjum 

svolítið inn í kirkjuna og inn í sunnudagsskólann. Það sem kom til dæmis fram núna 

þegar við gáfum út mynddiskinn, hann kom út 22 dögum fyrir jól – 7 milljón króna 

project. Það kom auðvitað bara alltof seint því sá sem var að vinna það með okkur var 

ný byrjaður í leiklistarskólanum og það bara … öll tímamörk fóru. Við ætluðum að selja 

3000 eintök en við erum bara búin að selja 2000. Fyrir utan það sem fór á Vodið og 

þetta mun fara inn á sjónvarpið, en það er ekki búið að birta það þar. Á þessum 22 

dögum fóru 2000 eintök. 70% af því seldi ég hér. 30% seldum við í verslunum: 

Hagkaup, Elkó, Kosti, Pennanum, sem er algjörlega óásættanleg sala. Við seldum 

brjálæðislega hér. Af hverju er þetta? Það er náttúrulega þetta sem við erum að reyna að 

taka þátt í að yfirstíga. Eins og þú segir með úrsagnir og svona. Það er sótt mjög að 

kirkjunni. Það er kirkjunni að kenna líka. Það er sótt að Krossinum, út af Gunnari. Það 

er allsstaðar sótt að. Og það er einhver undiralda, fólk hefur svona … Hvernig á ég að 

orða það?  … Fordóma!  

 

Já? 

Fordómar. Það vill ekki … Fólk skírir börnin sín, fer í skírnarveislur, fermir börnin sín, 

tekur þátt í fermingarstarfi – allavega örugglega 70–80% foreldranna. Það vill samt ekki 

„innræta“ börnunum sínum. Ég hef skautað í gegnum þetta – eða ég hef reynt að skauta 

í gegnum þetta eins og ég var að lýsa „við erum kristið samfélag“. Ég læt sem ég sjái 

þetta ekki en ég finn fyrir því þegar ég fer að markaðssetja. Þegar ég fer að koma í sölu. 

Það er ótrúlega auðvelt að koma þessu inn í Hagkaup. Það gekk mjög víða vel, til 

dæmis í Elkó og N1. En sumstaðar þá var svarið bara nei. Ég er búin að fara fimm 

sinnum í Skífuna og segja „þið eruð búnir að selja alla diskana. Af hverju viljið þið ekki 

taka þetta inn aftur?“ Þeir koma bara með afsakanir um að þetta seljist ekki eða passi 

ekki […] 

 

Hafið þið íhugað eitthvað frekara samstarf við aðra kristna söfnuði? 
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Já. Við gerðum það núna, með mynddiskinn. Aðrir kristnir söfnuðir eru að selja hann. 

Kefas seldi fullt af diskum fyrir okkur, Jatan í Hvítasunnukirkjunni seldi fullt af diskum 

fyrir okkur. 

 

Já … en þessi markaðsmál. Þau eru dálítið snúin?  

Þau eru mjög flókin, já. Til dæmis núna fyrir jólin auglýstum við mjög mikið. Við 

gerðum til dæmis sjónvarpsauglýsingu, Vodið, borðana, sem við erum ennþá með uppi. 

Við auglýstum rosalega mikið í útvarpi og sjónvarpi á þessum 22 dögum, alveg 

heilmikið. Við höfum alltaf auglýst mikið en fjárhagsáætlunin okkar fyrir auglýsingar á 

síðasta ári var um milljón með sunnudagaskólaauglýsingunum. 

 

Heldurðu að ef þið hefðuð geymt VOD-ið að þið hefðuð selt meira? Náð þessum 3000 

eintökum? 

Nei. Við opnuðum vodið ekki fyrr en 1. mars. Við höfum selt meira af disknum hér, 

eftir 1. mars, því það komust svo margir á bragðið. Við erum að rembast við að koma 

þessu inn á símann, en þeir eru búnir að draga það á þriðja mánuð að setja það inn. Þeir 

nota alltaf afsökunina að það sé svo mikið sótt á þau þar sem Skoppa og Skrítla og allt 

annað efni er þarna inni. Þetta er nefnilega það merkilega. Nú þarf ég bara að fara í það 

á eftir og hringja enn einu sinni í þá og vera svolítið leið. Enn einu sinni svolítið leið – 

„af hverju er ekki svarað emailum?“, „af hverju ekki svarað símtölum?“ Það er líka 

ákveðin svona … Hver bjó til þessa mýtu, að það ætti ekki að „innræta“ börnum? 

 

Ég nefnilega veit það ekki. Það er eins og að innræting sé orðið svo neikvætt hugtak … 

Já. Að hafa gott fyrir börnum, myndi ég kalla þetta. Að ala upp börn og kenna þeim 

mun á réttu og röngu, siðferðisleg viðmið og vera góð við náungann og … „allt sem þér 

viljið að aðrir menn gjöri yður.“ Veistu það að þjóðfélagið er gegnsýrt af þessum góðu 

hlutum en það vill enginn viðurkenna það. En þetta er líka kannski svolítið kirkjunni að 

kenna því það hafa svo mörg áföll orðið í þjóðkirkjunni, í gegnum árin, að fólk setur 

samansemmerki á milli trúar og kirkju. Þú getur verið trúuð-en þarft ekki að vera skráð í 

trúfélag. Kristur var aldrei í neinu trúfélagi …  Maður vill taka þátt í því að láta eitthvað 

gott af sér leiða í þessu, með því að vera í þessari útgáfu. En það er svona … það er 

erfitt að setja trúmælinn inn í fólkið. (brosir) 
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Varðandi stefnuna: þú sagðir að varðandi frumsamið og þýðingar að þið eruð þá … 

meira með þýðingar eða kannski mest frumsamið því þið finnið upp á þessu sjálf? 

Sko. Nú þarf ég að skoða. Börn og bænir, lífsgæðabók fyrir foreldra – íslenskt efni. 

Bænabók barnanna – myndir frá Lion Hudson í Bretlandi en Karl Sigurbjörnsson þýddi 

og samdi. Hún er í raun erlend og prentuð erlendis en við getum sagt að hún sé 

íslenskuð. Síðan eru bænirnar, höfum gefið út 3 útgáfur. Þetta er náttúrulega ótrúlega 

skemmtilegt. Ég er búin að selja tugþúsundir af þessu. Litlu bænabækurnar, ein er ný. 

Við erum búin að gefa úr 3 útgáfur, alíslenskar, með teikningum og slíku en þær eru eitt 

af því sem, börnin fá í sunnudagaskóla. Svo er Bænabandið sem er sænskt. Við gerðum 

íslenska útgáfu af því, alveg íslenska útgáfu. Hluta til alíslensk, hluta til þýdd. 

Bænamál, Bænir karla, Bænabókin stóra eru allar íslenskar. Stórt og smátt er þýdd en 

hún er svona eina bókin sem hefur komið út hjá okkur sem fjallar eingöngu um bæn og 

bænalíf og henni fylgja æfingar. Heilræðavísur Hallgríms á plakati. Við gerum 

heilmikið slíku inn í búðina. 

 Gildi þess að hafa verslun og útgáfu er einmitt að hér kemur fólk inn og spyr út í 

sorg, gleði, fyrirgefningu! Fólk kemur og segir „Æ, það er svo mikið til um sorg. Hvar 

eru allar bækurnar um gleðina?“ Þá segi ég bara komdu næst og þá sýni ég þér hvaða 

hugmynd ég fékk … eins og Orð í gleði … og Fleiri orð í gleði, sem Karl 

Sigurbjörnsson tók saman.  Eða þegar foreldrum fallast hendur við uppeldið – Börn og 

bænir eru afrakstur þess. Þannig að … svona mannlegir þættir. Við finnum vel hér í 

búðinni hverju fólk er að leita eftir. Við fáum jafnvel stóra hópa af fólki til að skrifa 

bækurnar með okkur. Þannig að flest útgáfuverkefnin hafa orðið til hér, út frá 

mannlegum þörfum. Ég segi bara að grundvallaratriði í kristindóminum sé það að vera 

manneskja! Hvað er Kristur annað að kenna okkur heldur en að láta gott af okkur leiða 

og vera góðar manneskjur? Í einföldustu myndinni? Þetta skilur fólk. Og þegar fólk 

skilur ekki krossdauða Krists og atburði upprisunnar – fórnina! – þá skilur það hana af 

því að maður segir, „hið góða sigrar hið illa“. Skilaboðin eru þau: Hvort sem þú lest 

Harry Potter eða horfir á Hringadróttissögu, hvað gerist í lokin? Eftir alla söguna. Hið 

góða sigrar hið illa! Barátta góðs og ills! Og hvað gerðist um páskana? Hið góða, fórnin 

– Jesús – deyr fyrir syndir okkar. Hann reis upp. Kærleikurinn lifir. Þetta er það sem við 

þurfum að sameinast um, í raun og veru. Ef við viljum kalla okkur kristið fólk þá 

verðum við að sameinast um það að einfalda hlutina líka. Þetta er ekkert svo erfitt. 

Kristindómurinn er ekkert erfiður. Hann er bara alþýðuboðskapur. Hann er ekkert 

prédikunarboðskapur upp á háum stól, hann er bara þetta hér – Augnkontaktinn. En, 
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útgáfuverkefnin … Við útbúum myndaramma, fáum myndlistamenn til að teikna fyrir 

okkur eða notum gömlu myndirnar úr sunnudagaskólanum og ýmislegt til að skreyta 

heimilið eins og skrautskrifaðar bænir í ramma. Við erum með verktaka og kaupum 

frumeintak þá dýrara og fáum leyfi til að fjölfalda 200 eða 500 eintök – handskrifaðar 

bænir og slíkt. Það er ýmislegt svona sem gerist hér. Þannig er þetta líka svona svolítið 

öðruvísi útgáfufélag heldur en til dæmis Forlagið. Þó að Forlagið sé með forlagsverslun 

þá er þetta ekki forlagsverslun. Þetta er kristin búð. Búð á kristnum grunni. Með öllum 

þeim bókum sem við mögulega komumst yfir með að setja í búðina. 

… Jesús frá Nasaret eftir páfann. Frábær bók. Trú ljósmyndabók sem Opna gaf út. 

Tilgangsríkt líf, Um Guð. Fínasta bók – seldist ekki neitt! Hallgrímur Pétursson – 

skáldsaga um uppvöxt hans. Við auðvitað tökum hana. 12 sporin – svona 

grasrótarbækur eru mjög fínar. Jesús og Búddha. Það er margt sem kemur annars staðar 

frá. Litli prinsinn. Fimm táknmál ástarinnar. Þú sérð að við erum að selja bæði það sem 

að við gefum út og það sem aðrir gefa út. 

 

En veltan á Kirkjuhúsinu …  

 … og Skálholtsútgáfunni, þetta er sama fyrirtæki. Við rekum þetta sem eitt fyrirtæki og 

erum því ekki að selja búðinni útgáfuverkefnin okkar, því við erum eitt þannig að við 

höldum bara utan um það sem við erum að selja af bókum og vörum. Ég held að við 

höfum selt fyrir 72 milljónir (2010) fyrir utan virðisaukaskatt. Það hefur mest farið í 80 

milljónir, fyrir svona 3-4 árum. Þannig að við erum svona … 10% af Forlaginu, líklega. 

Það er nú ekki mikið meira heldur en það. Þetta verður aldrei stórt fyrirtæki, en við 

erum þó að selja fyrir þetta, 72 milljónir.  

 

Það kannski þarf ekkert að hugsa stærra heldur en það. Ef þetta er nóg og þetta rekur 

sig …  

Já. Nákvæmlega. En þú sérð það líka. Við erum að selja bókabúðum með náttúrulega 

40% afslætti. Eymundson/Penninn er að selja heilmikið á hverju ári. Svo þú sérð, það er 

mjög mikil heildsala inn í þessari tölu. Það geta verið mörg þúsund bækur á bak við 5 

milljón króna sölu á heilsöluverði. Það getur verið ansi mikið magn og það sem að við 

gefum út er allt í raun og veru mjög „kúrant“ eða sölulegt. Það eru ekki ævisögur frægs 

fólks sem er svo fallið af stalli eftir jólasöluna. Þegar jólin eru búin hjá okkur þá höldum 

við bara áfram. Og lengi vel – svo ég fari nú úr einu í annað – þá höfum við gefið út 

mjög mikið fyrir jólin, til þess að vera með. 
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Í flóðinu? 

Já. Við vorum með mynddisk þarna fyrir jól og Þjóðgildin fyrir utan allt annað. Þá 

náttúrlega vorum við vissulega með en á móti kemur að það þarf að auglýsa svo miklu  

meira til að ná eyrum. Ég held það hafi komið út 40 mismunandi mynddiskar fyrir börn, 

fyrir jólin síðast. Við vorum með einn af þeim. Okkur fannst okkar bestur og hvernig 

áttum við að segja fólki það? Og fá hann 2. desember í sölu og 24. desember koma 

jólin. Þetta var rosalegt.  

 

Þannig að þið kannski stílið ykkur ekkert sérstaklega inn á jólabókaflóðið? 

Alls ekki! Alls ekki þetta árið. 

 

Það er svo mikil holskefla sem skellur á fólki að þið bara dragið ykkur tilbaka? 

Já, við höfum verið mikið að velta fyrir okkur að leggja ekki svona mikla áherslu á 

þetta. Við ætlum miklu meira að leggja áherslu á búðina, núna fyrir næstu jól. Gefa út 

ákveðnar grunnbækur og einn cd disk. Við ætlum ekki að tapa okkur en við töpum 

okkur alltaf (hlær) af því að við höfum svo mikinn vilja og okkur finnst við hafa svo 

góðan málstað að við viljum vera með. Það er líka ákveðið markmið með útgáfunni 

yfirleitt, að vera með! Skilurðu? Við lítum ekki bara á auglýsingar sem auglýsingar, við 

lítum á það sem ákveðið PR fyrir kirkjuna. „Skálholtsútgáfan-útgáfufélag 

þjóðkirkjunnar“. Það er ákveðið PR fyrir kirkjuna að eiga útgáfufélag, sem hefur líka 

alveg alltaf staðið undir sér, hingað til.  

 

Já. En hjálpar hún þá ykkur í erfiðleikum? 

Nei. 

 

Þið berið allan kostnað? 

Já. Við fengum reyndar smá styrk til þess að gefa út mynddiskinn og það dugði fyrir 

auglýsingunum, 1 milljón, en við þurftum að sækja um það sérstaklega og við fáum 

þann styrk ekki fyrr en á þessu ári, eftir á. En við getum sótt um styrk til einstakra 

verkefna. Það er ekkert miðað við það sem við seljum en það er ofboðslega gott að geta 

fengið styrk hvort sem það er menningarsjóður, eða bókmenntasjóður eða kristnisjóður. 

Það er rosalega gott að þurfa ekki að byrja á að grafa fyrir grunninum heldur að fá fyrir 

grunninum og geta byggt húsið ofan á. Það er mjög mikilvægt.  
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Er einhver munur á útgáfustefnu á milli biskupa? Í efnistökum …  

Sko. Já … eh … 

 

Eða hefur hann kannski ekkert um þetta að segja? 

Nei. Ekkert. Hins vegar, hérna … frumkvæðið er alltaf hér, hjá okkur en eitt af því er 

einmitt þetta varðandi kirkustjórnina. Við erum svipuð og Hjálparstaf kirkjunnar. Við 

erum alveg sérstofnun eins og Fjölskylduþjónustan á Klapparstígnum og við erum 

sjálfstæð. Algjörlega. Hjálparstarfið fær auðvitað allan rekstur borgaðan og 

Skálholtsskóli fær 20–30 milljónir á ári en við fáum ekki neitt. Við bara stöndum undir 

okkur. Við erum eina stofnun þjóðkirkjunnar sem stendur alveg undir sér sjálf. En á 

móti kemur að það sem ég hef alltaf verið að gagnrýna hér í húsinu, er að það kemur 

ekkert frumkvæði. Frumkvæðið er allt hér, hjá okkur. 

 

Þið gætuð allt eins verið bara sjálfstæð eining? 

Já. Við borgum alveg húsaleigu og svoleiðis. Mér finnst rosalega gott að þurfa ekki að 

hanga í þeim í fjármögnun. En það er verra þegar kemur að frumkvæði í útgáfu. 

Frumkvæðið kemur aldrei frá fræðslusviði og frumkvæði kemur aldrei frá kirkjustjórn. 

Aldrei. 

 

 

Engar hugmyndir – engar óskir um að þetta komi út núna eða hitt? Þema? 

Nei. Nema það eru tveir starfsmenn fræðslusviðs í útgáfuráði og þá vinnum við saman 

en frumkvæði  um samvinnu að einhverju ákveðnu kemur aldrei. Til dæmis eru 

fermingarmálin ekki í mínum höndum lengur og fræðslusvið segir „við þurfum ekki 

nýtt fermingarefni.“ Þá gef ég ekki út nýtt fermingarefni. Jafnvel þótt ég sjái knýjandi 

þörf til þess að gera það. Skiluðu hvað ég meina? Þannig að hugmyndirnar verða meira 

til við þetta borð heldur en að það sé komið með einhver verkefni hérna í Kirkjuhúsið 

og sagt að við fáum ákveðna upphæð í ákveðið verk eða hugmynd.  

 

Finnurðu einhvern tímann gagnrýni á útgáfustefnuna? Og þá hverja? 

Nei ætli [prestarnir] tali ekki meira um það sín á milli sko. En, jújú. Það er gagnrýni en 

ég fæ miklu meiri uppörvun. Rosalega uppörvun, ég fæ aldrei að heyra hitt. En ég fékk 

samt að heyra það um daginn að ég stæði mig alls ekki í útgáfu á fermingarefni og ég 
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sagði „er almennt talað um þetta“ „já, margir að undra sig á þessu“. Ég sagði að það 

væri búið að taka frumkvæðið frá mér, ég mætti ekki gefa út fermingarefni því 

fræðslusviðið segir að það þurfi ekki nýtt fermingarefni. Við höfum alltaf líka verið 

svolítið svona, fræðsludeild. Við höfum haft hugmyndir að útgáfu og framkvæmt þær, 

fyrir kirkjuna. Og gert í samstarfi náttúrulega við fræðslusviðið, en við höfum átt 

hugmyndirnar og frumkvæðið. En í ýmsum málum geta þau sagt bara „nei“ eins og með 

fermingarefni. 

