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Bók opnar dyr inn í 
aðra heima

Jólabókavertíðin hjá Forlaginu er einstaklega fjölbreytt og skemmti-
leg í ár. Mikil breidd er í úrvalinu og ættu allir að geta fundið eitthvað 

við sitt hæfi, að sögn Hólmfríðar Matthíasdóttur útgefanda. ➛2
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Hver einasta jólabókavertíð er 
einstök enda ráðum við ekki 
fyrirfram hvaða bækur koma 

út heldur ræðst það af því hvað höf-
undum okkar dettur í hug,“ segir 
Hólmfríður og bætir við að jólaver-
tíðin í ár sé einstaklega skemmtileg 
enda breiddin afar mikil. „Við erum 
með bækur sem geta höfðað til 
allra, og allir ættu að geta fundið 
bók við sitt hæfi.“

Bækur efla ímyndunarafl
Fjöldi barnabóka verður gefinn út 
fyrir jólin í ár. „Við erum með mjög 
vandaðan og skemmtilegan barna-
bókalista. Þar má nefna skáldsögur 
á borð við Nærbuxnaverksmiðjuna 
eftir Arndísi Þórarinsdóttur og 
Silfurlykilinn hennar Sigrúnar 
Eldjárn. Fyrir ungmenni má nefna 
skáldsögurnar Ljónið eftir Hildi 
Knútsdóttur og Rotturnar eftir 
Ragnheiði Eyjólfsdóttur.“

Einnig eru gefnar út nokkrar 
fræðslubækur fyrir börn, eins og 
Sjúklega súra sagan eftir Sif Sig-
marsdóttur og Svarthol eftir Sævar 
Helga Bragason.

Hólmfríður segir enn mjög 
algengt að börn fái bækur í jólagjöf, 
oft sem aukagjöf í öðrum pökkum. 
„Með því að gefa bók ertu að gefa 
svo mikið. Bækur styrkja mál-
þroska, efla ímyndunarafl, opna 
dyr inn í aðra heima og leggja drög 
að framtíðinni. Allt þetta skiptir 
miklu máli, sérstaklega fyrir börn 
en þó ekki síður fyrir fullorðna. Það 
er dásamlegt að slaka á og lesa góða 
bók, og fátt betra en að hreiðra um 
sig með góða bók á aðfangadags-
kvöld þegar allt er komið í ró.“

Sterkar og skemmtilegar 
skáldsögur
Forlagið gefur út á sjötta tug bóka 
fyrir þessi jól sem er svipaður 
fjöldi og í fyrra. Skáldsögur eru 
alltaf vinsælar og í ár gefur For-
lagið út nokkrar gríðarlega sterkar 
og skemmtilegar skáldsögur. Til 
dæmis Stormfugla eftir Einar 
Kárason og Heklugjá eftir Ófeig 
Sigurðarson. Einnig má nefna 
Sextíu kíló af sólskini eftir Hallgrím 
Helgason, Listamannalaun, eftir 

Ólaf Gunnarsson og Heiður eftir 
Sólveigu Jónsdóttur.

Blómleg ljóðabókajól
Margar flottar ljóðabækur koma 
út núna fyrir jólin. „Það er ein-
hver ótrúleg gerjun í gangi í 
ljóðheimum og jólin í ár eru afar 
blómleg ljóðabókajól,“ segir Hólm-
fríður. Hún nefnir sem dæmi Smáa 
letrið eftir Lindu Vilhjálmsdóttur, 
Sálumessu eftir Gerði Kristnýju og 
Rof eftir Bubba Morthens. Einnig 

Hólmfríður Matthíasdóttir segir úrval jólabóka mikið. MYND/ANTON BRINK

Framhald af forsíðu ➛

Vistarverur eftir Hauk Ingvarsson. 
„Ég gæti lengi haldið áfram að telja 
en það góða við ljóðabækurnar er 
að það er alveg tilvalið að stinga 
þeim með í jólapakkann.“

Glæsilegur dýrgripur
Einna stoltust er Hólmfríður af 
bókinni Flóra Íslands – blóm-
plöntur og byrkningar eftir Hörð 
Kristinsson, Jón Baldur Hlíðberg og 
Þóru Ellen Þórhallsdóttur. „Flóra 
Íslands er glæsilegur dýrgripur, vel 
úr garði gerð og yfirgripsmesta rit 
sem út hefur komið um íslenskar 

plöntur,“ segir Hólmfríður 
en bókin byggist á áratuga vinnu 
höfunda sem eru meðal fremstu 
sérfræðinga landsins.

