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leslisti þjóðmála

Almenna bókafélagið hefur á undanförnum árum gefið út fjölmargar bækur um stjórnmál, 
hugmyndafræði og sagnfræði, jafnt þýddar bækur og frumsamdar. Nýlega tók AB þá ákvörðun 
að endurútgefa bækur um kommúnisma í ritröðinni; Safn til sögu kommúnismans. Þjóðmálarit 
AB hafa vakið verðskuldaða athygli en um er að ræða ritröð bóka sem fyrst og síðast varpa 
ljósi á samtímamál. 

Ungir Sjálfstæðismenn veittu Almenna bókafélaginu og Jónasi Sigurgeirssyni forleggjara 
frelsisverðlaun fyrir framlag til hugmyndabaráttunnar. Af því tilefni birta Þjóðmál leslista yfir 
nokkrar helstu bækurnar.

„Segðu þeim að Eistland sé lifandi.“ 
— Eistnesk kona við höfund 1972

ANDRES KÜNG

Eistland varð fullvalda ríki sama ár og Ísland, 1918. Bæði löndin voru hernumin 1940. En ólíku var saman að jafna, því að Stalín og Hitler, sem réðu Eistlandi til skiptis, virtu einskis fullveldi þess og menningu. Andres Küng var sænskur rithöfundur af eistneskum ættum, sem lýsti í þessari bók markvissum tilraunum kommúnista í Moskvu til að má af eistnesku þjóðinni sérkenni, svipta hana sjálfsvitund. Bókin kom út hjá Almenna bókafélaginu 1973 í þýðingu Davíðs Oddssonar, þá laganema.

9 789935 469960 >

ISBN 978-9935-469-96-0

Andres Küng var Íslandsvinur og 
sænskur þingmaður. Dr. August Rei, forsætisráðherra útlagastjórnar Eist- lands, heimsótti Ísland 1957.

Þegar þýðandi þessarar bókar gerðist forsætisráðherra 18 árum eftir útkomu hennar á íslensku, varð Ísland fyrst til að viðurkenna á ný sjálfstæði Eystra- saltsríkjanna: Davíð Oddsson með 
utanríkisráðherrum Íslands og 
Eystrasaltsríkjanna í Höfða 26. ágúst 1991, Jóni Baldvin Hannibalssyni, 
Algirdas Saudargas, Janis Jurkans og Lennart Meri.

Almenna bókafélagið
www.rnh.is

www.bokafelagid.is

„Bækur Andres Küngs eru afar læsilegar, og hann hefur yfirgripsmikla þekkingu á viðfangsefnum sínum.” 
— Sænska Eistlandsráðið
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Eistland:  
Smáþjóð undir oki erlends valds

Andres Küng
Höfundurinn var sænsk-eistneskur rithöfundur, sem lýsti 
markvissum tilraunum rússnesku ráðstjórnarinnar til að má af 
eistnesku þjóðinni sérkenni og svipta hana sjálfsvitund, eftir að 
Rauði herinn tók landið 1940 og það var neytt inn í Ráðstjórnar-
ríkin. En gömul kona í Tallinn sagði við Küng í Eistlandsferð: 
„Segðu þeim, að Eistland sé lifandi.“ Bókin kom út hjá Almenna 
bókafélaginu 1973 í þýðingu Davíðs Oddssonar, sem þá var 
laganemi, en skömmu eftir að hann tók við embætti forsætis-
ráðherra 1991, varð Ísland fyrsta ríkið til að taka á ný upp 
stjórnmálasamband við Eystrasaltsríkin þrjú. Með formála og 
skýringum eftir prófessor Hannes H. Gissurarson.  

Úr álögum
Jan Valtin

Höfundur hét í raun Richard Krebs og lýsir hér ævintýralegu lífi 
sem flugumaður Kominterns, Alþjóðasambands kommúnista, 
um allan heim árin milli stríða, en þar koma íslenskir kommún-
istar m. a. við sögu. Síðar gómuðu nasistar hann og pynduðu 
nærri því til dauðs. Eftir skipun Kominterns gekk Krebs í 
 þjónustu nasista og varð gagnnjósnari. Þegar bókin var gefin út 
hér 1941, heimtuðu kommúnistar, að hún yrði bönnuð. Bókin er 
sannkallaður aldarspegill áranna milli stríða, þegar  
kommúnismi og nasismi virtust vera að leggja undir sig 
heiminn. Hröð frásögn og reyfaraleg. Það leggur enginn þessa 
bók frá sér. Með formála og skýringum eftir prófessor  
Hannes H. Gissurarson.