 

Geta prestarnir ekki beitt þrýstingi? Sagt „við viljum … “ 

Jú. Þeir geta það en þeir gera það ekki. Þeir bara semja sitt eigið efni. Þeir bara ljósrita 

og semja eitthvað nýtt sem þeir vilja nota.  

 

Ef einhver myndi semja og vilja fá það útgefið, undir sínu nafni …  

Þá yrði ég að leggja það undir fræðslusvið. 

 

Þú myndir þurfa þess? Út af því að þetta er fermingarefni? 

Já. Þetta er aldrei gert. Einu sinni jú, með eitt efni, við gáfum það strax út. Það var Gildi 

manneskjunnar eftir prest […] sem fjallar svolítið um kristindóminn í ljósi samskipta 

unglinga.  

 

Og þetta var gefið út, vegna þess að þetta var ekki titlað sem fermingarfræðsla? 

Já. Það má eiginlega segja það. Við höfum líka gefið út ítarefni um ýmislegt en við 

höfum ekki gefið út nýtt „fermingarkver“ í mörg ár. Við höfum gefið út svona bækur 

sem bæði henta almenningi og líka ítarefni eins og til dæmis bókin um Jesú sem er bara 

bók sem að fræðir fermingarbörn um Jesú. Hvernig veist þú hvort barn hafi verið í 

sunnudagaskóla og kynnst sögunni um Jesú? Hvernig veist þú hvort foreldrar hafi sinnt 

bænalífi eða lesið barnabiblíuna eða Biblíusögurnar. Hvernig veist þú hvort 

grunnskólinn hafi sinnt Biblíusögum? En að kunna þær er náttúrlega grunnur að okkar 

samfélagi. Svo kemur fólk kannski í fermingarfræðslu – sem er sterk og góð hefð – en 

kannski veit ekkert um Jesú. Þá gáfum við bara út breska bók sem heitir Bókin um Jesú, 

myndskreytta bók, sem margir nota í fermingarfræðslu. 

 

[Elín Elísabet Jóhannsdóttir bættist inn í viðtalið hér] 
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Edda: Ég lifna alltaf við þegar Elín kemur. Við tikkum ógeðslega vel saman, við erum 

bara eiginlega … (flissað og hlegið)  

 

Klárið setningar fyrir hvor aðra og svona? 

Edda/Elín Elísabet: Já, alveg sko. 

Edda: Við köllum á Elínu hérna að borðinu til skrafs og ráðagerða, í sambandi við 

hugmyndirnar. Ég til dæmis, um helgina þegar við Elín fórum að tala við upprisuna og 

föstudaginn langa og allt þetta þá fattaði ég það að við þyrftum að gefa út bók sem héti 

bara Fagnaðarerindið. 

Elín Elísabet: Já. Einföld, aðgengileg, stutt.  

Edda: Það er þetta sem við erum alltaf að tala um. Þetta með fagnaðarerindið. […] Við 

Elín erum í raun og veru að vinna við það sem við höfum mestan áhuga á. …  Þetta er 

bara köllun. 

 

Já. Það er bara svoleiðis.  

Edda: Það er bara þannig. Það er ekkert barnalegt við það stelpur. Og það er ekkert … 

óraunsætt við það. En við verðum samt að nota lögmál markaðarins. 

Elín Elísabet: Já. Við verðum að vita hvað við erum að gera …  

Edda: Maður getur ekki treyst því bara að Guð heyri bænir manns á þann hátt að hann 

sendi manni tékka. Hann blæs manni frekar í brjóst hugmyndum og gefur manni vit.  

 

Þetta er augljóslega viðamikið starf. Og þetta með markaðinn. Það þarf svolítið að 

íhuga … maður getur kannski einmitt ekki náð neinum árangri nema það séu kannski 

fleiri, sem sjá hann frá mismunandi sjónarhornum. 

Elín Elísabet: Jújú, svo þurfum við alltaf að vita hverjum við erum eiginlega að þjóna.  

Edda: Já. 

Elín Elísabet: Okkar viðhorf gagnvart markaðnum er pínu öðruvísi heldur en hjá 

mörgum öðrum útgáfum. Vegna þess að við þurfum að hugsa „hverjum erum við að 

þjóna“ en ekki bara „hvernig getum við lokkað fólk til þess að kaupa“ þó við þurfum 

líka að hugsa um það! Það er annað jafnvægi, aðeins annað sjónarhorn. Við gefum út 

mynddiska fyrir börn. Ekki til að lokka þau til að kaupa skemmtilegan mynddisk því 

tilgangurinn með þessu öllu er að við viljum koma ákveðnum boðskap á framfæri og 

styðja fjölskyldurnar í því að ala börnin sín upp í kristinni trú. 
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Edda: Eins og ég var að segja, við göngum út frá því algjörlega án þess að hafa nokkra 

fordóma gagnvart því, að við búum í kristnu samfélagi og við þurfum að þjóna þessu 

kristna samfélagi …  

Elín Elísabet: Styrkja það …  

Edda: Já, kannski bara aðstoða þau við það að nálgast kristna trú, sem það er á kafi í, án 

þess að gera sér grein fyrir því. Ég lít bara á Ísland sem kristið samfélag.  

Elín Elísabet: Jájá. Maður verður að hugsa það þannig. Eins og til dæmis það sem við 

erum með enn þá bæði í þjóðfánanum, þjóðsöngnum og stjórnarskránni. 

Edda: Við þurfum að nálgast hjarta fólks sko. Við þurfum að ná að innsta kjarnanum. 

Elín Elísabet: Og það er líka það að í þessari úgáfu verðum við að hugsa bæði um 

markaðinn, heimilin og fólkið sem er ekki inni í kirkjustarfinu heldur stendur fyrir utan 

sem samt hefur áhuga á vissum málum. Síðan þurfum við líka að hugsa um starfsfólk 

kirkjunnar og hvernig við getum bæði dýpkað þeirra trúarlíf, hjálpað því og hvernig við 

getum auðveldað þeim starfið og einfaldað það. Þannig að það hafi eitthvað í höndunum 

sem auðveldar þeim að sinna starfinu sínu.  

Edda: Já, þess vegna gáfum við líka út þarna Börn og bænir, lífsgæði … sem er ekki 

bara bænabók heldur líka sko hugmyndabanki að uppbyggilegum samverustundum. Þar 

er fræðsla um skírn og fræðsla um bæn og þetta aðstoðar foreldra við það að ala upp … 

á kristilegum grunni …  

Elín Elísabet: Og síðan er náttúrulega fullt af öðrum bókum sem að hafa sama tilgang til 

dæmis bókin Biblían frá grunni. Hún er svona svakalega nútímaleg …  

Edda: Já, svakalega flott bók. Svolítið svona „cartoon“ … þarna vorum við að fylla inn í 

ákveðinn bókaskáp. Af því að líkingin með bókaskápinn er ekki vanhugsuð – Biblían er 

bækur. Við erum í raun að horfa á Biblíuna sem bókaskáp. Síðan erum við að fylla á 

milli …  

 

Já, það er líka það. 

Elín Elísabet: Já, einmitt. Annað sem er kannski óvanalegt við þessa útgáfu, er að hér er 

fræðslusvið, sem við myndum segja að væri kannski eðlilegt fyrir marga í kristilegri 

útgáfu. Við vinnum náttúrulega saman í ákveðinni trúfræðsluáætlun sem er bara ákveðin 

áætlun sem er gerð þar sem við reynum að  fylla upp í þarfirnar, trú-fræðsla, 

trúarstyrking og náttúrlega þá í leiðinni eins konar sjálfstyrking. 

Edda: Já, við erum að vinna eftir plani! Trúfræðsluáætlun.  
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Elín Elísabet: Trúfræðsluplani ekki bara miðað við fólk út í bæ. Það myndi ekkert þýða 

…  

Edda: En þegar ég segi við erum að fylla inn í bókaskáp Biblíunnar, ekki til þess að 

bæta við Biblíuna heldur til þess að hjálpa okkur.  

Elín Elísabet: Já. Einmitt.  

 

Uppljóma efnið einhvern veginn … 

Elín Elísabet: Já. Jájá. Fyrir mismunandi markhópa. 

Edda: Já. Og það getur verið bók eins og Hönd í hönd.  

Elín Elísabet: Það getur verið eitthvað fyrir fermingarbörn, eða eitthvað fyrir … 

foreldra. Það getur hreinilega verið hvað sem er.  

 

Hverja myndir þú telja vera helstu markhópana? 

Elín Elísabet: Allur aldur, bara frá vöggu til grafar. Það eru bara okkar markhópar, en 

við þurfum náttúrulega að vita við hverja við erum að tala hverju sinni. Og hérna … það 

er okkar markhópur. Við höfum ofboðslega stóran markhóp. 

Edda: Margt af því sem við erum að gera markaðssetjum við bara á þennan markað en 

við erum jafnframt að nota það innan kirkjunnar. Við höfum gert það en mér finnst vera 

orðin ákveðin skil núna. En það á ekkert bara við um okkur, það á við alla. Ef þú værir 

inn á Forlaginu í svona starfsþjálfun, eða starfsnámi, þá yrðirðu líklega vör við það að 

mikill samdráttur í sölu á kiljum, jafnvel sakamálasögum. Fólk hugsar áður en það 

kaupir „mig langar í þessa bók, en ég ætla að athuga fyrst hvort hún Jóna sé búin að 

kaupa hana. Þá get ég fengið hana lánaða.“ Það var til dæmis 20% samdráttur í sölu á 

bókum hjá Eymundson í fyrra.  

Elín Elísabet: En svo við tölum um tilvísun efnisveitunnar (á fræðslusviðinu) yfir í 

Skálholtsútgáfu þá er til dæmis fjallað um hverja einustu Biblíusögu sem er inn á 

efnisveitunni og efni með henni. Allt sem þú getur notað með þessari Biblíusögu, 

myndir, endursögn og svoleiðis, þá er alltaf sagt „þessi biblíusaga er á blaðsíðu þetta í 

þessari barnabiblíu og á síðu þetta í hinni barnabiblíu.“ Svo það er alltaf efnisyfirlit þar 

sem þú getur alltaf fundið hvar … ef ég á þessa barnabiblíu eða virkilega langar að eiga 

hana þá veit ég að í mínu starfi get ég fundið söguna um Sakkeus á þessum og þessum 

og þessum stað og valið það sem hentar mér hverju sinni.  

 

Já, þú ert ekki alltaf að finna upp hjólið … 
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Elín Elísabet: Nei, þannig að við erum bara að veita öllu því sem að við eigum útgefnu 

…  

Edda: og fullt af því fræðsluefni sem við höfum gefið út er bara komið inn á 

efnisveituna. Við getum hætt að prenta.  

Elín Elísabet: Já, svona beint fræðsluefni, eins og fyrir sunnudagaskóla.  

 

Það fer bara inn á vefinn og fólk finnur það bara sjálft?  

Elín Elísabet: Já, vinnur það út frá vefnum sko. Það er búinn að vera svo mikill 

samdráttur hjá kirkjunum að, við finnum alveg breytingu á því, hvað fólk er hætt að 

kaupa. 

Edda: Það er nefnilega málið …  

Elín Elísabet: … en við þurfum samt að þjóna þeim–the show must go on sko. 

Edda: Já. Show must go on.  

 

[Elín Elísabet kveður]  

 

Þú ert útgáfustjóri og framkvæmdastjóri og markaðsstjóri og allt saman. Þarft þú þá að 

standa skil á skýrslum og sölutölum, væntanlegum titlum …  

Já, gagnvart útgáfustjórn. Við erum með níu manna stjórn og þessir sem sitja í 

útgáfuráði eru líka í stjórninni og síðan bætast fleiri við. Við erum með útgáfuráð og við 

erum með stóra stjórn. Hluti af stóru stjórninni er útgáfuráðið, sem er aktívast sko. 

Stjórnin stóra hittist kannski fjórum – fimm sinnum á ári, svo erum við með 

stjórnarformann náttúrulega sem kemur við hérna. En ég þarf að standa skil á öllu svona 

já. 

 

Menntun þín … 

Ég er með háskólapróf BA-gráðu í sagnfræði og þýsku og það er minn 

menntunargrunnur en síðan hef ég bara gefið sjálfa mig í þetta. Ég hef til dæmis ekki 

farið í framhaldsnám. 

 

Langaði þig alltaf að gera það? 

Ég ætlaði alltaf að vera hagfræðingur og læra þjóðhagfræði. Kannski geri ég það 

einhvern tímann, en mig langar líka að vera sagnfræðingur. Hingað kom ég fyrir algjöra 

tilviljun þegar allt var gjörsamlega  …   
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Hvernig bar það að? 

Ég hef náttúrulega alltaf verið í kirkjustarfi og þekkti Ólaf Skúlason og hann var 

presturinn minn. Hann fermdi mig og ég var í æskulýðsstarfi þar og svona. Hann kallaði 

mig á fund og þá var bara allt í volli, þetta var bara hræðilegt. Við fórum yfir allt og 

hann fékk fleiri til að vinna með mér. Við sömdum um skuldir og byrjuðum á núlli og 

bara, bjuggum til nýtt fyrirtæki sem að óx mjög hægt og við höfum reynt að vera hagsýn 

en svo náttúrulega óx það langt fram úr því sko. Hugsaðu þér nú er ég að fjárfesta 

einhverjar 7 milljónir í einu útgáfuverkefni. Ég get ekki bara sagt „Guð, þú verður að 

hjálpa mér.“ Ég verð líka að segja „Guð, viltu hjálpa mér til þess að láta gott af mér 

leiða.“ Ég hef aldrei getað lagt hluti í hendurnar á öðrum, hvorki Guði né mönnum. Ég 

verð bara að reyna að biðja Guð að hjálpa mér og styðja mig og benda mér á nýjar 

leiðir. En ég veit alltaf að peningarnir koma bara af því að selja og hrífa fólk með í 

þessu ótrúlega ævintýri – Skálholtsútgáfunni. 

 

Hafðir þú einhverja reynslu þá, fyrst að þú varst tekin inn þegar staðan var svona? 

Nei. Nei, nei. Ég bara vann hjá Flugleiðum eftir háskólanám sem ritari. Og kenndi í 

Öldutúnsskóla aðeins líka. Nei, nei. Þannig voru hlutirnir í gamla daga, fyrir 25 árum 

síðan var bara „ertu til í að koma og hjálpa okkur við þetta.“ „Jájá, ekki málið!“ Alltaf 

gaman að taka þátt í skemmtilegum ævintýrum. Erfiðum ævintýrum. Maður lærir 

nefnilega rosalega af því að þurfa að byrja alveg í skítnum. Vita hvernig hlutirnir eiga 

að virka … og eiga ekki að virka.  

 

Mig langar að spyrja út í muninn á kirkjan.is og skalholtsutgafan.is. Ég upplifi ákveðið 

flakk þarna á milli, bæði hvað tölvupósta varðar og notkun á heimasíðunni: 

Já, ég bað aldrei um netfang á skálholtsutgafan.is. Svo varð ég vör við það að fólk var 

að spyrja út í þetta, því ég vildi hafa netfangið hjá kirkjan.is. Mér fannst svo fínt að 

tengja útgáfuna við kirkjuna en einhvern veginn varð hitt til líka. En það er þannig að 

Skálholtsútgáfan er sjálfstæð stofnun en það er kirkjuráð sem skipar stjórnina. Þannig að 

við erum skráð sem kirkjustofnun. Við erum ekki sjálfstæð, við erum náttúrulega undir 

stofnun kirkjuráðs þannig að við erum útgáfufélag þjóðkirkjunnar. Við erum dálítið eins 

og Fjölskylduþjónustan, Skálholtsstaður, Langamýri, Hjálparstarf kirkjunnar og allar 

þessar stofnanir. Við erum með sjálfstæðan rekstur en við erum hluti af þjóðkirkjunni. 
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En af því að við höfum hingað til getað staðið undir okkur sjálf þá höfum við lagt mikla 

áherslu á að vera sjálfstæð.  

 

Hver sér um vefinn? 

Vefstjórinn inn á Biskupsstofu en við sjáum sjálfar um okkar heimasíðu.  

 

Setjið þið sjálfar inn efni? 

Já, mættum vera svolítið duglegar að gera það en við tökum góða spretti. Við höldum 

henni bara við. Og reynum að hafa allar upplýsingar réttar. Við þurfum kannski að gefa 

okkur tíma í það einmitt núna til að fara yfir hana og athuga hvort öll verð séu rétt og 

svoleiðis.  

 

Hafið þið hugsað ykkur að byrja með einhvers konar vefverslun? 

Já. Við höfum haft markmið í tvö ár að hafa vefverslun. En það er bara dýrt að stofna 

þetta. Við hefðum viljað vera hluti af einhverri annarri vefverslun, það hefði verið best, 

þar sem hægt væri að fara inn á skalholtsutgafan.is og bara farið inn á almennilega 

vefverslun þar sem er bara Skálholtsútgáfan, af því að hugbúnaðurinn eða sölukerfið er 

dýrt. En þetta hefur líka lækkað í verði og hugbúnaðurinn er orðinn einfaldari. Síðast 

þegar ég athugaði þetta þá kostaði það milljón. En þetta er að verða mjög brýnt, við 

verðum mjög mikið vör um að fólk fer inn á heimasíðuna og hringir svo í okkur.  

 

Er engin póstlisti þá? 

Jú, við eigum póstlista. Ég nota hann aðallega bara fyrir jólin. 

 

Er hægt að skrá sig á hann inn á síðunni? 

Nei, það er nefnilega ekki hægt að skrá sig inn á síðunni. Við höfum safnað þessu í raun 

og veru sjálf. Með svona, áhugamannalista, sem hefur í raun og veru orðið svolítið 

mikið til í kringum pantanir. Við erum örugglega með hátt í 3000 manns á lista núna, 

sem við sendum út svona kynningarefni en við höfum ekki gert það nema einu sinni á 

ári sl. 20 ár. En okkar útgáfa er mjög mikið seinni hluta ársins. Við gáfum út einhverja 

2–3 titla fyrri hluta ársins í fyrra og þeir tengdust nú meira kannski kirkjustarfi. Það er 

auðveldara að kynna það, beint inn í kirkjuna.  