Hólmfríður hvetur alla til að 
heimsækja bókabúðir fyrir jólin, 
„mín uppáhalds bókabúð er að 
sjálfsögðu bókabúð Forlagsins á 
Fiskislóð 39 þar sem fá má allar 
þessar bækur og fleiri til, og svo er 
opið alla daga til jóla.“
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„Sagan um 
mig yrði held 
ég bara þessi 
saga, svona til 
að byrja með 
alla vega,“ 
segir Ófeigur 
um skáldsöguna 
Heklugjá, leiðar-
vísir að eldinum.

Ég geri alltaf sömu mistök sem 
höfundur, ég gleymi að hugsa 
um lesandann. Ég hugsa alltaf 

bara um sjálfan mig og að sagan 
sé bara fyrir mig. En höfundurinn 
er þræll skáldsögunnar, lesandinn 
húsbóndinn sem húðstrýkir hann 
hvern morgun, og þeir þrífast báðir 
á þessum barsmíðum,“ segir rit-
höfundurinn Ófeigur Sigurðsson, 
inntur eftir því fyrir hvern hann 
skrifaði Heklugjá, og til að upplýsa 
lesendur um hvað honum liggur 
mest á hjarta sem rithöfundur:

„Að rista rás úr því sama 
útbólgna hjarta fyrir heift mína og 
angist og láta það flæða í einhvern 
smekklegan, siðvænan og útgáfu-
hæfan búning. Umbreyta þannig 
sorg í gleði.“

Er á móti Almannavörnum
Eitt frægasta eldfjall jarðar á sér 
samastað í hjarta Ófeigs.

„Hekla er mér mjög hjartfólgin. 
Fjölskylda mín á jörðina Selsund 
undir eldfjallinu og þar dvel ég 
löngum stundum í kofa og stari á 
fjallið eins og naut á nývirki. En 
það var ekki fyrr en ég fór burt 
að ég gat skrifað um hana. Ég hef 
líka gengið á Heklu og horft ofan í 
gjána og allt það sem ég sá birtist í 
bókinni,“ segir Ófeigur.

Heklugjá er þriðja skáldsaga 
Ófeigs þar sem eldfjall kemur við 
sögu.

„Eldfjöll virðast tengjast sköp-
unarþörfinni, því ferli að skapa eða 
koma einhverju frá sér sem veldur 
of miklum þrýstingi innra með 
manni. Þessi losun á þrýstingi og 
þörf fyrir eyðileggingu, ég meina 
sköpun,“ útskýrir Ófeigur kíminn 
og nú er Heklu beðið, enda  

löngu komin á steypirinn.
„Já, ég er alltaf að bíða eftir 

Heklu. Ég vona að hún valdi sem 
mestum usla og hræði líftóruna úr 
yfirmanni Almannavarna. Ég er á 
móti Almannavörnum og allri rit-
skoðun á náttúruna,“ segir Ófeigur 
blákalt.

Á vergangi með Dunganon
Heklugjá er ævintýraleg saga 
um leit að hamingjunni. Ófeigur 
segist ekki vita hvar best sé að leita 
hamingjunnar, né hvernig manni 
helst á henni.

„Listamenn eru 
frekar sérfræð-
ingar í óham-
ingjunni heldur 
en hamingjunni. 
Sennilega er 
þó best að 
leita ekki langt 
yfir skammt. 
Hamingjan ætti 
að finnast þar 
sem maður er 
sjálfur og manns 
nánustu.“

Í sögu Ófeigs 
gengur rithöf-
undur daglega 
yfir Skólavörðu-
holtið með 
hundinn sinn, á 
leið á Þjóðskjala-
safnið þar sem hann les sér til um 
listamanninn og sérvitringinn 
Karl Dunganon. Á safninu vinnur 
stúlka með eldrautt hár og sægræn 
augu sem vekur ekki minni áhuga 
en gömul skjöl. Ófeig rekur ekki 
minni til hvernig Dunganon kom 
til hans.

„En ég vissi ekki fyrr en ég var 

orðinn alveg heill-
aður af honum og 
við vorum saman á 
endalausu rápi og ver-
gangi, í andanum sem 
sagt. Dunganon og sýn 
hans á veröldina hel-
tók mig gjörsamlega. 
Hann er svo opinn 
og frjáls í hugsun og 
háttum,“ segir Ófeigur, 

en fyrir ótrúlega tilviljun má nú sjá 
myndir og glósubækur Dunganons 
á Listasafni Íslands og mælir 
Ófeigur sterklega með að gera sér 
ferð þangað.