Richard Krebs, sem skrifaði undir dulnefninu Jan Valtin, átti ævintýralegt líf sem erindreki Alþjóðasambands kommúnista í Þýskalandi og Danmörku og njósnari fyrir Gestapo, leynilögreglu nasista. Hann upplýsir um 
tengsl danskra verkalýðsforingja við Kreml- verja og segir frá mönnum, sem síðar hlutu frama í leynilögreglu Austur-Þýskalands. Hann ljóstrar upp um það, að kommúnista- sellur, sem unnu á skipum Eimskipafélags Íslands, fluttu leyniskjöl á milli landa. Krebs skrifaði bókina í samstarfi við bandaríska blaðamanninn Isaac Don Levine, en Emil Thoroddsen þýddi á íslensku. Þegar þessi bók kom fyrst út á íslensku 1941, kröfðust íslenskir kommúnistar þess, að hún yrði bönnuð, og þeir Halldór Kiljan Laxness og Benjamín Eiríksson háðu harða ritdeilu um hana.

9 789935 469915 >

ISBN 978-9935-469-91-5

Halldór Kiljan Laxness og Benjamín Eiríksson háðu ritdeilu um Úr álögum 1941.

Blaðamaðurinn Isaac Don Levine 
aðstoðaði Richard Krebs við að skrifa bókina. Þýski kommúnistinn Ernst 
Wollweber var yfirmaður Richards er hann njósnaði fyrir Komintern.

Richard Krebs njósnaði fyrir Hitler en var í raun flugumaður Stalíns.

Almenna bókafélagið
www.rnh.is

www.bokafelagid.is
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„Bók Valtins er ein af stórkost- 
legustu bókum vorra tíma.“ 

— Benjamín Eiríksson

Ú
RRICHARD KREBS LÝSIR 

ÆVINTÝRALEGU LÍF I

„Svo spennandi bók, að menn leggja hana ógjarna frá sér eftir að lestur er byrjaður.” 
— Jónas Guðmundsson
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JAN
VALTIN

Safn til sögu kommúnismans
Dr. Hannes Hólmsteinn Gissurarson sá um úgáfuna og ritar formála og skýringar
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Örlaganótt yfir Eystrasaltslöndum

Ants Oras
Höfundurinn var enskuprófessor í Tartu í Eistlandi, sem 
tókst að flýja til Svíþjóðar 1943 og settist síðan að í Banda-
ríkjunum. Hann lýsir beiskum örlögum ættjarðar sinnar, sem 
varð fullvalda sama ár og Ísland, 1918, en naut ekki sjálf-
stæðis nema til 1940, þegar rússneska ráðstjórnin hernam 
landið og við tók einsflokkskerfi, leynilögregla, aftökur, 
 fjöldabrottflutningar, ritskoðun og þjóðnýting. 

Bókin er skrifuð af mælsku og ástríðuþunga og var fyrsta 
útgáfurit Almenna bókafélagsins eftir stofnun þess   
árið 1955.  Með formála og skýringum eftir prófessor  
Hannes H. Gissurarson.

Konur í þrælakistum Stalíns
Elinor Lipper og Aino Kuusinen

Frásagnir, sem birtust í íslenskum blöðum af þrælkunarbúðum 
Stalíns. Lipper hafði aðeins verið þrjá mánuði í Moskvu 1937, 
þegar hún var tekin föst í hreinsunum Stalíns, og hún var 
næstu ellefu ár í fangelsum og vinnubúðum, lengst í Kolyma í 
Síberíu. 

Kuusinen hafði verið gift einum nánasta samstarfsmanni 
Stalíns og stundað njósnir fyrir Rússa í Japan, en hún var  
í fangelsum og vinnubúðum í samtals fimmtán ár, aðallega í 
Vorkúta nyrst í Rússlandi. Með formála og skýringum eftir 
prófessor Hannes H. Gissurarson.   