 

Markaðsetning fer þá helst fram með einstaka auglýsingum? 
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Já, við notum auglýsingar og kynningar. Maður á mann kynningar, sendum út til dæmis 

kynningarefni fyrir jól. Eins og Víðförli í fyrra. Eða, það átti að vera þannig í fyrra en 

ritstjórinn fór að vísu aðeins á bak við mig þannig að það var ekki eins magnað eins og 

átti að vera. En við reynum að nota þessar leiðir sem við eigum. Þeir sem hafa komið, 

keypt af okkur, þeir sem hafa sýnt og selt. Við höfum náð nöfnum, heimilsföngum og 

netföngum en þetta er alls ekki nógu markvisst.  

 

Heldurðu að þið farið að breyta því? Eða bara stíla inn á mann á mann? 

Ég myndi segja það. Margt af því sem við höfum ekki gert er vegna þess að við höfum 

ekki haft tíma. Það vantar fólk. Stóra og mikla þjóðkirkjan hefur ekkert verið að bjóða 

okkur fólk til að vinna með okkur. Ég hef aðeins haft aðgang að [blaðamanni sem 

vinnur á Biskupsstofu] sem hefur hjálpað mér svolítið að koma kynningarmálum í gang. 

Við höfum líka ráðið kynningarfólk í verkefni en mér hefur ekki fundist það fólk ná 

mikið betri árangri heldur en ég.  

Hafið þið einhvern tímann farið í heimsóknir í kirkjurnar, fríkirkjurnar og frjálsu 

söfnuðina? 

Nei. Við höfum ekki gert það. Flestar Hvítasunnukirkjurnar hafa selt bækur frá okkur 

sem og fríkirkjan Kefas. Við höfum ekkert samband við Krossinn. Glætan bókakaffi er í 

mjög góðu samstarfi við okkur.  

 

Já. Hvað með Veginn? Nýju kirkjurnar eins og CTF? 

Vegurinn hefur lítið samband við okkur. Mjög lítið. En ekki hinar, nei. Mun algengara 

er að aðrar kirkjur hafi samband fyrir okkur og vilji fá að selja fyrir okkur. Við erum 

ofboðslega heppin með það. Og sérstaklega Hvítasunnukirkjurnar, sem eru mjög 

duglegar að selja og panta hjá okkur. Glætan og Lindin kynntu vel fyrir okkur fyrir 

jólin. Og hún Sæunn í Glætunni hefur farið í viðtöl og hún hringir og segir, „hvað á ég 

að kynna núna“. Þau hafa verið mjög dugleg að segja frá því hvað við höfum verið að 

gera.  

 

Nú hefur Lindin verið í einhverri útgáfu, með bækur, mynddiska og fleira. Finnið þið 

enga samkeppni. 

Nei. Engin samkeppni, bara samstarf. Við seljum allt sem þeir gefa út, það er algjörlega 

þannig. Það er líka það skemmtilega við þetta að allt sem þessir söfnuðir eru að gefa út 

viljum við fá í sölu. Og við viljum endilega að þau viti hvað við erum að gera. Ég er 
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með netföngin hjá öllum Hvítasunnukirkjunum og öðrum og ef eitthvað gerist þá sendi 

ég bara kynningu. En það var náttúrulega, mest var það í kringum mynddiskinn. Það 

varð bara til alveg svakalega skemmtileg hreyfing þessa 22 daga fyrir jól.  

 

Þið eruð þá ekki endilega með mismunandi útgáfuáherslur fyrir mismunandi árstíma? 

Nei. Það þýðir ekki. Ef ég væri með 35 manns í vinnu þá yrðum við að gera það en af 

því að við samkeyrum starfsfólk í búð, versluninni, og svo þessari þjónustu sem við 

sinnum við kirkjurnar og útgáfunni. Við verðum í raun og veru að hafa bara okkar 

hjartslátt. Við vinnum sko, eftir ákveðinni áætlun. Við gefum ekki út nema 20–30 titla á 

ári, en við setjum okkur bara þau markmið að koma hlutunum út fyrir ákveðinn tíma. Ef 

okkur tekst það ekki þá bara frestum við því. Það er ekkert um annað að ræða.  

 

Þegar þetta er svona samkeyrt, skiptið þið dögunum á milli ykkar til að ná meiri 

samfellu í yfirferð handrita og slíkt? 

Nei. Það er sko útgáfuráðið sem les handritin. 

 

Já. Ekki þið hér, þrjár? 

Nei, ég og þau. Og þetta er oft mjög erfitt sko. En, þegar við erum að fá inn handrit þá 

er maður líka fljótur að sjá hvað virkar. Eins og ég var að segja þér, þá er margt af því 

sem við fáum bara ekki nógu gott.  

 

Sendirðu þau þá ekki upp á stjórnina? Þú bara hafnar því strax? 

Nei, hafna því bara strax. Það var stefna okkar 2009 að allir myndu lesa allt. En það 

hefur aldrei virkað. Við erum fljót að finna þetta út og þegar þú ert með svona 

sjálfboðaliðastjórn, eins og við, þá er það bara þannig. Það er miklu meira að við séum 

að vinna verkefni sem eru okkar hugmyndir, eða einhverjar bækur sem við höfum 

fundið erlendis eða ef einhver kemur og segir „ég þýddi þessa bók“. Það er ákveðinn 

hópur sem að kann þetta. Ég veit ekki hvernig ég á að orða það við þig. Þau kunna að 

þýða – hafa touchið.  

 

Eru einhverjar verkreglur eða samskiptareglur um yfirlestur? Eins og ef þýðing er 

léleg, eða þarfnast lagfæringar …  
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Nei. Það eru sem sagt þessi fjögur og ég sem að skiptum á milli okkar verkefnum. Það 

er rosa vinna ef það þarf að laga og það hefur Hreinn meira og minna tekið að sér. Hann 

setur bara athugasemdir. 

 

Hvernig skilið þið athugasemdum? 

Við höfum svolítið þurft að glíma stundum við það. En það hefur samt gengið nema í 

eitt skipti. Fyrir 3–4 árum þá var bara hætt við bók. En það varð síðan bók hjá Sölku, 

sem við sögðum að væri illa unnin bók um þetta málefni. Það vantaði neðanmálsgreinar 

og algjörlega heimildir, og þetta var bara texti sem ekki átti rétt á sér og var bara annarra 

manna texti. Hún kom svo út hjá Sölku. … Ég hef náttúrulega notið þess að hafa Elínu 

og Hrein, og Höllu sem eru rosalega miklir textamenn. En ég endurtek það að við erum 

oft að vinna bækur frá grunni. Við höfum oft einmitt fengið handrit að þýðingum sem 

eru bara ekki … hugsunin er ekki rétt, notkun á hugtökum er röng. Það er breytt hugsun 

frá frumtexta og stendur ekki steinn yfir steini. Það er svona ýmislegt sem þarf að taka 

tillit til. 

 

Þannig að þið breytið ekki röddinni hjá þýðandanum en þið setjið athugasemdir ef 

eitthvað er bara illa þýtt? 

Já. Við lentum svolítið í því fyrst eftir að við fórum að gera svona, að við fórum að hafa 

vit fyrir fólki. Við vorum fljót að finna það, einmitt eins og þú orðaðir það, að leyfa 

röddinni halda sér því hver hefur sinn stíl. Það er ekkert mál að liggja yfir texta og orða 

hann upp á nýtt. Ég geri fullt af athugasemdum í fyrsta yfirlestri. Síðan í öðrum 

yfirlestri þá hendi ég þeim út. Svo þegar ég er komin að endi á bókinni þá sé ég það, að 

„nei, þetta er alveg óþarfi.“ Það er allt í lagi að ganga svona langt fyrst, en síðan get ég 

einmitt hugsað að þetta er ekki mín rödd, því textinn er alveg að komast til skila eins og 

hann var orðaður. 

 

Þú lest þá handritið allt í gegn og lest það síðan aftur áður en þú sendir það tilbaka? 

Já. Stundum þarf maður ekki að gera það. Ég er meira að tala um texta sem við erum að 

vinna með, þýðingar og svoleiðis, sem við erum búin að samþykkja að gefa út. En það 

sem við fáum sent inn af handritum, maður er kannski korter, klukkutíma að sjá að það 

er hvorki markaður fyrir það né tími. 
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Hvernig hafnið þið handriti? 

Ég sendi bréf eða hringi. Og … ef þetta eru prestar þá eru þeir mjög sárir og ef það eru 

aðrir þá verða þeir enn þá sárari. En flestir taka því bara vel. Það er svona misjafnt. Ég 

segi oft að ég sé ekki að endursenda með yfirlestri eða athugasemdum og þetta sé 

eitthvað sem annað hvort hentar okkur ekki eða hentar okkur ekki og við eigum ekki 

fyrir því eða þá bara að við eigum ekki fyrir því! Svo koma fyrir athugasemdir eins og 

ég sagði um ónefnda bók sem endaði hjá Sölku sem að ekki heil brú var í. Ég verð að 

vera klár ef ég er að skrifa bók eða hvort ég sé að adoptera texta eftir einhvern annan og 

geta ekki heimilda. Þetta lærir maður bara í háskólanum. En við fáum oft fín handrit og 

vel þýdd. Eins og til dæmis ein um börn og bænir. Við þurfum ekkert á henni að halda 

því við eigum nóg í augnablikinu af svoleiðis bókum. Hún bætir engu við sem áður 

hefur verið gert. Eða ef þetta er stórkostleg saga og dásamlegar myndir þá er þetta bara 

dýrt. Það er ýmislegt svona sem að kemur upp á og það er voðalega vont. Svo höfum 

við fengið sent handrit 27. ágúst og keypt það 28. ágúst því það er dásamlegt. Það er 

alveg tvennt í þessu. Og ég hugsa það að margir myndu segja sömu söguna. Forlagið er 

örugglega með 2–3 menn sem eru ekki að gera neitt annað en að lesa handrit og bækur, 

erlendar bækur og íslensk handrit. Þeir eru ábyggilega fljótir að finna út hvort hér sé 

eitthvað … þú ferð í byrjunina og síðan ferðu aðeins inn í og svo lestu endann og þú 

sérð það strax hvort að sé eitthvað í þessu. Hvort þú viljir byrja aftur eða hvort þú viljir 

kannski gefa þessu klukkutíma í viðbót. Þú kannski hraðlest … sumir fara á 

hraðlestrarnámskeið, en þau kosta sitt. Við í Skálholtsútgáfunni reynum að einfalda 

hlutina eins og við getum og reynum að vera fagleg í vinnubrögðum en við reynum 

alltaf að einfalda hlutina. Það er bara vegna þess að við erum fá – það er bara ég, hinar 

eru meira í dreifingu og þess háttar – og þegar maður er með mörg önnur verkefni líka 

eins og kynningu og markaðsmál og jafnvel uppgjör og svona þá verður bara að gera 

sem mest og best úr því sem maður hefur í höndunum hverju sinni. 

 

En er það ekki þetta sem útgáfuheimurinn er í grunninn að glíma við? Þú ert í rauninni 

bara að sjá hvort að textinn sé nógu góður og þá hvort hægt sé að gefa þetta út eða 

ekki. 

Já … Og í okkar tilfelli hvort viðkomandi bæti einhverju við það sem áður hefur verið 

gert eða er svo stórkostlegt að við verðum að gera allt sem við getum til þess að gefa 

það út. Stundum gerist eitthvað og maður hugsar „gerum þetta“. Ég má hafa frumkvæði 

gagnvart minni stjórn og mínu útgáfuráði og ég hef alltaf getað sagt „gerum þetta“ 
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vegna þess að ég stend undir ábyrgðinni og ef það gengur illa þá verð ég bara að taka 

því. En ég þarf ekki að selja hugmyndirnar alveg ofan í grunn.  

 

Já. Þeir bara treysta þinni dómgreind? 

Já. Og þá verð ég bara að standa og falla með því – og ef ég fell þá taka þeir við mér! … 

Í svona kristilegri útgáfu gilda markaðssjónarmiðin eins og annars staðar en það er 

annað sjónarmið líka og það sjónarmið er fagnaðarerindið. Þannig að við verðum að 

standa undir okkur, en við höfum hugsjón. Vonandi hafa margar aðrar bókaútgáfur 

hugsjón. Jeminn já! Ég meina, ég veit til dæmis að Opna hefur hugsjón. Hugsjónir. 

Hann Sigurður Svavarsson sem gaf út Trú hann hefur sterka sýn, í útgáfu. Hann hefur 

einhverja sterkustu sýn sem ég hef séð. Hann er að gefa út bækur um dýralíf og trú … 

 

Svona fræðslu …  

Já, svona fræðslu, myndlist og svona. Þannig að hann hefur mjög sterka sýn til 

útgáfunnar. Ég er ekkert viss um að þetta gangi vel hjá honum vegna þess að hann 

vantar sakamálasögurnar til að borga allt hitt. Og ég hugsa að Forlagið lifi mjög mikið á 

sakamálasögunum. 

 

En samskiptasíður. Eruð þið eitthvað á facebook eða twitter? S.s. útgáfan sjálf. 

Nei. En tru.is er mjög duglegt að segja frá því hvað við gerum.  

 

Já, er það líka svona sjálfstæð eining þá? 

Já. Tru.is er hluti af kirkjan.is. Þeir eru á facebook, þjóðkirkjan er á facebook og þar 

dælirðu bara inn. Hann Árni Svanur er á facebook, sá sem sér um samskiptamál, hann er 

mjög duglegur að senda inn á kirkjan.is og facebook og allt þetta. 

 

Já, er það þá hann sem twittar? 

Já. Hann er bara alltaf að. Hann er ómetanlegur að þessu leytinu til að hann kann á þetta 

allt saman. Hann er bara mjög duglegur, við sendum honum efni og hann setur það inn. 

Þar erum við að nýta kerfið. 

 

Það er markaðsetning sem virkar í dag. 

Nákvæmlega. Inn á þetta er hann að setja viðtöl við Jónas hjá Hjálparstarfinu og þar er 

litið á alla kirkjuna og allar stofnanir sem eitt. Þannig að þar erum við bara hluti af því. 
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Það er mjög gott. Þá þarf maður ekki alls staðar að vera að finna upp hjólið. Það er það 

sem maður þarf að forðast sem mest – að eyða tíma í að finna upp hjólið – það er löngu 

búið og gert!  

 

Hvað með bókaklúbba eða áskriftir? 

Nei, við erum ekki með neitt svoleiðis. Við höfum selt einum bókaklúbbi tvær bækur 

sem við höfum gefið út. Það var Edda-útgáfa, Disney-klúbburinn sem keypti bækurnar 

Lotta, skotta og frekjudósirnar og Malli montrass – nananabúbú. Svona lífsleikni bækur 

sem hún Elín skrifaði og Halla Sólveig myndskreytti eru dæmi um lífsleiknibækur sem 

við höfum gefið út fyrir börn en við höfum gefið út alveg þrjár slíkar og við lítum á 

What Would Jesus Do? bókina sem kemur út á þessu ári sem þá fjórðu. Ein af þeim er 

Hvað í ósköpunum gerir maður þegar einhver deyr, fyrir grunnskólana, enda er kristin 

trú náttúrulega bara lífsleikni. 

 

Þannig að lífsleiknibækur eru það svona eins og aðrir myndu kalla sjálfshjálparbækur? 

Já, fyrir börn. Við gerum samt líka lífsleiknibækur fyrir fullorðna.  

 

Hvað hefurðu unnið hérna lengi? 

Síðan 1986 og hef sinnt þessu sama starfi alla tíð. Og mér finnst eins og þetta hafi bara 

verið eitt ár. 

 

… ekkert orðin þreytt? 

Nei. Maður verður svolítið þreyttur í desember, þegar markaðsmálin eru þannig að 

manni finnst eins og maður nái ekki í gegn. Við höfum oft náð í gegn og það má segja 

að 2000 seld eintök á 22 dögum hafi verið að ná í gegn. En við náum ekki alltaf í gegn. 

 

Þú hafðir enga reynslu af ritstjórnarstörfum, þú hefur bara vaxið með þessu? 

Já. 

 

Hefurðu getað leitað til einhvers? 

Nei. 

 

Þú hefur bara haft tilfinninguna? 

Já. En ég hef útgáfuráðið og þau eru rosa klár. 
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Hefur það breyst eitthvað í gegnum árin? Eða bara svipaður hópur? 

Já. Það hefur verið miklu öflugara svona síðustu 10 ár heldur en 15 árin þar á undan 

vegna þess að við uxum svo hægt. Vöxturinn var svo hægur. Það var svona meira fram 

til 1990, þegar þetta var sameinað – Skálholtsútgáfan og Kirkjuhúsið, þá vorum við ein 

og hálf … það var bara „hálf“ manneskja með mér. Þá varði ég mesta tímanum í 

ritstjórn … ég hafði jú útgáfuráðið en það var ekki eins aktívt og núna. Svo kannski 

síðustu 10–15 þá hefur útgáfuráðið verið mjög öflugt. Duglegt. Mismunandi duglegt, 

því það eru allir í sinni vinnu, en áhugasamt. Það hafa flestir gert það sem ég hef skipað 

þeim fyrir. [hlátur] 

 

Hvað finnst þér skemmtilegast? 

Mér finnst skemmtilegast að hitta fólk fram í búð og vinna hugmyndir. Fá hugmyndir 

frá öðrum og framkvæma þær. Og við höfum gert mjög mikið af því. Þetta tengist mjög 

mikið mannlegum samskiptum og þau eru skemmtileg. Auðvitað geta þau líka verið 

þreytandi. Maður kemur einstaka sinnum heim til sín á kvöldin og þá … nenni ég ekki 

að tala. En mér finnst eiginlega allt sem ég er að gera hverju sinni skemmtilegt. Það er 

erfiðast að þurfa líka alltaf að hafa áhyggjurnar. Að þetta gangi upp og svoleiðis. Maður 

þarf að líta á samdrátt sem tækifæri en ekki ógnun. Það er mjög mikilvægt að horfa fram 

– að renna ekki bara inn í sig og segja „hættum bara, stoppum bara“. Maður verður að 

horfa fram því það er framtíð! Mér finnst eiginlega skemmtilegast þegar sem mest er að 

gera í útgáfu og alveg brjálað að gera … bara tryllt!  En þeir tímar eru svolítið liðnir 

núna. Ég hugsa þetta verði svolítið svona „sabbats“ ár. Svona hvíldarár. 