„Það hefur alltaf fylgt mann-
inum að lesa um ævintýri og örlög 
annarra. Kannski viljum við gefa 
hjartanu hvíld og tækifæri til að slá 

áhyggjulaust mitt í ringulreiðinni í 
kringum okkur. Við speglum kvíða 
og angist í örlögum annarra og 
finnum okkur til léttis að við erum 
ekki ein í veröldinni, heldur saman 
í súpunni. Þetta er æfing í samúð 
og fátt því betra siðferðinu en til 
dæmis glæpasögur, Íslendinga-
sögur og hryllingssögur.“

Allur fyrir ómöguleikann
Söguhetjan í Heklugjá er rit-
höfundurinn Ófeigur. Því vekur 
forvitni hvort sagan sé um rithöf-
undinn Ófeig Sigurðsson.

„Ég á hund sem heitir Kolur og 
ég er þessi Ófeigur í sögunni svo 
langt sem það nær. Hvenær er 
maður annars líkur sjálfum sér og 
hvenær er maður ólíkur sjálfum 

Sérfræðingar í óhamingju
Rithöfundurinn Ófeigur Sigurðsson á það til að dvelja löngum stundum í kofa undir Heklu. Hans 
nýjasta skáldsaga, Heklugjá, er um líðanina í ástinni, unaðinn og þjáninguna en líka hann sjálfan.

sér? Það er alltaf tengt eigin 
sjálfsmynd sem síðan er ákveðin 
blekking. Því er viss ómöguleiki að 
skrifa um sjálfan sig en ég er allur 
fyrir ómöguleikann. Sagan um mig 
yrði held ég bara þessi saga, svona 
til að byrja með alla vega.“

En er sagan ástarsaga eða sagn-
fræði?

„Þetta er ástaróður til hrifn-
ingarinnar, hvort sem það er 
af annarri manneskju, borg 
eða skáldskapnum. Þannig að í 
grunninn er þetta ástarsaga, um 
líðanina í ástinni, um unaðinn og 
þjáninguna,“ útskýrir Ófeigur, og 
boðskapurinn?

„Ég veit það ekki, kannski: 
Okkar skerfur verður á endanum 
líkklæði.“
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Hundakæti geymir dagbækur 
Ólafs Davíðssonar fræði-
manns (1863–

1903) frá árunum 
1881–1884, þegar 
Ólafur var nemandi 
í Lærða skólanum í 
Reykjavík og Háskól-
anum í Kaupmanna-
höfn. Þorsteinn Vil-
hjálmsson, fræðimaður 
og þýðandi, annast 
þessa útgáfu og skrifar 
ítarlegan formála um 
Ólaf, dagbækurnar og 
tíðarandann.

Hvers vegna vakti 
saga Ólafs Davíðssonar 
áhuga þinn?

„Ég heyrði að þessi dagbók hefði 
áður komið út, árið 1955 – en þá 
ritskoðuð. Ég varð að leiðrétta 
það!“

Á þessi saga erindi við nútímann 
og þá hvers vegna?

„Já, ekki bara lýsir 
Ólafur sínum samtíma 
á óvenju hreinskilinn 
hátt, heldur er þetta 
líka einstök heimild 
um hinsegin menn-
ingu á Íslandi.“

Um hvað hugsuðu 
ungir menn á ofan-
verðri 19. öld?

„Hálfbjóra og 
vínarbrauð, próf og 
nám, ástir og kynlíf 
– og rosalega mikið 
um raunsæisbók-
menntir …“

Hvernig mynd 
dregur Ólafur upp af Reykjavík?

„Reykjavík var ört vaxandi bær. 
Fyrir Ólafi var þetta nýr raunveru-
leiki – vísir að borg eins og  

aldrei hafði áður sést hérlendis.“
Hvað er það sem má segja núna 

en mátti ekki segja frá í dagbók-
unum sem voru gefnar út árið 1955?

„Fyrir utan krassandi bæjar-
slúður um framhjáhöld og fyllerí 
efristéttarinnar er það aðallega 
ástarsamband Ólafs við skóla-
bróður sinn, Geir Sæmundsson.“

Hvers virði er það í dag að eiga 
þessar heimildir um samkynhneigð 
og hvaða viðhorf birtust í dagbók-
unum hvað það varðar?

„Það er ótrúlega mikils virði 
að eiga þessa heimild, enda segir 
hún okkur óvænta sögu. Samband 
Ólafs og Geirs virðist vera algjör-
lega sjálfsagt – enginn samnem-
enda Ólafs kippir sér upp við það. 
Það bendir til þess að samkynja 
ástir hafi notið viss samþykkis, 
allavega innan Lærða skólans. Er 
það ekki stórmerkilegt?“

Hundakæti – óritskoðuð dagbók
Þorsteinn heyrði 
að dagbók Ólafs 
Davíðssonar 
hefði komið  
út árið 1955 en 
þá ritskoðuð  
og varð að leið-
rétta það. 