Smáríkin þrjú við Eystrasalt, Eistland, Lettland og Litháen, urðu sjálfstæð 1918 eins og Ís- land. Þjóðir þeirra áttu sér eins og Íslend- ingar sérstaka tungu og menningu. En eftir að Hitler og Stalín höfðu með griðasáttmálanum 23. ágúst 1939 skipt með sér Mið- og Austur- Evrópu, hertók Stalín Eystrasaltslöndin. Þau voru neydd til að ganga í Ráðstjórnarríkin, og hugsanlegir andstæðingar kommúnista voru tugþúsundum saman fangelsaðir, pyndaðir, teknir af lífi eða fluttir til þrælabúða í Síberíu. Þjóðverjar hegðuðu sér engu betur, þegar þeir hernámu löndin þrjú 1941. Eftir að Kremlverjar sneru aftur 1944, tók við sleitulaus kúgun og tilraunir til að tortíma tungu og menningu þjóðanna þriggja. Prófessor Ants Oras segir þessa raunasögu af mælsku og ástríðuþunga. Hún var fyrsta útgáfurit Almenna bókafélagsins 1955, og þýddi hana séra Sigurður Einarsson í Holti og skrifaði inngang.
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YFIR EYSTRASALTSLÖNDUM

„Frá þeim hefur miskunnarlaust 
verið hrifsað flest það, sem 
skapar fagurt mannlíf.“ 

— Ragnar Jónsson í Smára

ÓBLÍÐ  ÖRLÖG 
LÍTILLA VINAÞJÓÐA

ANTS ORAS
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Ants Oras var prófessor í bókmenntum við Háskólann í Tartu í Eistlandi, en slapp til Svíþjóðar 1943 undan nasistum og gerðist síðan prófessor í Bandaríkjunum.

Einar Olgeirsson notaði útkomu bókar Oras á íslensku til að óska eftir auknum fjárframlögum frá Moskvu. Magnús Kjartansson kvað Oras vera dulnefni.

Liba Fridland frá Lettlandi fræddi Íslend- inga 1923 um kúgun kommúnista í Rússlandi. Teodoras Bieliackinas frá Litáen skrifaði 1945 í íslensk blöð um undirokun Eystrasaltsþjóða.
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„Hljóðlát og hógvær bók, rituð af fáguðum menningarmanni, — en þrátt fyrir það verkar hún á lesandann eins og örvæntingarhróp og blóði drifin aðvörun.“
— Kristmann Guðmundsson

Leyniræðan um Stalín
Níkíta Khrústsjov

Heimurinn stóð á öndinni, þegar fréttist vorið 1956, að Níkíta 
Khrústsjov, aðalritari kommúnistaflokks Ráðstjórnarríkjanna, 
hefði haldið leyniræðu um ódæði Stalíns, þ. á m. pyndingar og 
aftökur á saklausu fólki og nauðungar-flutninga heilla þjóð-
flokka auk vítaverðrar vanrækslu  í upphafi heimsstyrjaldarinnar. 

Ísraelsku leyniþjónustunni tókst að útvega eintak af ræðunni, 
sem kom út í þýðingu Stefáns Pjeturssonar 1957 og með 
formála eftir Áka Jakobsson. Nú er aukið við svokallaðri 
Erfðaskrá Leníns, sem íslenskir kommúnistar höfðu sagt  
falsaða, en Khrústsjov vitnaði óspart í. Ótrúleg lesning. Með 
formála og skýringum eftir prófessor Hannes H. Gissurarson. 

„Þessi afhjúpun Stalíns er ein hin 
hroðalegasta í sögunni.“
— Bjarni Benediktsson forsætisráðherra