 

Hvíla jörðina …  

Já. Hvíla jörðina. Við höfum ekki gert það. Við erum búin að halda alveg rosalegum 

dampi. Rosalegum dampi.  

 

En … sabbatsárin voru hugsuð fyrir okkur, svo kannski kemur eitthvað enn betra út úr 

því? 

Já. Ég nefnilega held það. Ég held að þetta sé eitthvað sem okkur vanti bara yfirleitt í 

dag. Það er bara horfa fram og syngja „Áfram kristsmenn, krossmenn.“ (hlær) 

 

Það sem skiptir mestu máli í þínu starfi væri þá, persónuleg hugsjón eða? 
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Já. Ég hugsa það. Þetta er bara mín hugsjón. Ég hugsa það megi alveg segja það enda er 

svo margt jákvætt og hreinlega lífgefandi að hafa hugsjón, að gefa sig allan í eitthvað. 

Ég held að þetta sé ofboðslega mikilvægt og mér finnst ekki ljótt að segja „ég er 

hugsjónamanneskja.“ Mín hugsjón er sú að útbreiða kristna trú fyrir almenning. Mér 

finnst það allt í lagi. Mér finnst ég ekki vera að setja mig á hærri hest heldur en aðrir. 

Að vera hugsjónamaður er bara að vera hugsjónamaður. 

 

Hvert er hlutfall bóka sem þú hefur tekið sjálf saman …  

Ég skrifa ekki mikinn texta. Nei. Ég læt aðra skrifa texta. Það er það sem að við erum 

mjög mikið að gera. Ég get komið með fullt af bókum þar sem að við erum að láta aðra 

skrifa texta. Og það þarf að ritstýra því. Það er rosa vinna þegar við erum með svoleiðis 

bækur í gangi. Því að maður þarf … þar erum við ekkert endilega að hafa. Þar eru … til 

dæmis gáfum við út bók þar sem 86 raddir eru að tala. Og þegar þú ritstýrir því þá ertu í 

raun og veru … þú leyfir röddunum að tala en þú þarft að passa upp á málfar og að 

hugsunin komist til skila. Það er mjög gaman. Ég meina, við höfum gefið út bók þar 

sem 366 manns skrifuðu. Það var rosalegt. Það var rosalegt! Það var ótrúlega gaman. 

Þar er kristin hugsun mjög sterk í svona daglegu lífi. Hún er Jesúbók, hún er Guðsbók 

en það er ekki alltaf talað um Jesú og Guð.  

 

Nei. Hann er bara svona rauði þráðurinn í gegn? 

Jájá. Enda er rauður þráður í gegnum bókina og þar eru Biblíutilvitnanir, hvar þú getur 

flett þeim upp í Biblíunni. 

 

Er einhver fyrirmynd sem þið berið útgáfuna saman við? 

Já. Ég skoða ákveðnar heimasíður. iko.no, verbum.se. Svo er það argument.se – það er 

æðisleg útgáfa – og anis.dk. Svo er það Lion-Hudson í Oxford. Það er æðislegt. Við 

höfum gefið út mikið í sambandi með þeim, þá helst barnabækur. 

                                                            

Er Skálholtsútgáfan hluti af einhverju félagi? (association) 

Nei. Eða, það er þetta norræna bandalag, Nordic future network, nfn. Og auðvitað er 

það oft svolítið eins og kjaftaklúbbur fyrir hugmyndirnar. Við höfum unnið 

Framtíðarlandið saman og við erum að fara núna í þessa stórkostlegu vinnu, held ég, 

með nýja samnorræna barnabiblíu. Þar sem verða margir sem myndskreyta. Hún verður 

ekki einsleit, það verða svo margir. Eins og Framtíðarlandið var … og er.  
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Dæmigert verkferli bóka hjá ykkur? 

Ég held að það sé bara eins hjá öllum. Sem sagt við ritlesum og við prófarkalesum. Og 

við ritlesum það bara þannig að við lesum það yfir og samþykkjum það. Setjum það 

síðan í próförk, lesum það svo aftur í síðupróförk. Þannig að í fyrsta lagi, við erum 

ánægð með textann, við samþykkjum hann. Síðan fáum við prófarkalesarann okkar til 

að lesa, við erum aðallega með einn prófarkalesara. Þorstein frá Hamri, rithöfund og 

skáld. Svo er það líka Guðrún Finnbjarnardóttir sem er mjög fínn prófarkalesari en hún 

vann áður hérna. Síðan náttúrulega er það myndaritstjórn. Þá er það bara alveg sér 

partur. Við erum með sumar bækur sem kalla á mikla myndaritstjórn. Óskar 

Guðmundsson er búinn að skrifa bók og ég hugsa að það endi með því að hann taki að 

sér myndaritstjórnina. Baksíðutexti, kiljutexti, kreditlista og allt þetta. Þetta er bara 

ákveðinn ferill sem bara rennur áfram eins og elfur.  

 

Þetta er þá svipaður ferill á hverri bók, þó um mismunandi gerðir sé að ræða? 

Já. Tónlistarbækur sem við höfum gefið út, í Söngvasveigs útgáfunni, þær náttúrulega 

kalla á miklu, miklu, miklu meiri vinnu því að þar erum við að tala um texta, nótur, 

útsetningar og leyfi og með hverju einasta lagi myndir með texta en í þessu felst 

rosalega mikil vinna. Ég líka keyri þessa útgáfu mjög mikið á verktökum.  

 

Já, þú gerir það? Hvernig fer það fram? 

Útgáfuráð vinnur hjá mér sem verktakar, þú verður að athuga það. Og myndskreytar og 

prófarkalesarar og svo fæ ég ýmsa til að hjálpa mér. Eins og sá sem er að hjálpa mér að 

útbúa útgáfu um Sigurbjörn Einarsson út af 100 ára afmælishátíð hans. Við erum ósköp 

fáar hér en ég er með Óskar Guðmundsson sem verktaka og ég er með rithöfunda sem 

verktaka og ég er með myndskreyta sem verktaka og ég er með fullt af fólki sem kemur 

að því að hanna … Við erum ekki að hanna bækurnar hérna innanhúss. Við vorum að 

því. Við vorum með einn starfsmann í viðbót þangað til fyrir tveimur og hálfu ári síðan 

sem hannaði allar bækur, en það var bara, of dýrt.  

 

Eru þessir verktakar með samninga? 

Nei, bara eitt og eitt verk. Eins og með Þjóðgildin þá vorum með konu, Önnu, sem ekki 

bara hannaði bókina heldur hannaði líka heimasíðu sem við gerðum í raun og veru með 

útgáfustjórninni að öllu leyti. Hún hafði svo mikla reynslu og tók vinnuna mína yfir á 

sig svo ég gæti komist í önnur verkefni. Auðvitað kostar það, en við lögðum svolítinn 
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pening í þessa bók. Til þess gerum við þetta. Við leggjum dálítið mikla peninga, í sum 

verkefni. 

 

Og kemur það tilbaka? 

Ekki alltaf. Nei. Þá verður eitthvað annað að borga það. Það er eins með jólaútgáfu, og 

ég er mikið að velta fyrir mér hvernig … Til dæmis sala síðustu jóla á skáldsögum, 

hvernig gekk. Ég er ekkert viss um að það hafi selst mikið.  

 

Ég veit ekki hvernig þeir telja þetta. Umheimurinn á að standa á öndinni yfir því 

hvernig svona lítil þjóð geti haldið svona markaði. En ég veit ekki hvort inn í 

sölutölunni sé það sem kemur tilbaka eftir jól. 

Já, ég er alveg sammála því. Ég veit að Forlagið tekur til dæmis bara örfáar bækur út 

fyrir jólin og leggja 90% af markaðspeningnum í þær. Eins og Ljósa hún fór algjörlega í 

þetta. 

 

Já. Enda sumir rithöfundar fá engin laun yfir árið. Og þetta er eina tekjulindin þeirra. 

Ef þetta klikkar þarna, þá bara – fá þeir ekki neitt. 

Já, ég get sagt þér það. Það eru ekki bara útgefendur sem er uppgefnir eftir jólin. 

Rithöfundarnir líka. Þeir eru að lesa út um alla koppa og alla grundu, á öllum 

mögulegum fundum og félagasamtökum og þetta er rosalegt skipulag. Eins og Gunnar 

Hersveinn, hann las, hann var að lesa út um allt, að árita og bara fór hingað og þangað. 

 

Fáið þið hann til að lesa, er þetta í samningi hans að hann eigi að lesa svo og svo 

mikið? 

Hann fékk ekki krónu fyrir það nei. Þetta er bara hugsjón hjá honum. Þeir verða bara að 

taka þátt í að selja bókina. Það er bara svoleiðis á Íslandi og um öll lönd. Það vill til að 

rithöfundar, þeir hafa mikinn metnað. Já og stundum er það þannig með metnaðinn að 

hann snýst ekki um peninga. Sem betur fer. Þetta er ofboðslega mikilvægt fyrir 

bókaútgáfuna. Að þeir séu með og áhugasamir. Þetta er ekki einkamál útgefandans.  

 

En gerið þið þetta? 

Þegar við erum með svona bækur. Sjónvarpið kom hérna og tók upp útgáfuhátíðina á 

bókinni Í dag. Við lentum svolítið illa í því með Þjóðgildin að Gunnar fór í framboð, í 
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Stjórnlagaþing, og lenti í fjölmiðlabanni. Við gátum því ekki nema um mánaðarmótin 

nóvember-desember farið að nota hann í að kynna bókina. 

 

Þegar prestar fá handrit útgefin, fara þeir ekkert í kirkjur landsins og lesa? 

Nei. Það er líka þannig. Hvar er fólk að mætast í kirkjum landsins? Jú, í guðsþjónustu. 

Þar er fólk ekki að lesa úr bókum. Það er í barnastarfinu, það er í fræðslu fyrir börn, það 

er á fræðslukvöldum fyrir fullorðna þar sem slíkt er til staðar. Jú, Gunnar Hersveinn fór 

á Akureyri og víða til að lesa og á Akureyri voru þjóðgildin tekin fyrir á nokkrum 

vikum. Það var ýmislegt svoleiðis en, svona að fara í kirkjur og lesa upp – það vantar 

vettvanginn.  

 

Þið stílið þá bara inn á maður á mann og plaggöt? 

Já. Rosa mikið af plaggötum. Við veggfóðrum með plaggötum. [hlær] Allaveganna 

núna fyrir jólin. 

 

Þið voruð með 20–30 titla í fyrra? 

Já, það var ekki svo mikið í fyrra. Við höfum verið með svona 20–30 titla svona sl. tíu 

ár, þá tek ég með fræðsluefni og svona líka, barnaefni og allt þetta. Ég hugsa við 

höfðum ekki verið með nema svona tólf í fyrra. Þá voru þeir færri og dýrari. Það koma 

líka ár þar sem maður þarf að endurprenta. Það eru erfið ár, peningur bundinn í lager. Þá 

kannski komum við með fáar nýjar bækur. Við þurfum alltaf að eiga endurprentanir.  

 

Eruð þið þá með áætlun fyrir árið 2011? 

Já, ætli við séum ekki með … bara um tíu titla á þessu ári. Nýjungar sko, og mjög lítið 

komið á næsta ár. Vegna þess að við erum í þessum fasa … að horfa fram, og líta á 

samdráttinn sem tækifæri en eigum erfitt með að binda hendur okkar núna. En við erum 

með flotta titla. Fínustu útgáfu.  

 

Það sem ræður fjölda eintaka akkúrat núna er auðvitað kreppan, en eru einhver sérstök 

söluviðmið eða setjið þið ykkur markmið? 

Nei. Nei. Við getum það ekki. Við höfum alltaf stöðuga sölu. Við höfum það kannski 

umfram margar útgáfur að við höfum verið með svo sölulegar vörur. Þannig að jafnvel 

300 eintök af einhverri bók er ekkert mikið. Við erum með það marga titla sem seljast. 
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Þannig að útgáfuáætlun fer annars eftir hugmyndum, handritum, samprenti og svo hins 

vegar eftir fjárhag.  

 

Gerið þið útgáfusamninga, nokkurra bóka samninga? 

Nei. Bara samningur við hverja bók sem gerð er. 

 

Er eitthvað af þessu kristilega efni sem selst verr en annað en gefið út af skyldu? 

Við höfum aldrei gefið út af skyldu, í raun og veru. Það hefur enginn sagt „nú eigið þið 

að gera þetta“. Vissulega verður maður stundum fyrir vonbrigðum með efni, svona 

biblíutengdu efni. Eins og Biblían frá grunni. Við lækkuðum hana fljótlega úr 2.200 í 

900 kr. því fólk hafði bara ekkert svo mikinn áhuga til að kynnast Biblíunni betur. En 

eftir að við lækkuðum hana þá seldist hún meira. Ég skal alveg viðurkenna það að það 

er engin brjálæðisleg sala á svona fræðsluefni í kringum kristna trú. Það eru engar 

þúsundir eintaka, en sumt selst þó betur. Orð í gleði, litla bókin, hefur selst í 5.000–

6.000 eintökum, sem er allt öðruvísi uppbyggð og inniheldur svona örsögur og styttri 

texta sem maður getur lært af. Svona örstuttar frásagnir sem þú átt auðvelt með að 

tileinka þér. Það er lífsspekin – þessi kristna lífsspeki sem andar framan í þig á hverri 

blaðsíðu. En það er kannski ekki „Opinberun Jóhannesar blaðsíða þetta“ skilurðu. Það 

er margt sem selst, margt sem kemur á óvart sem selst. Bænabandið rokselst, bæði 

bókin og bandið. Við höfum lagt áherslu á það [í versluninni] að gefa út ýmislegt annað 

en bækur af því maður finnur að í einföldum hlutum slær hjartað. Eins og til dæmis í … 

bænabandinu. Þú getur nánast tileinkað þér á einu litlu spjaldi, bæði um hvað perlurnar 

fjalla og bænirnar. En þú getur líka keypt bókina, með 500 króna afslætti, ef þú vilt 

dýpka skilninginn. Það er gríðarlegt magn af skírnargjöfum fram í búð. Bókum, öll 

þessi bænaspjöld, krossar og barnabiblíur. Þarna erum við að selja, en við erum líka 

útgáfa – við búum þetta allt til fyrir þann markað sem sækir hér inn í verslunina. Fólkið 

kemur og vill fá meira. Það eru fáar útgáfur sem geta státað af þessu. Vissulega eru 

forlagsverslanir, en við getum farið miklu lengra með þá hugmynd og boðið upp á til 

dæmis allar bækur á kristnum grunni, lífsleiknibækur frá öðrum útgáfum sem falla að 

okkar áherslum og ýmislegt annað sem tilheyrir okkar alþýðumenningu, eins og bænin. 

Hún er hluti af okkar alþýðumenningu. Við getum spilað inn á svona hluti og yfirfært þá 

yfir á útgáfuna. Og þetta getur verið meira virði heldur en bók sem fjallar um hvernig þú 

átt að lesa Biblíuna. En sú bók þarf líka að vera fyrir hendi. Þess vegna er 



	   72	  

Skálholtsútgáfan til. Því að hennar hlutverk er að gefa út svona bækur. En hún 

jafnframt, hefur algjörlega opna leið til að útfæra það.  

 

Núna þegar þið eruð að útfæra þetta svona á ýmsa vegu, eruð þið eitthvað að kynna 

ykkur tækninýjungar eins og print-on-demand og rafbækur? 

Já. Rafbækur. Já. Ég er náttúrulega búin að sitja marga fundi hjá Félagi bókaútgefenda í 

sambandi við rafbækur og … þetta er svolítið eins og „Scary movie“ fyrir útgefendur. 

En, þetta kemur og þetta er komið, og okkur langar að fara að gefa út fyrstu rafbókina, 

það er eitthvað sem við verðum að gera. En við verðum örugglega ekki fyrst til þess – 

og við verðum örugglega ekki heldur síðust. En þetta er svolítið eins og að vera að byrja 

á núlli. Þetta er svo mikil og hröð tækni og fyrir íslenskan bókaútgefenda er svo gott að 

bindast svona samtökum því það er svo margt sem að kemur inn á þann vettvang að 

maður þarf að fylgjast með því sem er að gerast þar og taka svo þátt í því. Því að við 

erum alltof lítil til þess að fara að opna vefverslun og setja bækurnar okkar allar 

rafrænar. Reyndar er hægt að fá margar af okkar bókum bara ókeypis í gegnum 

kirkjan.is og tru.is. Þú getur lesið lítið kver um trú og bænabókina meira og minna á 

netinu. Þannig að ef að tru.is segir „megum við setja þessa bók á netið?“ og þú færð 

leyfi hjá höfundinum, þá gerum við það. Því ég lít þannig á, eins og þegar við fórum á 

vodafone með Daginn í dag og erum búin að selja töluvert mikið þar og við seljum bara 

meira af disknum. Því þegar fólk er búið að eyða 10.000 krónum í að leigja myndina þá 

ferðu bara og kaupir hana! Þannig er þetta bara, þetta er bara heilbrigð skynsemi. Það lá 

alveg ljóst fyrir strax að við yrðum að gera þetta. Það er okkar skylda að hafa þetta. Fólk 

er bara svo ánægt með þennan disk. Við fáum svo sterk viðbrögð.  

 

En print-on-demand? 