Ég horfi í spegil og er ánægður 
með manninn sem ég sé. Fólk 
eins og ég, sem er nánast fleygt 

í ruslatunnuna, endar gjarnan í 
fangelsi eða í ræsinu. Ekki ég. Ég á 
fallega konu og yndisleg börn. Ég 
vann í fjölskyldulottóinu.“

Þetta segir Hasim Ægir Khan í 
bókinni Hasim, eftir Þóru Kristínu 
Ásgeirsdóttur. Hasim veit um hvað 
hann er að tala. Hann var borinn út 
sex ára á Indlandi og látinn týnast 
í stórborginni Kalk-
útta. Fram að tólf ára 
aldri hraktist hann frá 
einum stað til annars, 
enda umkomulaus 
einstæðingur. Hann var 
ættleiddur til Þorláks-
hafnar tólf ára en nýju 
foreldrarnir gáfust upp 
eftir rúmt ár. Hann varð 
þá aftur einstæðingur, 
núna á Íslandi.

Bókin Hasim er 
á köflum eins og 
átakanleg spennusaga, 
en hún er líka eins og ævintýri, 
enda segir elsti sonur Hasims að 
hann hafi meira litið á föður sinn 
sem ævintýrapersónu en pabba. 
En húmorinn er samt aldrei langt 
undan, enda er Hasim enginn 

venjulegur strákur.
Lesandinn fylgir Hasim 

eftir allt frá bernskuheim-
ilinu í Gömlu-Delí og 
götunni í Kalkútta til Þor-
lákshafnar, þar sem hans 
bíða allsnægtir, en nýja 

lífið tekur snögglega enda. Hann 
lendir nánast í ræsinu á unglingsár-
unum þegar hann þarf að glíma 
við sína eigin fortíðardrauga og við 
fylgjum honum eftir til Indlands, 
þar sem hann leitar uppi fjölskyldu 

sína sem hann varð viðskila við í 
upphafi bókarinnar.

Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, 
höfundur bókarinnar, er löngu 
þjóðkunn fyrir skrif sín og störf 
við fjölmiðla. Hún kynntist Hasim 
þegar hann var unglingur en ákvað 
í fyrra að leita hann uppi og fá hann 
til að segja sögu sína. Bókin Hasim 
er byggð á frásögn Hasims og fjölda 
annarra sem kynntust honum á 
þessari ótrúlegu vegferð götustráks 
í Kalkútta og Reykjavík.

Líf sem er ævintýri líkast

Þóra Kristín kynntist Hasim þegar hann var einstæður unglingur.

Í bókinni Heiður, eftir Sólveigu 
Jónsdóttur, er sagt frá fjölskyldu 
í Reykjavík í byrjun 9. ára-

tugarins. „Mamman er íslensk 
en pabbinn er norður-írskur og 
saman eiga þau tvö börn, Dylan og 
Heiði,“ segir Sólveig. „Einn daginn 
tekur pabbinn drenginn og stingur 
af til Norður-Írlands til að blanda 
sér í átökin sem voru í gangi þar og 
mæðgurnar sitja eftir.

Tæpum 30 árum seinna hefur 
Dylan samband við Heiði og biður 
hana um að koma og hjálpa sér. Þá 
eru foreldrarnir báðir látnir og það 
er fullt af spurningum 
varðandi þennan 
tíma ósvarað,“ segir 
Sólveig. „Hún fer til 
Írlands og þá hefst 
atburðarás þar sem 
þau fara að gera upp 
fortíðina og komast 
að sannleikanum til 
að geta haldið áfram 
með lífið.

Ég tók masterspróf 
í þjóðernishyggju og 
þjóðernisátökum og 
lagði áherslu á mál 
Norður-Írlands í því 
námi. Námið fór fram í Skot-
landi og þar kynntist ég mörgum 

Norður-Írum, sem 
kynntu mér nýja hlið 
á þessum átökum og 
hvernig þau hafa áhrif 
á fólk enn í dag,“ segir 
Sólveig. „Mig langaði til 
að skrifa þessa bók til 
að segja hversdagslegar 
sögur frá þessum tíma 
sem eru þó ansi hrika-
legar og til að fjalla um 

hvernig fólk og samfélag jafnar sig 
eftir stríð. Þetta er að stærstum 

Þarft að gera upp fortíðina
Bókin Heiður 
byggist að 
mestu á sönnum 
atburðum í lífi 
Norður-Íra sem 
Sólveig kynntist 
í námi.