Stalín var ásamt Hitler og Maó blóðþyrstasti ein- 
ræðisherra tuttugustu aldar, en átti sér marga aðdá- 
endur á Íslandi. Eitt mesta áfall íslenskra kommún- 
ista var hins vegar leyniræða, sem Níkíta Khrústsjov, 
aðalritari kommúnistaflokks Ráðstjórnarríkjanna, 
hélt um ódæði Stalíns á 20. þingi flokksins 1956. 
Það, sem íslenskir kommúnistar höfðu áratugum 
saman sagt haugalygi, reyndist vera rétt og satt. 
Íslensku gestirnir á þinginu fengu ekki fréttir af 
ræðunni fyrr en á heimleið frá Moskvu. Í eins konar 
erfðaskrá, sem Vladímír Lenín hafði samið undir 
ævilok, var Stalín líka gagnrýndur fyrir ruddaskap. 
Íslenskir kommúnistar, þar á meðal Halldór Kiljan 
Laxness, héldu því ranglega fram, að þessi erfðaskrá 
væri fölsuð. Hér eru þessi sögulegu skjöl um Stalín 
birt saman.
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Lenín hafði þegar í eins konar 
stjórnmála-erfðaskrá 1923 varað við Stalín, en samstarfsmaður hans, 
Khrústsjov, viðurkenndi miskunnarleysi hans í frægri leyniræðu 1956.

Einar Olgeirsson skrifaði hjartnæma minningargrein um Stalín. Halldór K. Laxness hélt því fram, að erfðaskrá Leníns væri fölsuð.

Almenna bókafélagið
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STALÍN AFHJÚPAÐUR AF 
SAMHERJUM SÍNUM

Áki Jakobsson, sem hafði verið 
ráðherra sósíalista, skrifaði formála leyniræðunnar. Stefán Pjetursson, sem hafði verið flæmdur úr kommúnista- flokknum, þýddi.

„Stalín réðst ekki á hugmyndir manna, 
heldur hauskúpur.“

— Lev Trotskíj NÍKÍTA KHRÚSTSJOV
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„Bók Lippers var og er 
mjög mikilvæg.“

— Sidney Hook

Elinor Lipper frá Sviss og Aino Kuusinen frá 
Finnlandi voru sannfærðir kommúnistar, þegar þær 
komu til Rússlands eftir byltingu. En í hreinsunum 
Stalíns 1937-1938 voru þær báðar handteknar og 
þurftu árum saman að hírast í þrælakistum norðan 
heimskautsbaugs. Bók Lippers um ellefu ára fanga- 
vist hennar vakti mikla athygli, þegar hún kom fyrst út 
1950, en þá harðneituðu vestrænir kommúnistar því 
enn, að þrælkunarbúðir væru reknar í Rússlandi. 
Minningar Kuusinens komu út 1972 að henni látinni, 
en hún hafði verið gift kommúnistaleiðtoganum Otto 
Kuusinen, samstarfsmanni Stalíns, og unnið fyrir 
leyniþjónustu Rauða hersins, GRÚ. Útdrættirnir hér úr 
þessum bókum birtust í Tímanum 1951, Vísi 1953 og 
Morgunblaðinu 1975.

Þrælakistur Stalíns voru ófáar í hinu víðfeðma ríki.

Aino Kuusinen, fangi Stalíns í fimmtán ár, og eiginmaður hennar, Otto W. 
Kuusinen, einn dyggasti þjónn Stalíns alla tíð. 

Almenna bókafélagið
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AECR-RNH
OF THE VICTIMS

E U R O P E

KONUR LÝSA GRIMMD 
KOMMÚNISTA

Elinor Lipper 1948, þegar hún er ný- sloppin úr þrælakistu Stalíns, og 1951, þegar hún hafði gefið út bók um 
reynslu sína.

„Það er siðferðileg skylda að heiðra minningu hinna saklausu og nafnlausu fórnarlamba skrímslis, sem hefur reynt kerfisbundið að má þessa minningu út.“
— Stéphane Courtois prófessor

ELINOR LIPPER
AINO KUUSINEN
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Andersenskjölin  
- rannsóknir eða ofsóknir?

Eggert Skúlason
Brottrekstur Gunnars Andersen forstjóra 
fjármálaeftirlitsins og í kjölfarið fangelsis-
dómur Hæstaréttar yfir honum er fordæma-
laus kafli í íslenskri réttarfarssögu. Eftir fall 
bankanna stóðu öll spjót á fjármálaeftirlitinu, 
sem hóf við hvatningu stjórnmálamanna, 
fjölmiðla 
og háværra 
álitsgjafa 
rannsóknir á  
orsökum hruns-
ins. Eggert 
Skúlason,  
fyrrverandi 
ritstjóri DV, 
fjallar hér um 
vinnubrögð 
og árangur 
 þessara 
rannsókna 
sem náðu til 
hundruða einstaklinga. Þar kemur 
fjölmargt athyglisvert fram.  
Niðurstaðan er einstæð bók um einstakt 
tímabil í sögu þjóðarinnar.