Mér finnst það bara svo dýrt. Ef þig vantar 100 eintök þá getur það borgað sig. En það 

er líka bara svo dýrt, eins og við fundum á söngbókunum okkar. Við ákváðum að prófa 

og fá tilboð í print-on-demand en það var mikið dýrara að prenta 150 eintök í print-on-

demand heldur en 500 eintök í bara prentsmiðju. En ef þú ert að prenta tíu eintök … þá 

ertu líka komin í miklu sérhæfðara, meira bara eins og námsgögn sem að nokkrir eru að 

nota. Við höfum ekki unnið undir hugtakinu print-on-demand enda svo margt hjá okkur 

sem að þolir alveg 1000 eintaka prentun. Það er svo lítill munur á 500 eintaka prentun 

og 1000 eintaka prentun. Við erum með góðan samning við Odda. Við prentum annars 

staðar líka en við höfum svo ótrúlega mikið og gott aðgengi og góða aðkomu í Odda. 



	   73	  

Það endar nú oftast með því þegar þarf að prenta. Prentmet hefur líka prentað, það er 

mjög gott að tala við þau. Þau prenta fyrir okkur Kirkjuritið.  

 

En segðu mér, af hverju er Biblían gefin út hjá JPV en ekki ykkur? 

Já, ég skal segja þér það. Biblíufélagið er samtök allra kristinna trúfélaga, öll kristin 

trúfélög koma að einhverju leyti þar að. Það er ekki þjóðkirkjubundið og þegar 

Biblíufélagið ákvað að vera ekki útgefandi lengur þá þótti það einhvern veginn ekki við 

hæfi – ég kom ekki að þessari umræðu fyrirfram heldur eftir á – þegar það þótti 

einhvern veginn ekki ganga upp að útgáfufélag þjóðkirkjunnar gæfi Biblíuna út. Af því 

að það væri þjóðkirkjan. 

 

Einhverjir fordómar þá? 

Já. Stjórn Biblíufélagsins hafði samband við nokkur stærstu útgáfufélög á Íslandi og 

fengu bara svar frá JPV. Eftir á sögðu hinir „Jah, þið leituðuð svo sem aldrei aftur eftir 

því.“ Þetta er svo íslensk aðferð, „ég svara þér ekki fyrr en ég er búin að fá aftur … “ En 

svo kemur að því að JPV svarar, vill fá þetta. Þá verða hinir svolítið spældir. En JPV 

sjálfur var talinn besti markaðsmaður Íslands og hann fór í viðtöl og talaði Biblíuna upp 

og það sögðu allir „ja, hann er bara besti markaðsmaður Íslands“ og það væri frábært að 

JPV skuli gefa þetta út. Svo kemur í ljós að hann hefur ekkert markaðsett Biblíuna. Og 

já, Biblían selst mjög illa núna, hún er svo dýr. Það var að koma kilja, hún kostar 4.900. 

Biblían án apókrýfubókanna var að koma og kostar 8.900! Þannig að Biblían selst svo 

illa … ef Skálholtsútgáfunni hefði verið boðið þetta, þá hefði ég mælt með því að við 

fengjum þetta en ég hefði verið dauðhrædd við markaðsmálin, því kröfurnar eru svo 

miklar … þannig að ég hef hugsað hvað ég er fegin að þurfa bara að selja hana! En ég 

hefði selt hana miklu ódýrar. Svo var bara talið að, það væri ekki sæmandi að þetta yrði 

bundið einkafélagi. En hún seldist ofboðslega vel fyrsta árið, síðan hefur hún selst miklu 

minna. 

 

Samstarf og samband við aðrar bókaútgáfur? 

Það er ekki mikið hér, bara erlendis. Ég þekki voða lítið af þessu fólki. 

 

Hvernig stendur á nafninu – Skálholtsútgáfan? Er það tengsl við Skálholt? 

Hún hét útgáfan Skálholt, einu sinni. Tengd við Skálholt. Og síðan var nafninu snúið 

við, þegar allt fór í þrot. Þá var ákveðið að byrja aftur. Síðan var það látið heita 
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Kirkjuhúsið–Skálholtsútgáfan, af því að þetta er tvær sjálfstæðar einingar sem eru 

sameinaðar í eitt. 

 

Er einhver sérstök ástæða fyrir að Skálholt var valið fram yfir Hóla? 

Það var til prentsmiðjan Hólar og … ég held að þetta sé stofnað fyrst og fremst vegna 

þess að Sigurbjörn Einarsson sjálfur tengdist Skálholti svo sterkt, og á heiðurinn af 

útgáfunni. Og það hafi í raun og veru aldrei neitt annað komið til greina en að þetta héti 

Skálholt.  

 

Er samstarf við Guðfræðideild HÍ? 

Ja, við náttúrulega höfum gefið út svolítið af bókum fyrir kennslu. En samstarf … Ég 

reyndi einu sinni að koma á samstarfi þar sem við færum að gefa út bækur, eða svona 

smárit, um til dæmis bækur Biblíunnar sem þeir myndu skrifa, kennararnir í 

Guðfræðideild. Það gerðist aldrei. Það var alveg sama hvað ég sat marga fundi með 

þeim, þeir komust aldrei af stað. En við gefum út Ritröð Guðfræðistofnunar. Það eru 

eiginlega einu tengslin. Svo bara … í síðustu viku kom einn hérna til skrafs og 

ráðagerða við okkur Elínu um einhverja hugmynd sem við höfðum fengið … en nei. 

Það eru ekki mikil tengsl nema það að margar af þeim bókum sem við höfum gefið út 

eru notaðar til kennslu í Guðfræðideildinni. Sem sagt bæði fræðibækur og líka svona, 

alþýðubækur. 

 

Samstarf við biskup? 

Hann er bara mjög góður við okkur. Hann ber hag Skálholtsútgáfunnar mjög fyrir 

brjósti og hann hefur skrifað nokkrar bækur og þýtt fyrir okkur en ekki mikið 

undanfarið. Hann gerði það fyrstu tíu árin sem biskup, þá leituðum við oft til hans með 

hugmyndir enda er hann mjög fær og skrifar góðan texta. Hann þýddi til dæmis fyrstu 

barnabiblíuna sem var gefin út hjá Skálholtsútgáfunni, en það var áður en ég kom. Jájá. 

Hann hefur alltaf verið öflugur rithöfundur og textagerðamaður. 

 

En hann er ekkert mikið hér? 

Hann kemur mjög mikið og heimsækir okkur. Hann sinnir okkur mjög vel. Kannski 

minna síðasta ár því það hefur mætt svo á honum, en við drögum hann stundum hingað 

niður í kaffi. Af því að maður á að vera góður við biskupa. Þeir eru í erfiðasta starfinu.  
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Samstarf við önnur trúfélög, við höfum rætt það aðeins, en önnur kristin útgáfufélög? 

Já. Salt hefur verið mjög lítið í útgáfu, en aðeins verið að rífa sig upp núna. Samstarfið 

hefur legið í því að við seljum þeirra bækur.  

 

En ekkert sameiginlegt átak um … ? 

bækur og svona? Nei. Það er bókamarkaður niður á Holtavegi en það hefur ekkert 

gengið vel. Ég vísaði einu handriti til Salts um daginn. Söguna hennar Immu á 

Hjálpræðishernum. Við vorum beðin um að gefa hana út í febrúar, hún átti að koma út 

núna í maí. Ég sagði bara að við hefðum ekki tíma en Salt gefur hana út. Og það er bara 

fínt. Það bara gleður mig mjög þegar önnur forlög gefa út eitthvað kristilegt … þá þarf 

ég ekki að gera það. [hlær] 

 

Já, það léttir á þér? 

Já, þá er þetta líka komið mjög víða og það léttir á mér. Og þá fæ ég líka meira af 

bókum í búðina.  

 

Já, þú ert aldrei að tapa á því. Þú getur alltaf selt líka? 

Já. Það er æðislegt. Ef þú vilt gefa út kristilegan barnadisk – æðislegt. Við erum búin að 

gefa út marga og ennþá betra ef einhverjir aðrir gera það. Ég meina, við erum að gefa út 

disk með sálmum Sigurbjörns Einarssonar kostar 2,5 milljón. Þetta er rosalega dýrt. 

 

Viðhorf annarra útgáfufélaga? Upplifið þið faglega virðingu? 

Já! Já. Það litla sem ég hef hitt. Það sem við fáum að heyra er það að við búum til 

fallegar bókakápur.  

 

Og hver sér um þær? 

Við. Við hönnum þær. Við sjáum um þær. Það er sjálfsþurftarbúskapur! Við skúrum 

sjálfar. Við gerum allt. Við pökkum, við sendum. Við sjáum um dreifingar í aðrar 

bókaverslanir. Um land allt, í allar kirkjur. Allt. 

 

En útgáfufélögin, hafa þau eitthvað verið meðvitaðri um kristilegt efni? Hafa þeir aldrei 

horft á ykkar markað og hugsað …  
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Nei, voða lítið. JPV gerði það með Biblíuna og aftur þegar Opna gaf út bókina Trú. Mér 

finnst forlög ekki gefa mikið út af bókum á kristilegum grunni. Það er allof lítið til af 

bókum um kristna trú, svona beint „Jesú- og Guðbækur.“ Það kom náttúrulega út þessi 

bók Um Guð, eftir hann Jonas Gaddel, hjá forlagi í Hafnarfirði. Við þrællesum 

Bókatíðindi, og við veljum úr til að selja, en það er alltof lítið. En það eru hins vegar 

bækur sem við gætum alveg hugsað okkur að selja hér, sem eru alveg frábærar, bæði 

barnabækur og aðrar. Sjálfshjálparbækur … Herdís Hallvarðs í Hljóðbók er svolítið 

dugleg. Hún er mjög öflug og skemmtileg. Salt hreyfist við og við, eins og til dæmis 

með Tilgangsríkt líf. Hallgrímskirkja gefur út Passíusálmana, Salka gaf út 

Passíusálmana þegar þau keyptu Hörpu. En ef að Skálholtsútgáfan væri ekki að gefa út 

kristilegar bækur þá veit ég ekki hver væri að gera það.  

 

Ef einhver færi á þennan markað, til dæmis færu að gefa út skáldsögur ef þið gerið það 

ekki, hverju heldurðu að það myndir breyta. 

Það myndi engu breyta nema að við fengjum bara meira að selja. Ef einhver vill taka að 

sér kapitalið. Ha. þýðingar, útgáfukostnað … Við erum fegnastar því þegar einhver 

annar tekur svona að sér. Því í fyrsta lagi þá er verið að gefa út meira á kristnum grunni 

og í öðru lagi þá fáum við meira að selja inn í búð. 

 

Þá kæmist fólk kannski frekar á bragðið og fer að skoða kannski meira af því sem er í 

boði …  

Já!! Það er fullt af fólki sem verslar hérna.  

 

Bókamessur eða bókahátíðir? 

Við höfum farið mjög mikið á bókamessur í London. 

 

Eru það kristilegar bókamessur? 

Já. Það er hluti af því. Síðan hef ég notað mikið heimasíður. Og svo höfum við heimsótt 

svolítið einmitt Lion – Hudson og svo erum við í þessu norræna samstarfi. Ég hef farið 

á Frankfurt bókamessuna en það er svolítið síðan ég fór síðast, sennilega um þrjú ár. Ég 

var bara í einn og hálfan dag og það er ekki nokkur leið að finna nokkur skapaðan hlut á 

þessu. Mér hefur fundist London bookfair henta betur því að þar hittir maður Lion – 

Hudson og þar hittir maður norrænu vini sína. Og þar er þessu svo vel upp raðað! 

Maður gat fundið fullt, það var alveg magnað. Við erum ekki það stór, við förum ekki á 
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þessu ári, en ég fór til dæmis til Kaupmannahafnar í fyrra og þræddi þar í gegnum bæði 

bókabúðir og útgáfufyrirtæki í einn dag og fór svo yfir til Lundar líka. Mér finnst ég 

stundum græða meira á því að skoða kristnar bókaverslanir heldur en að fara á svona. 

Það er ótrúlegt kraðak en ótrúlega margt sem maður getur fengið út úr því. Ég fer 

tvisvar á ári til London, bara til að hvíla mig í 2–3 daga og ég fer alltaf í 2–3 tíma í 

bókabúðina í Westminster, bak við Westminster Abbey. Hún er reyndar orðin svolítið 

léleg núna, í augnablikinu og mér finnst æðislegt að sjá hvað kristilegar bókabúðir eru 

að gera.  

 

Mynduð þið aldrei skrá ykkur í félag eins og ECPA? (evangelical christian publishing 

assoiation) 

[andvarpar] Nei. við höfum ekki gert það. Ég myndi alveg vilja það, jú. En mér finnst 

þetta norræna samstarf eiginlega vera nær okkur Íslendingum. Mér hefur fundist margt 

annað vera svo tengt Bandaríkjunum. Mér finnst skandínavíska módelið henta betur, en 

Lion – Hudson sem við höfum mikið samband við, það virðist hafa mikil tengsl við 

Bandaríkin. Kannski er ég bara svolítið að stytta mér leið, af því að Lion – Hudson 

hefur svo mikið samband við útgáfur í Bandaríkjunum þá veit ég alveg hvað þeir velja 

úr. Ég hef skoðað bandarískar heimasíður og ég get fengið hugmyndir, en ég hef ekki 

fundið neitt sérstakt sem mig langar að gera eða til þess að fara með lengra. Það er líka 

mjög mikið mál, mikil vinna sem myndi fara í það að reyna að halda áfram sko. Maður 

er alltaf að reyna að horfa fram á veginn og nýta tímann og peninginn. Maður vill ekki 

loka á eitthvað annað, en maður er að nýta sér það sem maður er búinn að koma sér í og 

hefur aldrei tíma til að breikka, eins og þú varst að tala um – skáldsögur. 

 

Aðskilnaður ríkis og kirkju, hvaða áhrif hefði hann á útgáfuna? 

Já. Ég hugsa að það yrði bara betra. 

 

Væri það betra? Að hvaða leyti? 

Ég held bara að það yrðu betri vinnubrögð innan kirkjunnar ef hún þyrfti að standa 

undir sér sjálf. Ég er ekki í þessari kirkju. Ég er í fríkirkjunni í Hafnarfirði, við þurfum 

að standa undir okkur sjálf. Og … ég hef bara þá einlægu trú að þetta væri betra.  

 

Truflar það þá ekkert að útgáfustjórinn þeirra er ekki í þjóðkirkjunnar? 
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Nei, nei. [hlær-frekar lúmsk] Jú, auðvitað truflar það suma en ég bara … skauta framhjá 

því.  

 

Finnið þið fyrir þessum úrsögnum? 

Ég held að hluti af samdrættinum og umræðunni er þetta. Það er ákveðinn … 

andblærinn er svolítið … and-kristinn. Og reiði. Það er svo mikil reiði. Það tengist 

hruninu og því. „Allt þetta væl í kirkjunni“ og það er margt rétt. En fólk heyrir ekki 

annað viðhorf, það er allt svo einsleitt í umræðunni. Það er enginn sem svarar og ef þú 

hlustar og einhver reynir að svara þá er það bara … En ég segi stundum „Kristur! Var 

hann í þjóðkirkjunni?“ Við höfum engan einkarétt. 

 

Hefurðu einhver sérstök heilræði fyrir rithöfunda kristinna rita? 

Þetta var góð spurning … Þetta er góð spurning. Að tala bara til allra sem eru að skrifa 

eða prédika. Ekki tala himnesku/kristnesku. Talið þið mannamál. 

 

En heilræði fyrir ritstjóra kristinna rita? 

Já. Bara að vera trúr sjálfum sér. Og það er bara til allra ritstjóra. Ekkert vera að setja 

sig á neinn hærri hest, ekki horfa niður. Horfast bara í augu við verkefnið. Setja sig ekki 

yfir, heldur ganga inn í það og leyfa fólki að vera það sjálft í sínum texta og einfalda 

svolítið hlutina. Ekki setja þig á háan hest gagnvart textanum. Ef hann er góður eða ekki 

góður. Ef hann er þar á milli, dýrmætur, þá er bara að hjálpa til og … ekki gera of 

mikið. Leyfa þessu líka stundum bara flæða.  
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Viðauki II:Viðtal við Elínu Elísabetu Jóhannsdóttur 
 
Viðtal við Elínu Elísabetu Jóhannsdóttur, fulltrúa á fræðslusviði þjóðkirkjunnar og 

ritstjóra í útgáfuráði Skálholtsútgáfunnar, 28. apríl 2011. 

 

Þú ert bæði rithöfundur og ritstjóri? 

Já 

 

Hafa margar bækur verið gefnar út eftir þig? 

Já, sko … [sýnir mér skjalaskáp fullan af kennsluefni fyrir börn, flettimöppum og slíkt. 

Á þar að auki margar barnabækur hjá Skálholtsútgáfunni] 

Svo hef ég gefið út annað á vegum annarrar útgáfu. 

 

Hvar? 

Hjá Æskunni til dæmis og ýmislegt sem ég hef gert áður. Í raun og veru er það eitthvað 

sem ég er hætt að gera núna … Núna er ég að vinna í efnisveitunni á fræðslusviðinu hjá 

Biskupsstofu. Þetta efni allt saman [í skjalaskápnum] er að fara inn á þennan vef svo að 

fólk geti sótt sér það. Bæði þetta og síðan sem ég nýtt efni. 

 

Þú er sem sagt vefstjóri þessa vefs. Er það kirkjan.is eða … 

Nei, bara efnisveitunni. Hann heitir Árni Svanur sem er með kirkjan.is. Og síðan er 

annar vefur sem heitir tru.is og svo er ég með vef sem heitir barnatru.is. Það er svona 

lítill vefur fyrir foreldra. En efnisveitan er vefur sem er stílaður inn á starfsfólk. Hann er 

lokaður, það þarf lykilorð og þetta er okkar efnisgrunnur. 

 

Var það þinn æskudraumur að vera rithöfundur og ritstjóri? 

Nei, neinei. 

 

… rannstu bara inn á þetta? 

Ég hafði engan sérstakan æskudraum um hvað ég ætlaði að verða. Ekki fyrr en ég var 

um 14 ára og fer að kynnast þessu kristilega starfi betur, ekki bara 

sunnudagaskólakennslu og þess háttar. Þá fékk ég í rauninni mjög snemma, ég trúi því, 
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bara köllun. Það er, ég vissi að ég myndi vinna í svona kirkjustarfi en ég vissi ekkert 

hvernig.  