Mér er efst í huga þakk-
læti fyrir að hafa getað 
skrifað þessa bók,“ segir 

rithöfundurinn Þórunn Jarla 
Valdimarsdóttir um 
nýjustu bók sína 
Skúli fógeti – faðir 
Reykjavíkur. „Þetta 
er saga frá átjándu 
öld. Hún fær góðar 
móttökur, rokselst 
og er tilnefnd. Þá 
er tilganginum náð 
og tilveruréttur 
minn endurnýjaður. 
Það sem lætur mig 
tikka, eins og aðra 
sem skrifa sögu-
legar bækur fyrir 
almenning, er full-
vissan um það hve 
mikið það víkkar og 
dýpkar tilveruna að 
þekkja liðinn tíma. 
Átjánda öldin lifnar í Skúlabók, því 
ég vinn þannig með heimildir. Lýg 
engu, engin leið er að taka sagn-
fræðinginn, frekar en lækninn, úr 
manninum.“

Af sömu ástæðu tileinkar 
Þórunn bókina Ragnheiði Þorláks-
dóttur sem gerði það að ævistarfi 
að byggja Sögufélag við Fischer-
sund upp, að hvatningu Björns 
Þorsteinssonar sagnfræðings. 

„Sögufélag var félagsheimili 
fræðanna, bókabúð þar sem ganga 
mátti að öllum sögulegum bókum 
og tímaritum í hillu og alltaf var 

ókeypis heitt á 
könnunni. Við Egg-
ert Þór Bernharðs-
son heitinn vorum 
á sömu línu og 
þau, vildum koma 
sögunni til fólksins. 
Við hittumst í 
sagnfræðinámi og 
ólum hvort annað 
upp. Hann skrifaði 
bækur um Reykja-
víkursögu, og talaði 
með dásamlegum 
myndum. Bragga-
bókin og Sveitin í 
sálinni hafa skilað 
sér til þúsunda 
lesenda. Það er ein-
hvers virði að deyja 

á þeim vígvelli eftir að hafa ofreynt 
sig við það að draga fortíð til sam-
tíðar. Enda er þessi svokallaða 
núvitund fúl og skerandi raunsæi. 
Draumurinn bregst aldrei. Ég lifi 
fyrir drauminn og það að miðla 
honum,“ segir Þórunn sem er með 
nokkur fleiri bókaegg í maganum. 
„Ég vona að almættið spari mig 
til þess að vera áfram brú milli 
draums og lesenda.“

Dýpkar tilveruna 
að þekkja liðna tíð

„Það sem lætur mig tikka, eins og aðra sem skrifa sögulegar bækur, er full-
vissan um hve mikið það víkkar og dýpkar tilveruna að þekkja liðinn tíma.“ 

hluta byggt á sönnum atburðum úr 
lífi fólksins sem ég kynntist.

Norður-Írland er eiginlega 
næsti nágranni okkar en samt eru 
afleiðingar átakanna þar lítið í 
umræðu í dag. En hvort sem það 
er þjóðfélag eða ein lítil fjölskylda 
sem er að jafna sig eftir átök er 
mikilvægt að gera málin upp og 
sópa hlutum ekki undir teppi og 
ætla að fara þetta á hörkunni,“ 
segir Sólveig. „Það kann ekki góðri 
lukku að stýra til langframa.“
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Fólk virðist hafa 
komist yfir tor-

tryggni gagnvart ljóðum 
og höfundar eru að svara 
þeim lesendahópi.

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Hvernig geta útsjónarsamir krakkar, með einföldum hætti eða flóknum, komið pabba sínum 
á óvart? Pabbar geta nefnilega verið mjög forvitnir um háleynilegar fyrirætlanir.
Þá er eins gott að hafa ríkulegt hugmyndaflug, mikla framkvæmdagleði og auga fyrir því
sem á vegi verður. Víst þarf líka að virkja alla í fjölskyldunni en mikilvægast er þó að kunna
góðar aðferðir til að ekki komist upp um áformin.

Bókaútgáfan Björk – 482 1394 – bokbjork@simnet.is

Hvernig 
gleðja á pabba

Bókin 
Hvernig gleðja á pabba,
eftir Jean Reagan, er komin út hjá 
Bókaútgáfunni Björk á Selfossi.

Hún er kímin og kátleg Hvernig-bók,
þýdd af Björgvin E. Björgvinssyni og 
listilega myndskreytt af Lee Wildish

Hvernig geta útsjónarsamir krakkar með einföldum hætti eða flóknu

listilega myndskreytt af Lee Wildish.