Greinar um kommúnisma
Bertrand Russell

Greinasafn eftir einn kunnasta og virtasta heimspeking Breta 
á 20. öld. Allar birtust þessar greinar í íslenskum blöðum og 
tímaritum tímabilið 1937–1956. Russell var andstæðingur 
alræðisstefnunnar, hvort sem hún kallaðist kommúnismi eða 
nasismi, og eindreginn talsmaður vestrænnar upplýsingar 
og frjálslyndis. Hann hlaut Nóbelsverðlaunin í bókmenntum 
1950. Hann fylgdi alla ævi ritningarorðunum, sem amma 
hans hafði skrifaði inn í biblíu handa honum: „Þú skalt ekki 
fylgja fjöldanum til illra verka.“ Með formála og skýringum 
eftir prófessor Hannes H. Gissurarson. 

„Forvígismaður mannúðar og 
frjálsrar hugsunar.“

— Sænska lærdómslistafélagið

Breski heimspekingurinn og rithöfundurinn Bertrand 
Russell var einn kunnasti og virtasti menntamaður 
tuttugustu aldar, efagjarn, róttækur og ritfær með 
afbrigðum. Hann fylgdist af samúð og athygli með 
hinni miklu tilraun, sem gerð var til að umskapa 
mannlíf í Rússlandi eftir valdarán kommúnista þar 
haustið 1917, en sá fljótlega, að kommúnistar fóru 
offari. Russell hafði mikil áhrif á Íslandi, og birtust 
margar greinar hans um kommúnisma í íslenskum 
blöðum árin 1937–1956. Russell skrifaði um það, 
hvers vegna hann væri andvígur kommúnisma jafnt og 
fasisma, hver væri munurinn á vestrænu lýðræði og 
austrænu, hvers vegna kommúnisminn væri „Guðinn 
sem brást“ og hvers vegna vestrænar lýðræðisþjóðir 
yrðu að bindast samtökum gegn hinni austrænu ógn. 
Russell hlaut Nóbelsverðlaunin í bókmenntum 1950.

9 789935 469878 >

ISBN 978-9935-469-87-8

Russell fór viðurkenningarorðum um bók Andrés Gides og Arthur Koestlers, Guðinn sem brást.

Almenna bókafélagið
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HEIMSPEKINGUR GAGN- 
RÝNIR KOMMÚNISMANN

Russell hitti Lenín í Moskvu 1920, en þótti lítt til hans koma. Hann var líka eindreginn andstæðingur Stalíns.

„Hann var framúrskarandi rithöfundur.“
— Þorsteinn Gylfason heimspekiprófessor
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Icesave-samningarnir
- afleikur aldarinnar?

Sigurður Már Jónsson
Icesave-málið er 
fordæmalaust í 
íslenskri sögu. 
Sigurður Már 
Jónsson,  
fyrrum ritstjóri 
Viðskipta-
blaðsins,  
skyggnist á 
bak við tjöldin 
og lýsir vinnu-
brögðum og 
niðurstöðum 
samninga- 
nefnda Svavars 
Gestssonarar og Lees Buchheit. Deilurnar 
um samningana eru raktar sem og afskipti 
forseta Íslands af málinu.  
Þá er farið yfir ýmis stóryrði sem féllu á 
Alþingi og í fjölmiðlum um Icesave, klofning-
inn vegna málsins í röðum Vinstri grænna og 
gjörólíka afstöðu margra kunnustu fræði-
manna landsins. Veruleikinn er lygilegri en 
nokkur skáldskapur! Þessi bók á vakti mikla  
athygli og er skyldulesning.
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Íslenskir kommúnistar
1918-1998

Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Í þessari sérlega 
fróðlegu og vel 
skrifuðu bók 
er rakin saga 
íslenskra  
kommúni-
sta í máli og 
 myndum frá 
því að  
Brynjólfur 
Bjarnason 
tók þátt í 
götuóeirðum í 
Kaupmanna-
höfn haustið 1918 og fram til þess að þau 
Margrét Frímannsdóttir og Svavar Gests-
son þáðu boðsferð til kommúnistaflokks 
Kúbu haustið 1998. Óslitinn þráður var frá 
fyrstu aðdáendum kommúnismans til hinna 
síðustu. Nú hafa allar myndir af Stalín verið 
teknar niður í betri stofum á Íslandi en eftir 

Búsáhaldabyltingin  
– sjálfsprottin eða skipulögð? 