 

Að vinna þá á þessum starfsvettvangi? 

Ekkert endilega hjá kirkjunni, bara … þú veist … fyrir Guð. Ég er búin að velkjast um í 

þessu kristilega starfi síðan 1978, þá var ég 14 ára. […] Svo fór ég í kennaraháskólann 

og lærði að vera kennari, myndlistarkennari líka, og meðfram var ég komin í svolítið 

mikil ritstörf. Strax í menntaskóla var ég eiginlega farin að vinna fyrir mér í því og svo 

fór ég í hagnýta fjölmiðlafræði líka. 

 

Finnst þér hún gagnast þér í þessu? 

Jájá. Hún gagnast mér ágætlega. Kennaranámið gagnast mér best í því sem ég er að gera 

því þetta er svo mikil námsefnisgerð. Ég tók líka djáknanámið bara til þess að hafa 

eitthvað meira fræðilegt í höndunum en hætti þegar kreppan skall á. Ég tók líka aðeins 

kristinfræði í valinu í kennó. En einhvern veginn þá ætlaði ég að vera 

myndlistarkennari, eða myndlistarKONA (hlær) eða tónlistarKONA. Svo voru það bara 

… ritstörfin. Ég teikna oft … það er gott að hafa þann grunn líka, að geta myndskreytt. 

 

Tekurðu að þér verkefni í Kirkjuhúsinu hjá Skálholtsútgáfunni? 

Jájá. Margt af efninu í skjalaskápnum hjá mér er gefið út af Skálholtsútgáfu. Og ég á 

einhverjar teikningar hérna í þessu og einhverjar bækur sem ég hef bæði skrifað og 

myndskreytt. Ég gerði „handout“ í mörg ár sem var dreift til sunnudagaskólakrakkana. 

En ég er eiginlega hætt að teikna nema bara í neyð. Til dæmis ef mig vantar eitthvað á 

efnisveituna. […] 

 

Efnisveitan. Þið eruð s.s. með tengla inn á efni frá Skálholtsútgáfunni? 

Já. […] 

 

Þú ert í rauninni með mikla yfirsýn yfir það efni sem að Skálholtsútgáfan gefur út? 

Já. Við vinnum alveg mjög þétt saman. […]  

 

Hvað ertu búin að vinna hér lengi? 

Ég hef unnið allan tímann í tengslum við Skálholtsútgáfuna. Ég byrjaði að vinna hérna 

meðfram Barnablaðinu. Í nokkur ár var ég áfram með Barnablaðið og svo freelance hér 
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að vinna sunnudagaskólaefni en ég vann við það í mörg ár. […] Síðan var ég ráðin inn á 

fræðslusviðið og er í samvinnu við Skálholtsútgáfu í rauninni að gera mjög mikið til það 

sama nema það bætast fleiri verkefni við, eins og þessi efnisveita. Þar er líka margt 

fleira en sunnudagskólinn til dæmis geri ég efni fyrir 6–9 ára starf, ég hef þurft að vinna 

í námsskrá, fermingarfræðslu, unglingastarf, fræðslu fyrir foreldramorgna, starf aldraðra 

og svo framvegis.  

 

Hefurðu lært sérstaklega vefgerð og vefstjórnun? 

Nei ekkert. Ég þurfti að læra þetta bara af sjálfri mér og Árni Svanur hefur gaukað að 

mér viskukornum, og svo var stelpa sem heitir Ragna sem hjálpaði mér en ég hef þurft 

að læra þetta mest af sjálfri mér. Það er bara þannig, ef maður ætlar að láta hlutina 

gerast að þá verður maður að geta gert allt. Við erum svo fá og allir með svo mikið af 

verkefnum, alveg upp fyrir haus, að maður verður að treysta á sjálfan sig.  

[…] 

 

Þú fórst að vinna á Barnablaðinu, varstu búin að vera í einhverjum ritstörfum áður? 

Já, ég var þarna á ABC […] barnablaðinu sem að síðan sameinaðist Æskunni. Og síðan, 

á tímabili, þó ég væri að vinna hérna freelance, þá var ég ritstjóri Æskunnar. Og Smells, 

unglingablaðs. 

 

Jájá. Svo þú hefur, fengist svolítið við ritstörf bara … 

Já. Í rauninni, eftir að ég byrjaði að vinna.  

 

Og í þessu, öllu saman, hvað finnst þér skemmtilegast að gera? eins og í tengslum við 

Skálholtsútgáfuna og ritstjórn? 

Það sem mér finnst skemmtilegast er að það er svo auðvelt að vinna með Eddu. Svo 

einhvern veginn kveikjum við á hugmyndafluginu hjá hvorri annarri enda krefst vinna 

okkar beggja þess, að hugmyndaflugið sé svolítið mikið lifandi. Þess vegna er svo 

mikilvægt að vinna með einhverjum sem örvar það. Mér finnst líka ofsalega gaman að 

bara sjá efni verða til, ég fæ mikið út úr því. Mér finnst allt skemmtilegt en mér finnst 

skemmtilegast að vinna efni fyrir börn. Enda geri ég nákvæmlega það þar sem reynsla 

mín er í að skrifa fyrir börn. Ég skrifa líka inn í bækur fyrir fullorðna, svona með 

mörgum aðsendum greinum, eftir ýmsa höfunda. Ég hef náttúrulega tekið þátt í því að 
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skrifa ólíkt efni í ritstjórnum. En mér finnst meira gaman að gera sjálf, búa til og skrifa 

heldur en að vera bara að ritstýra. 

 

Hvað finnst þér erfiðast? 

Við mína vinnu er erfiðast að finna það að maður getur aldrei búið til efni, eða nokkurn 

skapaðan hlut, sem hentar öllum. Það mun alltaf einhver vera óánægður með eitthvað. 

Það mun alltaf einhver ekki fá það sem hann þurfti en með efnisveitunni er ég að vona 

að verði meiri fjölbreyttni. Þannig að fólk geti þá valið úr þeim aukasögum og leikritum 

sem eru í boði. „Ef þér líkar ekki þetta, gæti þér líkað þetta?“ Svo getur líka vel verið að 

einhverjum bara líki ekki heildarmyndin, bakgrunninn í efnisveitunni eða álíka. Þá getur 

sá hinn sami bara prentað söguna í heild sinni á venjulegan, hefðbundin pappír í 

einhverri uppsetningu. Skálholtsútgáfan gefur þetta efni líka út, þannig að ef þú vilt ekki 

einu sinni nota tölvu, þá geturðu bara keypt þér þetta. Þannig að við erum að reyna að 

þjóna mjög mismunandi þörfum en það er alltaf dálítið erfitt þegar maður er að 

undirbúa sig og nota efni, en samt dugir það ekki til. Það sem maður má samt 

náttúrulega aldrei gleyma er að ef „Guð byggir ekki húsið, þá erfiða smiðirnir til 

ónýtis.“ […] Þannig að maður þarf alltaf að hugsa sko, „ok – ég er bara einn af þessum 

smiðum sem er að reyna að reisa þetta hús.“ Maður þarf alltaf að hafa þessa auðmýkt. 

Ég er svo löngu búin að brenna mig á því að þetta er ekki í mínum höndum eða í mínum 

mætti að gera eitthvað æðislegt efni og svo verða allir voða glaðir.  

 

Og hvað gerið þið þá, ef þið lendið í … stál í stál? Einhver hugmynd sem bara stoppar 

… 

Já, það er svo skrítið með það. Það eru alltaf einhverjir ákveðnir sem kannski eru ekki í 

tengslum við hugmyndina en svo eru einhverjir ákveðnir sem ná alltaf tengslum. Einum 

finnst þetta æðislegt og öðrum alveg hræðilegt. Og þá hugsa ég bara líka … veldur hver 

á heldur! Hvað er það fólk að gera? Við erum svo misjöfn – hvar okkar styrkleikar 

liggja. En þetta var þannig fyrir hvert einasta haust, þegar þetta var allt bara gefið út í 

bókaformi. Þú varst búin að gefa þetta út, þetta var bara fast, ekki neinu hægt að breyta. 

– Útgefin bók! Og svo kom Stóridómurinn: Getur fólk notað þetta? Eru allir óánægðir 

með þetta eða einhverjir ánægðir? Þú veist, þarna fékk maður alla gagnrýnina. Maður 

þarf að hafa rosalega harða skel því að þó þetta sé allt saman kristið fólk þá er það að 

gera kröfur. Og kröfurnar aukast með hverju árinu og maður þarf virkilega að standa 

undir þeim. Það er á hverju einasta hausti sem mig dreymir sko, eldsvoða og jarðskjálfta 
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og allt mögulegt [hlátur]. En það hefur lagast svolítið með tilkomu efnisveitunnar, þar 

sem ég get alltaf sagt „leita þú að þínu efni. Ef það er eitthvað sem ekki hentar þér, 

sendu okkur þá inn hvað það er sem vantar.“ Þannig að ef einhvern vantar eitthvað þá 

get ég farið og athugað hvort ég finni það einhversstaðar og skellt því inn. Með þessu 

móti er allt miklu opnara. Fólk hringir hérna miskunnarlaust inn og segir „ég er að leita 

að þessari sögu, er hún til?“ „Mig vantar svona sögu, er hún til?“ Þá annað hvort flýti ég 

mér að semja hana eða ég veit að hún er einhvers staðar, því ég er ekki búin að koma 

öllu inn á efnisveituna. Síðan stenst ekki allt efni tímans tönn. Elsta efnið hér er frá 

1992 en ég finn líka mikinn mun eftir hrun, sambandi við endurnotkun á efni. Að þá er 

skólaefni fyrir krakka, alls konar sögur og kringumstæður sem ekki eru þær sömu og 

þegar þetta var skrifað. Það kom mér dálítið á óvart. Við getum ekki sagt nákvæmlega 

sömu hluti. Einu sinni var bara talað um fátæka fólkið í útlöndum og innflytjendur sem 

flýja landið sitt … svo erum margir Íslendingar kannski bara í sömu sporum. Þá þarf 

maður að fara að endurskoða efnið. Ég þarf alltaf að vera vakandi, reyna að vera 

vakandi fyrir öllu sem eldist ekki. 

 

Er fólk þá aðallega að hringja inn því það vantar sögu fyrir sunnudagaskólann? 

Nei, nei. Það er mikið TTT [Tíu Til Tólf ára starf], 6–9 ára, 10–12 ára. Öldrunar starfið 

og … og kennarar! 

 

Í sambandi við kristinfræði? 

Já. Þeir hringja hingað inn til að fá leiðbeiningar í sambandi við efni. „Hvað get ég gert, 

nú erum við að fara að gera þetta.“ Mig langar að gera eitthvað svona „verum góð“ í 

samstarfi við FÉKKST – félag kennara í kristnum fræðum, siðfræði og 

trúarbragðafræðum. Ég hef verið að vinna mjög mikið með þeim. Maður verður svona 

svolítið að halda sér inn í málum þar. Við erum að vinna með menntamálaráðuneytinu 

og reyna að láta […] bara kristinfræðina ekki hverfa! Hvað ætlum við að gera, til að að 

styðja að þessi þekking líði ekki undir lok innan íslensks samfélags? 

Biblíusöguþekking. […]  

 

Hvað finnst þér skipta mestu máli í þínu starfi? Er það persónuleg hugsjón eða … ? 

Já. Mér finnst það skipta mig mestu máli. Mér finnst trúaruppbygging skipta miklu 

máli. Að sú trú sem er boðuð sé þannig að fólk geti leitað sér skjóls, en valdi ekki kvíða, 

eins og stundum getur gerst. Að boðuð sé friðaruppbygging, uppörvun, trú og kærleiki 
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Jesú. Og náttúrulega þessi grundvallaratriði kristinnar trúar; koma saman, sakramenti, 

heilagur andi og allt þetta sé bara meira lifandi í þjóðfélaginu. Auðvitað finnst mér ég 

oft upplifa mig sjálf eins og ég sé að reyna að snúa einhverju hjóli sem Guð einn getur. 

Þetta er kirkjan hans. Og það eru bara svo mörg gildi eins og umburðarlyndi sem að mér 

finnst skipta máli að séu höfð í heiðri. Ég myndi kannski segja það þannig að ég hef 

áhuga á mannrækt með sem sagt kristinni trú sem … fræinu, áburðinum og vökvuninni.  

Svo bara líka, ef þetta er spurningin um þessa þekkingu, að hún haldist meðal 

þjóðarinnar, bæði bænir og Biblíuþekking, trúarskilningur og -þekking. Við eigum undir 

högg að sækja. Þannig að það eina sem ég get gert er að leggja minn stuðning að 

mörkum, en það er hinna að framkvæma … 

 

Hefurðu einhvern vinnuramma þegar þú ert að ritstýra? 

Já. Hér hef ég starfslýsingu, sem ég vinn í rauninni sjálf. Þetta starf hefur verið í svo 

mikill þróun síðan ég byrjaði en í Kirkjuhúsinu er engin starfslýsing, þetta er svolítið 

flæðandi. En ég náttúrulega sit á stjórnarfundum og útgáfuráðsfundum og síðan 

náttúrulega í beinum tengslum við Eddu og þau sem eru í útgáfuráði, þar sem maður 

kemur með hugmyndir og svo eru einhverjir aðrir með hugmyndir. Við vösumst svolítið 

hver í annarra hugmyndum og komum þeim síðan í framkvæmd. Ég les yfir allt sem er 

gefið út af Skálholtsútgáfu og legg inn breytingartillögur. Þetta er ofboðslega mikið 

samtvinnuð vinna. Mér finnst við gera það sama nema ég kem ekki nálægt 

fjármálahliðinni. Ég skipti mér reyndar oft af einhverju prentsmiðjudæmi með Eddu. 

Hún sér um öll prentsmiðjusamskipti en þegar hún hefur verið í fríi þá hef ég leyst hana 

af í sambandi við markaðsetningu, kynningu, ef eitthvað hefur verið til dæmis fyrir 

jólin. Fylgja öllu eftir að allt kemur út, fylgjast með að það sé öruggleg auglýst og ég er 

með í að kynna. Eins hefur það verið að frumkvæði hennar að til dæmis auglýsa 

barnastarfið. Það var alltaf gert af fjármagni og frumkvæði Skálholtsútgáfunnar, Edda 

hringir út og fær alla presta í lið með sér þannig að þetta fléttast stundum svolítið 

saman. 

 

Þannig að þetta er algjört samstarf á öllum sviðum? 

Þetta er mjög mikið samstarf … 

 

Finnurðu þá enga verkaskiptingu? 
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Á milli mín og Eddu? Jú, jú, jú … hún er mjög skýr. Ég er náttúrulega hérna á 

fræðslusviðinu og Edda kemur ekkert nálægt efnisveitunni. Það er alveg mitt og okkar 

hérna. Allt sem að þarf að fara í útgáfu er hennar. Ef það er eitthvað sem þarf að fara í 

útgáfu og er héðan, að þá erum við í samstarfi við hana með það. Síðan, af því að ég er í 

útgáfuráði, er ég náttúrulega með henni þegar bækur eru að verða til, efnislega – 

„hvernig mun þetta líta út?“ Ég veit ekki hvort hún hafi sagt þér frá Kaffistofunni 

Sippóru? 

 

Nei! Sippóra? Enn gaman … 

Já. Kaffistofan Sippóra samanstendur af þeim sem að sitja við borðið í Kirkjuhúsinu. Og 

stundum, þá verður bara eitthvað til sem í raun og veru, þegar öllu er á botninn hvolft, 

enginn höfundur er að því það eru svo margir sem eru höfundar að Kaffistofunni 

Sippóru. Það bara kemur hugmynd og svo byrjum við bara að móta hana og útfæra. Svo 

er þetta alltaf sama fólkið kannski sem er í Kaffistofunni Sippóru, en það er enginn sem 

er skrifaður fyrir hugmyndunum eða bókinni. Eins og til dæmis bókin Börn og bænir, 

þar er Sigurður Pálsson skrifaður sem höfundur hennar. Og hann er alveg höfundur 

hennar – alveg þangað til að bænirnar enda. Síðan tekur Kaffistofan Sippóra við. Það er 

bara hvergi sagt. Nú erum við með eina bók sem er tilbúin til útgáfu sem er algjörlega 

búin til af Kaffistofunni Sippóru.  

 

Hver verður þá skrifaður fyrir henni? 

Kaffistofan Sippóra. Við höfum engan höfund. Ég gerði fullt og Edda gerði fullt og 

Halla gerði fullt … upprunalega var hugmyndin útlensk og við erum búin að gjörbreyta 

henni. Svo þetta er eiginlega orðið að einhverju allt öðru en upphaflega stóð til. Það er 

eins völdin séu tekin af manni og hugmyndin tekur á sig nýja og breytta mynd. 

 

Hefurðu eitthvað heilræði fyrir rithöfunda kristinna rita? 

Já. Trú má aldrei nota sem agatæki heldur uppbyggingartæki. Ef maður má tala um 

tæki! Maður þarf að gæta þess við hvern maður er að tala af því að það er svo auðvelt að 

misskilja andleg mál. Fyrir mörgum árum síðan var barn lagt inn á Landakot en það 

fannst ekkert að því. Það var orðið allt kreppt með svo ofboðslega vöðvabólgu. Svo 

þegar fannst ekkert að barninu þá komst einhver sálfræðingur að því að barnið var alltaf 

að „bera kross Krists“. Þá hafði það heyrt það í sunnudagaskóla og skyldi það alveg 

bókstaflega, að við ættum að taka krossinn og fylgja Jesú. Það var bara alltaf að bera 
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krossinn. Við þurfum alltaf að muna við hvern er verið að tala. Erum við að hræða börn, 

eða erum við að valda stórum misskilningi? Þetta er dálítill vandi því þau eru oft svo 

hlutbundin en við erum að fjalla um mjög huglæg mál. Þannig að við þurfum að gera 

okkur grein fyrir þessum eiginleikum barnsins, að það hugsar í hlutum. Það á erfitt með 

að skilja það sem við erum að segja, en jafnframt, að vanmeta börnin ekki því þau eru 

svo miklu andlegri oft heldur en fullorðnir. Oft alveg tilbúin til þess að meðtaka það 

sem maður skilur ekki með hausnum. Þetta er alls ekkert einfalt. En það sem ég er að 

reyna að vinna eftir er að trúin sé alltaf til styrkingar. Það er til tvenns konar trú. Annars 

vegar heilnæm trú og hins vegar óheilnæm trú. Ég myndi segja að heilnæm trú leiði til 

vaxtar, friðar, kærleika, umburðarlyndis, allt þetta góða, og líka til frelsis, sem maður 

finnur að maður er bara frjáls og afslappaður. Hin er kvíðablandin og elur á þrælslund. 