ú ó ð ð ó

Flekaskil
eftir

Lárus Jón Guðmundsson

Hvítir miðaldra karlmenn 
eru mikið í fréttum þessa 

dagana og ekki alltaf af góðu 
tilefni. Skemmdu eplin fá 
verðskuldaða athygli og 
viðeigandi fordæmingu 

en fáir velta fyrir sér líðan 
og ástandi hinna eplanna í 

tunnunni.
Hver er sprettan á andlegum 

akri miðaldra karlmanns 
sem skynjar eigin dauðleika 
handan við hornið? Á hvaða 

vegferð er hann? Hvernig 
líður honum? Verður 
jarðarförin fjölmenn?

3.690 kr
www.hugall.is

Flekaskil
eða 

nokkrar hugleiðingar út frá 
jarðfræði og kenningum Alfreds 

Wegeners sem hvílir frosinn á miðjum 
aldri djúpt í Grænlandsjökli

Smábrotin ljóðabók!
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Það sem hangir í hausnum á 
mér þessa dagana er að ég 
vildi óska þess að fólk hug-

leiði hvað það kaupir og hvers 
vegna það kaupir það,“ segir 
Bryndís og bætir við: „Þetta kemur 
reyndar úr hörðustu átt því ég er 
bæði hönnuður, upphafsmaður 
og rekstraraðili alls konar hluta 
eins og bókmenntaverðlauna og 
metsölulista og þess háttar. En nú 
er ég aðeins að taka upp hanskann 
fyrir lítilmagnann og langar að 

biðja fólk að gefa sérstakan gaum 
að höfundum sem það þekkir ekki 
og lesa kannski aftan á þær bækur 
ef það getur. Og líka að kíkja á 
þýddar bækur. Af því að þær ósjálf-
rátt lenda kannski ekki eins mikið 
í sviðsljósinu á þessum tíma eins 
og bækur íslenskra höfunda sem 
eru aufúsugestir í fjölmiðlum og 
víðar. Í þessu samfélagi þar sem 
algóritmarnir ákveða næstum fyrir 
okkur hvað við eigum að kaupa 
er mikilvægt að við töpum ekki 
sjálfstæðinu og pössum að hugsa 
út fyrir kassann sem búið er að 
skammta okkur.“

Hún segir bókajólin vera firna-
sterk í ár og á mörgum sviðum. 

„Ljóðið hefur tekið fjörkipp og 
þetta eru frábær ljóðajól, að 
minnsta kosti fimmtán frábærar 
ljóðabækur,“ segir hún. „Og allt 
svo áhugavert og aðgengilegt. Fólk 
virðist hafa komist yfir tortryggni 
gagnvart ljóðum og höfundar 
eru að svara þeim lesendahópi af 
krafti. Ég sé líka á sölulistum að 
glæpasögur eru mjög vinsælar sem 
er fínt því það er nokkuð tryggt 
að maður klárar þær frekar fljótt 
yfir jólin og getur þá byrjað strax á 
næstu bók og kemst þannig yfir að 
lesa meira í jólafríinu.“

Hún nefnir að samband 
Íslendinga við bækur sé einstakt. 
„Hann er svo fallegur þessi íslenski 

siður að gefa og þiggja bók í jóla-
gjöf og jafnframt að fara með bók 
upp í rúm á jólanótt og lesa, í 
þessari dúnmjúku þögn sem leggst 
yfir borg og bæi þegar er snjór,“ 
segir hún og dregur upp mynd 
sem flestum er kunn. „Að skríða 
undir hreina sæng með súkkulaði 
og góða bók er engu líkt. Það er 
svo gott umhverfi til lestrar. Og 
þetta er auðvitað siður sem hefur 
þær jákvæðu aukaverkanir að 
bóka útgáfa í landinu hefur haldist 
svona blómleg og fjölbreytt.“

Bryndís segir ýmsar áherslur 
vera að breytast í bókaútgáfu frá 
því sem áður var. „Ævisagan hefur 
verið á undanhaldi og minna 
áberandi undanfarin ár en samt 
eru ævisögur á topp tíu lista hverja 
vikuna á fætur annarri,“ segir hún 
en bætir við að ævisögurnar hafi 
breyst. „Það er ekki endilega verið 
að skrifa á efri árum til að líta yfir 
farinn veg heldur er fólk meira að 
taka fyrir tímabil í lífi sínu. Svo 
hafa skáldævisögur aðeins rutt sér 
til rúms, skemmtilegt form sem 
brýtur veggina á milli skáldverka 
og ævisagna. Þannig að það er 
ákveðin þróun í gangi sem við 
sjáum betur þegar við lítum til 
baka eftir tíu til tuttugu ár. Og 
kannski erum við að skrifa ævi-
söguna okkar á hverjum degi fyrir 
allra augum á Facebook og fróðlegt 
að sjá hvernig sú kynslóð sem 
hefur átt sín fullorðinsár þannig 
tekst á við ævisagnahefðina.“