Stefán Gunnar Sveinsson
Búsáhaldabyltingin 2008–2009 er einn ótrúlegasti kaflinn í 
nútímasögu Íslendinga. Hið friðsæla Ísland fyrri ára steyptist 
skyndilega um koll. Setið var um Stjórnarráðið, Seðlabankann 
og Alþingi, ráðherrar urðu að hafa lífverði, reynt var að frelsa 
fanga úr haldi lögreglunnar, barist var nánast upp á líf og dauða 
á götum Reykjavíkur, lögreglan var að niðurlotum komin eftir 
margra daga götubardaga, ríkisstjórn hrökklaðist frá völdum. 
Stefán Gunnar Sveinsson sagnfræðingur hefur haft aðgang 
að áður óbirtum trúnaðargögnum, meðal annars skýrslum og 
endurminningum, og talað við fjölda manns, sem tók beinan 
eða óbeinan þátt í þessum atburðum, lögreglumenn,  
mótmælendur, ráðherra og alþingismenn. Margt nýtt kemur 
þar fram, ekki síst um hlut forystumanna Vinstri grænna í búsáhaldabyltingunni. Bókin er 
afrakstur langrar og rækilegrar heimildavinnu þrautreynds sagnfræðings. 

Önnur rit AB - sagnfræði, ævisögur 

stendur, að hreyfing íslenskra kommúnista 
náði hér meiri áhrifum en víðast annars 
staðar í lýðræðisríkjum, ekki aðeins í stjórn-
málum heldur einnig í verkalýðshreyfingu og 
menningarlífi. 624 bls. og yfir 400 ljósmyndir.

Í krafti sannfæringar
Jón Steinar Gunnlaugsson

Jón Steinar segir 
frá uppvaxtarárum 
sínum, mótun 
lífsskoðunar, 
lífsgæfu sinni og 
lífinu.  Dregur 
upp myndir af 
samferðamönn-
um og segir frá 
áhugaverðum 
atburðum, en 
leggur þó mesta 
áherslu á feril 
sinn sem mál- 
flytjandi og dómari við Hæstarétt. Bókin er 
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Barnið sem varð að harðstjóra 
– saga helstu einræðisherra 20. aldar

Bogi Arason
Illræmdustu 
harðstjórar 20. 
aldar, Stalín, Hitler, 
Franco, Maó, 
Ceausescu, Pol Pot, 
Saddam Hussein,  
Khomeini og Idi 
Amin, voru ekki 
aðeins nöfn, 
heldur menn. 
Hvernig voru þeir 
sem börn? Hvað 
mótaði þá?  
Hvað rak þá til að 
fremja ódæði?  
Þaulreyndur og víðlesinn blaðamaður, Bogi 
Þór Arason, rekur hér leiðina úr vöggu til 
fjöldagrafa. Stórfróðleg bók.

Heimur batnandi fer
Matt Ridley

Við erum ríkari, 
heilbrigðari, 
hamingjusamari, 
hreinni, frið-
samari, jafnari og 
langlífari en  
nokkur fyrri 
kynslóð! Hér 
hrekur vísindarit-
höfundurinn Matt 
Ridley skilmerki-
lega upphrópanir 
dómsdags-
prédikara. Sú 
kenning hans, að 21. öld geti orðið besti 
tími mannkynsins fram að þessu, er djarfleg.