[…] Hvað er sú trú að gera? Er hún að næra mann eða tæra? Og við viljum frekar vera í 

því að næra heldur en tæra!  

 

En heilræði fyrir ritstjóra kristinna rita? 

Hafa ekki of mikinn texta. Ég held ég verði bara að segja það [hlátur]. Ekki vera að hafa 

einhverja hlemma […] að það sé aðgengilegt og aðlaðandi að lesa. Við erum orðin svo 

hrikalega leslöt. Nema það sé meira spennandi.  

 

Já. Það virðist alltaf þufa meiri spennu. Meira myndamál … og svo, erum við svo mikið 

á netinu.  

Já, eins og til dæmis bara það að horfa svolítið á hvernig hlutirnir eru gerðir á netinu. 

Margir kennarar tala um hvað börnin eru vön skiptingu í atriði. Ef þú ert að horfa á 

bíómynd eða teiknimyndir þá eru skipti á atriðum svo hröð – allt í einu ertu komin 

þangað, og svo er komið annað sjónarhorn, auglýsingar og önnur auglýsing. Það er 

alltaf verið að klippa atburðarrásina og nútímafólk, að ég tala nú ekki um börn, eru 

orðin svo vön því að það sé stöðugur hraði. Ég held að bæði barnaefni og barnabækur 

og tímarita og fræðsluefni þurfi svolítið að vera í þessum dúr. Netið er þannig – þú getur 

alltaf verið að klikka á eitthvað nýtt. Við verðum þess vegna að hugsa, skipta um, koma 

lesandanum á óvart. Brjóta upp formið þannig að það verði áhugavert. Sumir stækka 

skyndilega letrið í miðjum texta og aðrir hafa bara sett texta út í spássíurnar helst svo 

fólk hafi val um að skanna eða lesa. 
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Já, það svona skannar yfir. Eins og á netinu.  

Við þurfum að tileinka okkur einhver trix til að leiða augun svolítið áfram, eða eyrun. 

Svo er líka eitt að lokum, í sambandi við heilræði. „Enginn getur gert svo öllum líki, 

ekki sjálfur Guð í Himnaríki!“  
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Viðauki III:Skipulagsskrá Kirkjuhússins–Skálholtsútgáfunnar 

 

Kirkjuhúsið–Skálholtsútgáfan 

Skipulagsskrá 

 

 
29.05.1990 

 

Kirkjuráð Þjóðkirkju Íslands stofnar hér með til Sjálfseignarstofnunar með 

eftirfarandi skipulagsskrá: 

 

1. grein 

Stofnunin heitir Kirkjuhúsið–Skálholtsútgáfan og er hún  sjálfseignarstofnun. Heimili 

stofnunarinnar og varnarþing er í Reykjavík. Stofnunin er sett á fót að frumkvæði 

kirkjuráðs og tekur til starfa 1. ágúst 1990. 

 

2. grein 

Kirkjuráð leggur stofnuninni til sem stofnfé kr. 365.000. Ennfremur leggur kirkjuráð til 

stofnunarinnar firmaheitið Skálholt og blaðið Víðförli, en eigendur þessara heita gáfu 

þau þjóðkirkjunni. 

 

3. grein 

Tilgangur stofnunarinnar er að samræma útgáfumál þjóðkirkjunnar með því að annast 

útgáfu á fræðsluefni fyrir söfnuði landsins og stofnanir kirkjunnar, útgáfa bóka, 

bæklinga og tímarita þar sem kristin sjónarmið eru flutt og skýrð. Stofnunin annast 

ennfremur þjónustu við söfnuði og kirkjulega aðila, dreifingu og sölu fræðsluefnis, bóka 

og bæklinga. Einnig annast hún útvegun og sölu kirkjulegra muna og skylda starfsemi. 

 

4. grein 

Stofnunin ber ábyrgð á skuldbindingum sínum með stofnfé og þeim eignum sem hún 

kann að eignast með öðrum hætti. 
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5. grein 

Stjórn stofnunarinnar skipa níu menn, sem kjörnir skulu til þriggja ára í senn, í fyrsta 

sinn tilnefndir af kirkjuráði. Þrír skulu ganga úr stjórn á ári, og kýs aðalfundur tvo í 

þeirra stað, en kirkjuráð tilnefnir hinn þriðja. 

Fyrir aðalfund fyrstu tvö árin skal varpa hlutkesti um, hvaða menn úr upphaflegri stjórn 

skulu ganga út. 

Kjörtímabil nýrra stjórnarmanna hefst að loknum aðalfundi. 

Stjórnin skal koma saman til fundar eigi sjaldnar en tvisvar á ári, auk aðalfundar.  

Stjórnin markar stefnu stofnunarinnar og ber ábyrgð á henni. 

 

6. grein 

Aðalfund stofnunarinnar skal halda fyrir 1. apríl ár hvert og er hann lögmætur er 2/3 

stjórnarmanna hið fæsta eru á fundi. Til aðalfundar skal boða bréflega með 

hálfsmánaðar fyrirvara hið skemmsta. 

Aðalfund sitja stjórnarmenn og hafa þeir þar einir atkvæðisrétt. Til aðalfundar skal auk 

þess boða framkvæmdastjóra stofnunarinnar og ritstjóra Víðförla og hafa þeir málfrelsi 

og tillögurétt. Auk þess getur framkvæmanefnd boðið öðrum til aðalfundar. 

 

7. grein 

Að loknum aðalfundi skal senda ríkisendurskoðanda ársreikning stofnunarinnar svo og 

kirkjuráði og kirkjuþingi. Skipun stjórnar og breytingar á henni skal auglýsa í 

Lögbirtingarblaði. 

 

8. grein 

Dagskrá aðalfundar skal vera þessi: 

1. Skýrsla stjórnar. 

2. Endurskoðaðir reikningar stofnunarinnar lagðir fram til samþykktar. 

3. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar í samræmi við 12. gr. 

4. Tillögur til breytinga á skipulagsskrá er fram koma. 

5. Kjör tveggja manna til þriggja ára í stjórn og tilkynning um tilnefningu eins 

manns af hendi kirkjuráðs til sama tíma. 

6. Önnur mál. 
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9. grein 

Á aðalfundi er kosinn formaður, varaformaður og ritari og eru þeir jafnframt 

framkvæmdanefnd stofnunarinnar. 

 

10. grein 

Framkvæmdanefnd og framkvæmdastjóri bera ábyrgð á daglegu starfi stofnunarinnar. 

Framkvæmdanefnd hefur heimild til að taka lán fyrir hönd stofnunarinnar og veðsetja 

eignir hennar. Framkvæmdastjóri skuldbindur stofnunina í umboði 

framkvæmdanefndar. Framkvæmdanefnd ræður framkvæmdastjóra stofnunarinnar, að 

fengnum tillögum stjórnar, setur honum erindisbréf og ákveður honum laun. 

 

11. grein 

Reikningsár stofnunarinnar er almanaksárið. Um bókhald stofnunarinnar og 

reikningsskil skal fara eftir gildandi lögum um bókhald, nú lögum 51, 2. maí 1968, og 

góðum reikningsskilavenjum. 

Ársreikningur stofnunarinnar skal endurskoðaður af löggiltum endurskoðanda og liggja 

frammi til athugunar fyrir stjórnarmenn viku fyrir aðalfund. 

 

12. grein 

Ef hagnaður verður af starfsemi stofnunarinnar, skal honum varið til eflingar hennar í 

samræmi við 3. grein.  

 

13. grein 

Verði ákveðið að leggja Kirkjuhúsið–Skálholtsútgáfuna kirkjunnar niður, skulu allar 

eigur stofnunarinnar renna til líknarmála á vegum þjóðkirkjunnar eða annarra verkefna 

hennar eftir nánari ákvörðun stjórnar og kirkjuráðs. Slit stofnunarinnar geta ekki átt sér 

stað nema með samráði stjórnar og kirkjuráðs. 

 

14. grein 

Tillögur um breytingar á skipulagsskrá þessari ná fram að ganga, ef þær hljóta 

meirihluta atkvæða stjórnar. Ákvæðum 12., 13. og 14. greinar má þó ekki breyta.  

Tillögur til breytinga á skipulagsskrá skulu hafa borist framkvæmdanefnd viku fyrir 

aðalfund og skulu liggja frammi ásamt reikningum sjálfseignarstofnunarinnar. 
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15. grein 

Þessi skipulagsskrá kemur í stað skipulagsskrár Útgáfunnar Skálholts nr. 566 dags. 30. 

september 1981 og skipulagsskrár Kirkjuhússins nr. 143 dags. 1. mars 1983. 

 

16. grein 

Leita skal staðfestingar dómsmálaráðherra á skipulagsskrá þessari. 

 

 

 

Skipulagsskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um sjóði og stofnanir sem 

starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, nr.19/1988. 

 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 31. júlí 1990 

F.h.r 

Þorsteinn Rúnarsson 

Fanney Óskarsdóttir 
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Viðauki IV:Listi yfir útgefið efni 
 

BÆNABÆKUR   

Bænabækur fyrir börn   

Börn og bænir - lífsgæðabók fyrir foreldra 2010   

Bænabók barnanna   

Bænirnar mínar 1. útgáfa   

Bænirnar mínar ný útg. 2005   

Bænirnar mínar ný útg. 2010   

Börn og bænir 1. útgáfa (rauð)   

Bænabækur fyrir fullorðna   

Bænabandið   

Bænabók kilja   

Bænamál   

Bænir karla   

Bænir kvenna   

Ný bænabók (bleika bænabókin)   

Litla bænabókin útgáfa 2009   

Um bænina   

Stórt og smátt um bænina   

Bænaspjöld á vegg   

Heilræðavísur   

Kvöldbænirnar mínar   

Mæliplakat   

Faðir vor plaköt/margar gerðir/útskýring á faðir vori   

Bænateningur   

Borðbænateningur   

Kvöldbænateningur   

 
BARNABÆKUR   

Barnabiblíur og sögur úr Biblíunni   

Barnabiblía   

Myndskreytt Biblía fyrir börn og fullorðna   
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Biblía barnsins   

Biblíusögur barnanna   

Litabók með biblíusögum (2010)   

Jesús er besti vinur barnanna gluggabók   

Örkin hans Nóa gluggabók   

Jesús kyrrir storminn   

Jesús og börnin   

Litla bókin um Guð   

Litla bókin um Jesú   

Litla bókin um Biblíuna   

Litla bókin um bænina   

Faðir vor bók   

Hirðir og 100 kindur   

Smábækur 10 mismunandi sögur úr Biblíunni   

Páskar (30 x 42 cm sögustund)   

Miskunnsami Samverjinn (30 x 42 cm sögustund)   

Barnabækur af ýmsum toga   

Spekisögur frá ýmsum löndum   

Lotta Skotta og frekjudósirnar   

Malli montrass (nananabúbú …)   

Þrastarunginn Efraím   

Ævintýri dýranna   

Ævintýri frá ýmsum löndum   

Ævintýrið um himneska tréð   

Óskir trjánna    

Þegar litum rigndi   

Músin og eggið   

Síría   

Verndarengill leysir málin   

Jesús – maðurinn sem breytti sögunni   

Leiðin til Leikheima   

Dýrin fylgja Jesú   

Einn dagur þúsund ár   
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Englar hér og þar   

Sögur og myndir úr Biblíunni   

Jólabækur   

Nóttin sem stjörnurnar dönsuðu af gleði   

Framtíðarlandið   

Jólahreingerning englanna   

Jólasögur frá ýmsum löndum   

14 jólasögur   

Af hverju afi?   

Barnið í Betlehem    

Fæðing Jesú – gluggabók   

Þegar Jesús fæddist (30 x 42 cm sögustund)   

Venslás Konungur (30 x 42 cm sögustund)   

 
UM LÍFIÐ, TILVERUNA OG TRÚNA   

Hugleiðingabækur   

Augliti til auglitis   

Í dag-um lífið, tilveruna og trúna   

Andleg leiðsögn   

Þjóðgildin   

Fyrirgefning og sátt   

Æðruleysi kjarkur vit   

Friður í hjarta (Móðir Theresa)   

Andardráttur umhyggjunnar   

Á leið til Jerúsalem   

Á torgi himinsins   

Ákall úr djúpinu   

Föstu- og páskabókin   

Gudridur's verden   

Drottinn er minn hirðir (smábók)   

Fleiri orð í gleði   

Orð í gleði   

Rúmhelgir dagar – Bókin um hversdaginn   
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Speki Ágústínusar   

Speki Davíðssálma   

Speki eyðimerkurfeðra   

Speki Jesú Krists   

Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi   

Verið ekki áhyggjufull   

Þú sem ert á himnum   

Hvað tekur við þegar ég dey?   

Spurningar lífsins   

Guð, hvers vegna?   

Að vera kristinn   

Hver er tilgangurinn?   

Hönd í hönd   

Í nærveru   

Samtal við samtímann – Fáein drýli í víngarði Drottins   

Ljós á dimmum degi   

Þankagangur   

 
FRÆÐSLA   

Börn og foreldrar   

Börn og skilnaður   

Börn og trú   

Elli og skilnaðurinn   

Barn á þroskabraut   

Börn skrifa Guði   

Lífið er gjöf   

Biblíufræðsla   

Bókin um Jesú   

Biblían frá grunni   

Fimm mínútna Biblían   

Leiðsögn um Nýja testamentið   

Barna- og unglingastarf   

Safnmöppuefni 8–12 ára starf   
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Kirkjuársplakat   

Efnisveita vegna barna- og æskulýðsstarfs   

Hver er Jesús? I og II   

Sögustundir I, II og III   

Handbók fyrir 10–12 ára starf   

Handbók fyrir æskulýðsstarf   

Eitt sinn ungur   

Í fótspor Jesú   

Dagar m. Markúsi   

Matti hugsar málin   

Stund í snatri   

Klippt og skorið   

Leikir og létt gaman   

Lifandi leikur   

Hvar í veröldinni – spil   

Sögur og myndir – slidesmyndir   

Barnaefni fyrir sunnudagaskóla   

Páskaefni – Jólaefni   

Páskafræðsluefni fyrir grunnskóla   

Páskafræðsluefni fyrir leikskóla   

Páskasögur   

Hreyfisöngvar   

Jólahelgileikir – leikrit   

Kirkjuheimsóknarefni á aðventu, þrjú mismunandi efni   

Aðventudagatal fyrir leikskóla, nokkrar tegundir   

Boðunarefni frá fræðslusviði   

Dýrin fylgja Jesú (smásögusafn)   

Fermingarstarf   

Líf með Jesú   

Líf með Jesú – Kennsluleiðbeiningar   

Kirkjulykill – messubók fyrir fermingarbörn   

Bókin um Jesú   

Bókin um Jesú – Kennsluleiðbeiningar og verkefni   
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Fermingarkver verkefnabók með biblíufræðslu   

Tímamót myndband/mynddiskur   

Fylgjum Jesú   

Jesús er vinur minn verkefnabók   

Jesús er vinur minn handbók   

Kristin trúfræði   

Samferða   

Gildi manneskjunnar   

Í stuttu máli sagt – kennslubók og kennsluleiðbeiningar   

Til foreldra fermingarbarna – fræðsluefni    

Sorg og sorgarviðbrögð   

Er dauðinn kveður dyra   

Börn og sorg   

Huggun í sorg   

Mig mun ekkert bresta   

Til þín sem átt um sárt að binda   

Að kveðja í síðasta sinn   

Sumarlandið – frásaga um von   

Hvað í veröldinni gerir maður þegar einhver deyr?   

Tólf sporin andlegt ferðalag   

Bænir fyrir 12 sporin   

Tólf sporin andlegt ferðalag   

Hugleiðingar um tólf sporin   

Vegamót – brú milli 12 spora og Biblíunnar   

Hjónaband og sambúð   

Hjónaband þitt bæklingur   

Við tvö – um hjónaband og sambúð   

Kirkjufræðsla – Handout   

Kata og Óli fara í kirkju – safnaðarhefti fylgir   

Kveðja til brúðhjóna – ný útgáfa 2008   

Kveðja til foreldra nýfæddra barna   

Kveðja til guðfeðgina   

Skírnarkveðja   
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Skírnarkerti íslenskt   

Á fermingardegi – bókargjöf frá kirkjunni til fermingarbarns   

Kveðja til fermingarbarna á fermingardegi/spjald.   

 
GUÐFRÆÐI   

Lúther og íslenskt þjóðlíf   

Fræðin minni/Marteinn Lúther   

Embættisgjörð (ný útgáfa væntanleg 2011)   

Ritröð Guðfræðistofnunar 1 – 32 (yfirlit fáanlegt yfir greinar)   

Tíðagjörð   

Kirkjan Játar   

Kærleiksþjónusta kirkjunnar   

Handbók íslensku kirkjunnar   

 
KRISTIN TRÚ   

Eigi stjörnum ofar – sálmar og ljóð dr. Sigurbjörns    

Haustdreifar   

Cantica   

Bókin um englana   

Hver er Jesús?/ Sigurjón Árni   

Lítið kver um kristna trú   

Ljós í heimi   

Siðfræði   

Sókn og vörn   

Táknmál trúarinnar   

Meðan þín náð   

Um landið hér   

Til íhugunar – VHS/DVD með Sigurbirni Einarssyni   

Tíðagjörð   

Kirkjan mótmælir ofbeldi gegn konum   

Leyndardómur trúarinnar   

Lífið sækir fram    

SAGA OG LJÓÐ   

Ljóðmæli Björns í Laufási   
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Með himneskum armi/Saga hjálpræðishersins   

Saga Kirkjuráðs og Kirkjuþings   

Trúarbrögð  mannkyns   

Lifandi kirkja – um kristniboðsköllun kirkjunnar   

Þorlákur helgi   

Liljuljóð   

Svefndraumavindur, ljóðabók sr. Jóns Bjarman   

 
MYNDDISKA ÚTGÁFA   

Daginn í dag – sunnudagaskólinn heim (2010)   

Í huganir – Sigurbjörn Einarsson   

 
TÓNLIST   

Geisladiskar   

CD Hjartað játi, elski treysti (sálmar Sigurbjörns biskups)   

CD Og það varst þú, (Páll Óskar/Sverrir Guðj.)   