Hún segir augljóslega kraftmeiri 
útgáfu í ungmennabókum en 
hefur verið. „Við sjáum það bæði 
í handbókum og skáldverkum 
svo það ætti að vera auðvelt að 
finna bók í jólagjöf sem höfðar til 
barna og ungmenna á öllum aldri. 
Barnabókaútgáfan hefur eflst á 
undanförnum árum sem er mikið 
fagnaðarefni.“

Stundum vill brenna við að 
tískusveiflur ráði því hvaða bækur 
verða söluhæstar, enda mikilvægt 
að vera viðræðuhæf um söluhæstu 
eða umtöluðustu bækurnar í jóla-
boðunum. Bryndís segir að þetta 
sé vissulega rétt en við höfum þó 
fjölbreyttari bókmenntasmekk en 
margar aðrar þjóðir. „Íslendingar 
lesa fjölbreytt bókmenntaform og 
það er kannski styrkur okkar sem 
bókaþjóðar. Það má samt kannski 
segja að fólk velur stundum höf-
undana frekar en bækurnar, við 
erum höfundaholl eins og þeir 
séu íþróttalið sem við höldum 
með ævina á enda. Ég upplifði það 
þegar ég vann í bókabúðinni að 
fólk kom til að kaupa Guðrúnu 
Evu eða Arnald, sagðist eiga allar 
bækurnar hans eða hennar en vissi 
svo kannski ekki einu sinni hvað 
nýja bókin hét. Við erum bæði fast-
heldin og safnarar í okkur en svo 
erum við svo miklir ættfræðingar, 
kannski var höfundurinn með 
okkur í skóla eða úr sömu sveit eða 
fjarskyld frænka.“

Bryndísi finnst líklegt að sömu 
nöfnin muni toppa metsölulistana 
og undanfarin ár. „Það eru margar 
áhugaverðar og sterkar skáldsögur 
í boði fyrir þessi jól og fyrirséð að 
grónir höfundar berjist um topp-
sæti sölulistanna en líka fullt af 
nýjum og spennandi höfundum að 
spretta fram sem ég vil ekki að fólk 
missi af.“

Firnasterk 
bókajól í ár
Ganga má út frá því að flestir Íslend-
ingar fái að minnsta kosti eina bók í 
jólagjöf. Bryndís Loftsdóttir hjá Félagi 
íslenskra bókaútgefenda segir bóka-
jólin firnasterk í ár og hvetur fólk til að 
kynna sér nýja höfunda og höfunda 
sem það hefur ekki lesið eftir áður. Bryndís Loftsdóttir hjá Félagi íslenskra bókaútgefenda segir bókajólin firnasterk í ár. MYND/ERNIR



Lögreglufulltrúinn Banks stendur frammi 
fyrir skelfilegu verkefni. Bein ungrar konu 
finnast við Hobbs End þegar nærliggjandi 
á þornar upp. Hún hefur augljóslega 
verið myrt. Nú þarf Banks að afhjúpa 
morðingja sem í hálfa öld hafði komist 
upp með grimmilegt morð ...

Þurrviðri

Þrjár 
góðar!

Stóra spurningabókin er 
sannkallað stórvirki. 440 blaðsíðna 
bók með yfir 3500 spurningum 
um allt milli himins og jarðar. 
Spurningarnar skiptast í 27 flokka 
og þrjú erfiðleikastig eru í hverjum 
flokki. Frábær skemmtun fyrir alla 
fjölskylduna. Veist þú svörin?

Stóra spurningabókin

Veröld Leu hrynur þegar foreldrarnir 
tilkynna henni að fjölskyldan muni flytja 
úr litla þorpinu þeirra í stórborgina 
Montréal. Með aðstoð smáskilaboða og 
tölvupósta deilir Lea með okkur gleði og 
sorgum við að aðlagast lífinu í borginni er 
hún skrifast á við Maríu, bestu vinkonu 
sína, kærastann Tómas og nýju „vini“ sína.

Flókið líf Leu Ólivers

? ? ?