Eftirlýstur
– sönn saga úr heimi fjármála  
um morð og réttlætisbaráttu

Bill Browder
Eftirlýstur er saga 
Bill Browders, 
sjóðsstjóra sem 
eftir ævintýra-
legan uppgang 
lenti upp á 
kant við Putin 
forseta Rúss-
lands. Mögnuð 
saga sem um 
leið er nístandi 
afhjúpun á 
raunverulegu 
stjórnarfari í 
Rússlandi eftir 
fall Sovétríkjanna. Hér er fjallað um spillta  
olígarka og misnotkun valds. Hörkuspenn-
andi saga þar sem svik, mútur, spilling og 
misþyrmingar viðgangast hvar sem litið er.

Deilt á dómarann
Jón Steinar Gunnlaugsson

Bók Jóns Steinar, 
Deilt á dómar-
ann, vakti mikla 
athygli þegar hún 
kom fyrst út hjá 
Almenna bóka-
félaginu. Bókin 
hefur verið ófáan-
leg en hefur verið 
endurúteginn. 
Jón Steinar 
heldur þvi að 
Hæstiréttur 
sé helst til vilhallur 
stjórnvöldum í dómum sínum, láti það að 
mestu vera að rökstyðja dóma sína og taki 
sér þar með óeðlilegt vald í túlkun á mann-
réttindum. 

hafsjór fróðleiks fyrir alla þá sem hafa áhuga 
á þjóðmálum. Hér nýtur skýr hugsun og stíll 
höfundarins sín vel og úr verður stórfróðleg 
og sérlega læsileg bók.



94  ÞJÓÐMÁL hausthefti 2016

Uppsprettan
Tímamótaskáldsaga eftir einhvern 
 athyglisverðasta rithöfund 20. aldar. Upp-
sprettan fjallar um tvo arkitekta í New 
York sem halda út í lífið. Bókin er sérlega 
sterk og grípandi enda hefur hún verið 
þýdd á fjölmörg tungumál og selst í 6,5 
milljónum eintaka. Þýðandi er Þorsteinn 
Siglaugsson, en bókin er endurbætt 
útgáfa frá fyrri útgáfu sem nefndist 
Uppruninn og kom út árið 1990.

Undirstaðan
Dagný Taggart rekur járnbrautarfyrirtæki fjölskyldu sinnar, en 
þrír menn keppa um ástir hennar, argentíski námueigandinn  
Francisco d’Anconia, iðnjöfurinn Hank Rearedn og hinn 
dularfulli John Galt. Baksviðið er Bandaríkin í örri hnignun. 
Þótt Undirstaðan, sem á frummálinu heitir Atlas Shrugged, sé 
mögnuð ástarsaga, flytur hún líka áleitin boðskap um undir-
okun og frelsi, sníkjulíf og sköpun. Samkvæmt lesendakönn-
unum er hún ein áhrifamesta bók allra tíma, næst á 
eftir biblíunni. Undirstaðan er vinsælasta bók Ayn Rand. 
Undirstaðan kemur nú út í fyrsta sinn á íslensku, en alls hafa 
átta milljónir eintaka selst af henni í Bandaríkjunum.  
Þýðing: Elín  Guðmundsdóttir.

Kíra Argúnova
Skáldsagan We the Living var framhaldssaga undir nafni 
söguhetjunnar í Morgunblaðinu 1949, en ekki hefur  tekist 
að hafa upp á þýðanda hennar. Þýðingin hefur verið 
endur skoðuð og búin til prentunar af Frosta Logasyni 
 útvarps  manni og dr. Hannesi H. Gissurarsyni prófessor. Í 
bókinni styðst Rand við eigin reynslu af  Ráðstjórnarríkjunum 
á fyrstu árum þess. Kíra Argúnova er ung og sjálfstæð 
stúlka, sem elst upp í Pétursborg á öndverðum þriðja áratug 
 tuttugustu aldar. Hún þarf að velja á milli hins myndarlega, 
skemmtilega, en kærulausa Leós, sem er sonur keisaralegs 
aðmírals, og hins heiðarlega og einbeitta kommúnista 
Andrejs, sem vinnur fyrir hina nýju leynilögreglu. Í  þessari 
sögu er fólk af holdi og blóði, en ekki aðeins mælskir 
 prédikarar fyrir ólíkum sjónarmiðum. Í eftirmála segir Ásgeir 
Jóhannesson, heimspekingur og lögfræðingur, frá lífi og 
verkum Ayns Rands.

Ayn Rand