CD Englar á ullarsokkum (Hafdís Huld)   

CD Sálmar í gleði   

CD Sálmar í sorg og von   

CD Ég get sungið af gleði   

CD Dýrð vald virðing   

CD Trúarleg tónlist   

CD Drottinn er minn hirðir   

CD Sögur og söngvar á aðventu og jólum 

Kassetta Og það varst þú   

Sálmabækur   

Sb rauð   

Sb hvít   

Sb svört   

Sálmabók með nótum   

Sálmabók barnanna ný útgáfa 2009   

Sálmakver (fyrir eldri borgara) ný útgáfa   

Undirleikur   
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Sálmasöngsbók rauð frá 1991   

Sálmasöngsbók svört frá 1936   

Orgelútgáfa sálmarbókar 1997   

Í lífi og leik – nótur   

 

Tónlistarbækur   

Guð í þinni hendi – unglingasöngbók   

Söngvasveigur 1– Hátíð fer að höndum ein/barnak.kv.kórar   

Söngvasveigur 2 – Ég vil elska mitt land/barna, kv.kórar   

Söngvasveigur 3 – Þrír jólahelgileikir fyrir barnakóra   

Söngvasveigur 4 – Finnsk, pólsk þjóðlög, Söngvaseiður   

Söngvasveigur 5 – Út um græna grundu/barnakórar   

Söngvasveigur 6 – Sálmar um lífið og ljósið 

Söngvasveigur 7 – (Gefin út á norrænan markað. Uppseld)   

Söngvasveigur 8 – Dýrð vald virðing/blandaðir kórar   

Söngvasveigur 9 – Te Deum/kirkjulegir söngvar barna/kv.k   

Söngvasveigur 10 – Yfir fannhvíta jörð/kvennakórar/jól   

Söngvasveigur 11 – Sé Drottni dýrð/blandaðir kórar/jól   

Söngvasveigur 12 – Gott er að lofa Drottinn/kirkjus./barnak   

Söngvasveigur 12 – stjórnenda/undirleikur   

Söngvasveigur 13 – Heyr söngvanna hljóm   

Söngvasveigur 14 – Við hátíð skulum halda/barnakórar jól   

Söngvasveigur 15 – Heyr þú oss himnum á/blandaðir kórar   

Söngvasveigur 16 – Sálmar á nýrri öld/blandaðir kórar   

Örkin  – Fyrir æskulýðsfélög   

Örkin nótur – undirleikur   

Brauð og rósir – Söngvar kvennakirkjunnar   

Annað tónlistarefni   

Messusvör sr. Bjarna Þorsteinssonar   

Hátíðarmessur Bjarna Þorsteinssonar   

Hátíðarsöngvar fyrir söfnuðinn   

Handbók íslensku kirkjunnar   

Handbók íslensku kirkjunnar – messusöngvar   
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Hreyfisöngvar   

RAO 22 helgisöngvar   

RAO 7 sálmalög   

RAO Íslenskur tíðasöngur   

RAO Messusöngvar   

Kirkjuklukkur   

Messuskrár   

Sigfús e moll   

Sigfús g moll   

 
KORTAÚTGÁFA   

Æðruleysisbænin   

Hjónabæn – brúðkaupskort/Listin að vera gift   

 
KIRKJUSTARF – ÝMISLEGT   

Flettimyndabiblía jól    

Flettimyndabiblía 2004  

Flettimyndabiblía 2005 A   

Flettimyndabiblía 2005 B   

Flettimyndabiblía bleik 2006   

Flettimyndabiblía 2006   

Flettimyndabiblíur haust 2006 

Flettimyndabiblía 2007 vor   

Flettimyndabiblía 2007 haust   

 
 
AÐVENTUDAGATAL FYRIR LEIKSKÓLA   

Allir skipta máli-kirkjuheimsóknarefni   

Aðventu dagatal-Engilráð og jólin 

Aðventu dagatal-Maður meðal manna   

Aðventu dagatal-Pabbi, er Guð svartur á nóttunni  en hvítur á 

daginn?   

Aðventu dagatal-Músafjölskylda í jólatré   

Aðventu dagatal-Ferðin langa   
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Aðventu dagatal-Sagan um lambið Stjörnu   

Aðventu dagatal-Sagan af stóra pabba og litla pabba   

Aðventu dagatal-Stjörnustund   

Aðventu dagatal-Sagan um litla engilinn Gabríel   

Aðventu dagatal-Heims um ból, engillinn Gabríel segir frá   

Aðventu dagatal-Stórt plakat með gluggum/sögum   

Aðventu dagatal-Stjarna og Stúfur    
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Viðauki V:Starfsnám sumarið 2011 
Yfirlit yfir starfsnám hjá Skálholtsútgáfunni maí – júlí 2011 

 

Útgáfuverkefni Skálholtsútgáfunnar eru fjölbreytt, allt frá handritagerð fyrir nýjan 

barnahljómdisk með leikritum fyrir sunnudagaskólann að útgáfu guðfræðilegs efnis 

fyrir Guðfræði- og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands. Auk þessa fer mikill tími í að 

afgreiða í versluninni, svara fyrirspurnum í síma og pakka inn gjafavöru.  

 Frá fyrsta degi var mér sýnt fullt traust í vinnslu útgáfuverkefnanna og mér tekið 

sem fullgildum starfsmanni. Á milli þess sem innsend handrit voru rædd og lesin, fékk 

ég að sitja útgáfuráðsfund ásamt því að hitta bæði grafíska hönnuði í tengslum við 

geisladiskagerð og funda með fulltrúa erlendrar prentsmiðju um fyrirhugaðar prentanir. 

Einnig fór ég nokkrar ferðir í Prentsmiðjuna Odda að færa inn leiðréttingar í handrit og 

taka þátt í umbroti. Að auki fékk ég nákvæma kynnisferð um prentsmiðjuna þar sem 

Stefán Hjaltalín, sölustjóri sérlausna, fræddi mig um vinnsluferlið.  

 Nokkur breidd var í þeim verkefnum sem ég fékkst við í starfsnáminu og fólust 

þau meðal annars í því að ritstýra tímariti, taka þátt í geisladiskaframleiðslu, lesa handrit 

að leikriti og vinna með þýðingar, bæði á almennu riti og fræðiriti ásamt því að vinna að 

barnabók og sérverkefnum frá grunni. Hér á eftir gefur að líta kynningu á nokkrum af 

þeim verkefnum sem ég kom að í starfsnámi mínu hjá Skálholtsútgáfunni sumarið 2011. 

 

Kirkjuritið var látið í mínar hendur nánast um leið og ég mætti til vinnu en vinnsla 

þess hafði dregist um marga mánuði. Mér var falið að sjá um vinnslu ritsins svo að segja 

frá upphafi til enda. Ritnefnd skipti sér ekki af ferlinu og erfitt var að ná sambandi við 

ritstjórann sjálfan. Mín beið mappa með flestum greinum prófarkalesnum en síðar í 

ferlinu komu fleiri greinar óvænt inn og sáum við Edda Möller um að prófarkalesa þær. 

Færa þurfti inn leiðréttingarnar í próförk og hafa samband við höfunda vegna frekari 

athugasemda. Auk þess raðaði ég ritinu saman og setti upp hugmynd að efnisyfirliti, tók 

þátt í myndaritstjórn og sá síðan um umbrot með umbrotsmanni í Odda. Ferlinu lauk 

síðan með því að taka við prentuninni og senda eintökin áfram til áskrifenda, en ekki 

fyrr en búið var að líma miða með nafni viðtakanda og heimilisfangi á nokkur hundruð 

Kirkjurita. Þetta var mikil og skemmtileg vinna og verulega gaman að fá að sjá um 

svona stórt verkefni að mestu ein.  
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The Last Straw er kanadísk barnabók sem reynt hafði verið að fá leyfi til útgáfu en 

ferlið hafði strandað sökum anna og upplýsinga um rangan útgefanda. Eftir að rétt 

útgáfufélag var fundið, Key Porter books, kom í ljós að það hafði verið keypt af öðru 

útgáfufélagi, HB Fenn, en svo óheppilega vildi til að fyrirtækið hafði verið tekið til 

gjaldþrotaskipta í febrúar 2011. Ég reyndi að hafa uppi á höfundi og myndskreyti en þá 

kom í ljós að höfundur sjálfur var látinn og aldrei náðist í myndskreytinn þrátt fyrir 

ítrekaðar tilraunir. Eftir margar tölvupóstsendingar til gjaldþrotabús útgefanda og 

myndskreytis, kom Myndstef mér í samband við sambærilega starfsemi í Kanada. Það 

fann netfang stofnunar sem gæti mögulega náð á fjölskyldu höfundar eða þeirra sem 

eiga höfundarréttinn að verkum hans. Starfsnáminu lauk áður en svar barst frá 

stofnuninni. 

 

Hjartað játi, elski, treysti er hljómdiskur með sálmum Sigurbjörns Einarssonar, 

biskups, sem Skálholtsútgáfan gaf út í júní í tilefni af því að Sigurbjörn hefði orðið 100 

ára 30. júní 2011. Ég prófarkalas umslagið, bar textana saman við sálmabækur, fundaði 

með hönnuðum nokkrum sinnum og sendi síðan lokaafurðina í framleiðslu til Kína. 

Þetta var fyrsta verkefnið sem ég lauk og sá alfarið um að samþykkja lokaútkomuna og 

senda til framleiðslu.  

 

Katla og Ketill koma á óvart er barnabók sem Kaffistofan Sippóra samdi og er í 

anda WWJD? (What would Jesus do?) Ég prófarkalas og gerði athugasemdir en 

verkefnið var í stöðugri þróun og fékk ég að taka þátt í að vinna efnið áfram og semja 

með Sippóru-hópnum. Þegar handritið var tilbúið var það sent í myndskreytingu. 

Áætlaður útgáfudagur er 1. október 2011. 

 

Living with bereavement er þýðing á breskri bók og gengur undir vinnuheitinu 

„Ástvinamissir.“ Þýðingunni var skilað inn fyrir nokkru en ég fékk handritið og las það 

gaumgæfilega yfir. Áætlaður útgáfudagur er 10. október 2011.  

 

Hvað er kristin trú? er þýðing á guðfræðilegri bók eftir Halvor Moxnes, norskan 

guðfræðing. Efnið er fremur þungt og torskilið en skánaði með frekari lesningu, en 

handritið var íhlaupaverkefni á milli annarra aðkallandi verkefna. Þýðingin var afbragð 

og því afskaplega fáar athugasemdir gerðar. Áætlaður útgáfudagur er 10. október 2011.  
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Fjársjóðskistan var eins konar sérverkefni fyrir verslunina í Kirkjuhúsinu sem gekk 

undir vinnuheitinu „Orð inn í daginn“ eða „Bænakassinn“. Kassinn mun innihalda um 

84 bænaandvörp og biblíuvers sem eru sett sitthvoru megin á spjald. Hugmyndin var á 

frumvinnslustigi þegar ég tók við því til að velja saman bænir og biblíuvers sérvöldum 

fyrir þetta verkefni. Ég fékk nokkuð frjálsar hendur við að velja og hafna, og bæta við 

versum af www.biblian.is ef mér sýndist. Þegar verkið var hálfnað tók Edda Möller við 

og hélt þróuninni áfram. Vinnan er á lokastigi og áætlaður útgáfudagur er 1. október 

2011. 

 

The Jesus story-book Bible er bandarísk barnabiblía sett fram sem spennusaga þar 

sem farið er í gegnum ýmsar bækur Biblíunnar og frásögnin miðuð við að segja frá 

„leyniáætlun“ Guðs við að koma mannkyninu til bjargar. Leyniáætlunin er Jesús og því 

er undirtitill bókarinnar „every story whispers his name.“ Okkur var bent á þessa 

barnabiblíu og viðkomandi sendi síðar fjórar þýddar sögur úr bókinni. Leitast var við að 

fá útgáfuréttinn á íslensku og möguleiki er á samprenti fyrripart ársins 2012 ef af 

verður.  

 

Mín þú leitar, Guð er bók með völdum orðum úr ritum Sigurbjörns Einarssonar, 

biskups. Hún var tekin saman af vini Sigurbjörns í tilefni af 100 ára afmælishátíðinni. 

Ég hafði lítið haft um hana að segja því hún var að mestu unnin utan útgáfunnar og var 

kominn í próförk og umbrot þegar ég hóf starfsnámið. Í síðupróförk fór hins vegar að 

bera á misræmi í stílsniðinu og samhengisleysi í textabrotum og því ljóst að þörf var á 

nákvæmari yfirferð á handritinu ásamt samlestri við þau rit sem orðin voru valin úr og 

var það nokkuð viðamikil nákvæmisvinna. Ég lauk síðan starfsnámi mínu með því að 

fara með handritið upp í Odda og færa breytingarnar inn með umbrotsmanni. Áætlaður 

útgáfudagur er 1. október 2011. 
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Viðauki VI:Spurningarammi fyrir viðtöl 
 

Skálholtsútgáfan   

• Hver er sagan á bak við stofnun útgáfunnar?  

• Hvert er markmið útgáfunnar?  

• Hver er útgáfustefnan?  

• Hvert er skipurit útgáfunnar?  

• Hvaða stöðugildi eru við útgáfuna?  

• Er útgáfan sjálfstæð stofnun innan þjóðkirkjunnar?  

 

Markaður: Markhópur, markaðsetning, framboð og eftirspurn 
• Skálholtsútgáfan er útgáfufélag þjóðkirkjunnar. Er útgáfan markaðsett fyrir aðra 

en meðlimi þjóðkirkjunnar?  

• Hverjir eru helstu markhópar?  

• Hverjar eru útgáfuáherslur? 

• Breytast þær eftir árstíðum, t.d. jól, páskar, fermingar?  

• Hvaða leiðir eru notaðar í markaðsetningu og auglýsingum? 

• Bjóðið þið upp á bókaklúbba eða álíka áskriftir? 

• Hvernig notið þið vefsíðuna ykkar?  

• Eruð þið á samskiptasíðum?  

• Gerið þið markaðsrannsóknir?  

 

Útgáfustjóri/framkvæmdastjóri  

• Hvað hefur þú unnið hér lengi? 

• Hver var reynsla áður? 

• Hvað er skemmtilegast? 

• Hvað er erfiðast? 

• Hvað skiptir mestu máli í svona starfi að þínu mati?  

• Er þrýstingur um að leggja áherslu á eitthvað sérstakt efni/þema?  

• Á hverju byggirðu ákvarðanir þínar í útgáfumálum?  

• Hvert er hlutfall bóka sem þú tekur saman og svo þeirra sem annar semur og þú 

ritstýrir? 
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• Hvað tekur vanalega langan tíma að gefa út bók, frá hugmynd að sölu? 

• Berið þið þessa úgáfu saman við einhverja aðra?  

• Eru einhverjar verkreglur eða samskiptareglur við höfunda (biskup og 

eldri/reyndari/útgefna presta sérstaklega)?  

• Hvernig er dæmigert verkferli bókar hjá Skálholtsútgáfunni?  

• Eru mismunandi aðferðir/verkferli notuð við mismunandi tegundir bóka? 

• Hvert er ykkar tengslanet í vinnslu bókar?  

 

Útgefið efni 

• Hvað gefið þið út marga titla á ári?  

• Er stefnt að ákveðnum fjölda titla á hverju ári?  

• Hvað ræður fjölda eintaka?  

• Hvaðan kemur efnið?  

• Hversu stórt hlutfall útgefinna titla eru innsend handrit?  

• Eru gerðir útgáfusamningar?  

• Í hverju liggur metnaður útgáfunnar?  

• Er eitthvað kristið efni sem selst verr en annað?  

• Hvar stendur útgáfan gagnvart rafbóka-væðingu? 

• Hvað með aðrar tækninýjungar eins og print-on-demand? („prentun við 

eftirspurn“) 

• Af hverju er Biblían gefin út hjá JPV en ekki Skálholtsútgáfu? 

 

Samstarf og samskipti 
• Er eitthvað samstarf eða samband við aðrar bókaútgáfur?  

• Er sérstakt samstarf við Guðfræði- og trúarbragðafræðideild HÍ?  

• Hvernig er samstarfi við biskup háttað?  

• Er samstarf við önnur trúfélög/kristin útgáfufélög?  

• Hvernig upplifið þið viðhorf annarra útgáfufélaga?  

• Eru einhverjar „bókamessur“ eða bókahátíðir sem þið farið á?  

• Hefur útgáfuumhverfið á Íslandi breyst?   

• Hefði aðskilnaður ríkis og kirkju áhrif á útgáfuna?  

• Hvaða áhrif hafa fréttir um úrsagnir fólks úr Þjóðkirkjunni?  
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• Eru einhverjar reglur eða sérstök gildi sem Skálholtsútgáfan leggur til 

grundvallar útgáfu- og ritstjórnarlegum ákvörðunum? 

• Eitthvað sértakt heilræði fyrir rithöfunda kristinna rita?  

• Eitthvað sérstakt heilræði fyrir ritstjóra kristinna rita? 

 

Fyrir ritstjóra 

• Hvað hefur þú unnið hér lengi? 

• Hver var reynslan áður? 

• Hvað er skemmtilegast? 

• Hvað er erfiðast? 

• Hvað skiptir mestu máli í svona starfi að þínu mati?  

• Hver er vinnurammi ritstjóra?  

• Er verkaskipting?  

• Eitthvað sértakt heilræði fyrir rithöfunda kristinna rita?  

• Eitthvað sérstakt heilræði fyrir ritstjóra kristinna rita? 

 
 

 

 

 

 