Undir sumarhimni – Sögur af 
veiðiskap eftir Sölva Björn 
Sigurðsson kom nýverið 

út hjá bókaút-
gáfunni Sölku. Í 
bókinni er rætt 
við fjölmarga 
þaulreynda 
veiðimenn en 
meðal viðmæl-
enda eru Bjarni 
Brynjólfsson, 
Ólafur Tómas 
Guðbjartsson, 
Ragnheiður 
Thorsteinsson 
og Einar Falur Ingólfsson. Öll 
deila þau skemmtilegum sögum 
af árbakkanum, sögum af þeim 
stóru sem sluppu, sögum af fiskum 
á óvæntum stöðum, sögum af því 
þegar allt gengur upp og því þegar 
ekkert gengur upp, sögum af frá-
bærum félagsskap og ævintýralegu 
umhverfi. Bókina prýðir fjöldi 
ljósmynda.

Að veiða er að segja sögur. Um 
leið og lína lendir á vatnsfleti hefst 
sagan og engin leið er að spá fyrir 
um sögulok. Gleðistund á vatns-
bakka hverfur ekki og raunar má 
segja að sorg og sút hverfi eins og 
dögg fyrir sólu þegar fiskur tekur. 
Fyrir sumum er veiðiskapurinn 
sálarró og kyrrð, hjá sumum snýst 
hann um spennuna. Hjá flestum er 
hann sambland af hvoru tveggja. 
Að vera veiðimaður er endalaus 
tilhlökkun. Undir sumarhimni – 
sögur af veiðiskap gerir biðina eftir 
næstu veiðiferð á þessum dimmu 
vetrarmánuðum sem við eigum í 
vændum þolanlegri.

Sölvi Björn Sigurðsson er rit-
höfundur og hefur sent frá sér 
skáldsögur og ljóð auk þess sem 
hann hefur starfað við þýðingar. 
Hann hefur skrifað lengi um veiði 
og hefur sjálfur verið veiðimaður 
frá blautu barnsbeini.

Sögur af 
veiðiskap
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Það er fátt notalegra en að 
drekka heitt súkkulaði 
meðan gluggað er í jólabæk-

urnar. Hér er uppskrift að heitu og 
brúnrauðu súkkulaði sem á vafa-
laust eftir að slá í gegn.

1 bolli mjólk
½ bolli súkkulaði í litlum bitum
1–1½ tsk. rauður matarlitur
1 tsk. vanilludropar

Þetta í rjómann:
¼ bolli rjómi
1 msk. flórsykur
½ tsk. vanilludropar

Hitið mjólkina í potti við miðl-
ungshita. Bætið súkkulaðinu út í og 
hrærið rólega þar til það er brætt. 
Setjið næst matarlitinn og van-
illuna út í. Þeytið rjómann ásamt 
flórsykrinum og vanilludropunum. 
Hellið heitu súkkulaðinu í bolla, 
setjið þeytta rjómann ofan á og 
endið á að strá smátt söxuðu 
súkkulaði yfir rjómann.

Rautt og heitt 
súkkulaði

Það kemur í ljós um mánaðamót-
in janúar/febrúar 2019 hvaða 
rithöfundar hljóta Íslensku bók-

menntaverðlaunin 2018. Það er forseti 
Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, sem 
afhendir verðlaunin. Verðlauna-
upphæðin er ein milljón króna fyrir 
hvert verk sem valið er. Íslensku 
bókmenntaverðlaunin voru fyrst veitt 
árið 1989 og er þetta því þrítugasta 
skiptið.

Tilkynnt var um tilnefningar á Kjar-
valsstöðum 1. desember. Verðlaun 

eru veitt í flokki fræðibóka, barna- og 
unglingabóka og fagurbókmennta. 
Félag íslenskra bókaútgefenda veitir 
Íslensku bókmenntaverðlaunin.

Í fyrra hlutu verðlaunin Unnur Þóra 
Jökulsdóttir fyrir Undur Mývatns – 
um fugla, flugur, fiska og fólk. Áslaug 
Jónsdóttir, Rakel Helmsdal og Kalle 
Güettler fyrir Skrímsli í vanda og 
Kristín Eiríksdóttir fyrir Elín, ýmislegt.

Hægt er að kynna sér allar til-
nefningar á síðunni fibut.is og einnig 
verðlaunahafa undanfarinna ára.

Bækur verðlaunaðar

Íslensku bókmenntaverðlaunin 2017 voru afhent á Bessastöðum í 
janúar. Vinningshafar voru Áslaug Jónsdóttir, Kalle Güettler, Kristín 
Eiríksdóttir og Unnur Jökulsdóttir. MYND/ANTON BRINK


