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Ágrip 
 

Útgáfa þýddra skáldverka hefur aukist mikið hér á landi síðustu áratugi. Bókaútgáfur hafa 

sameinast og nokkrar breytingar hafa orðið á útgáfustarfseminni. Ástæður þess eru 

margvíslegar svo sem breytingar á efnahagsumhverfi. Efni ritgerðarinnar er ritstjórn 

þýðinga en þörfin fyrir ritstjórn og ritstjóra eykst í réttu hlutfalli við útgáfu efnis bæði á 

prentuðu og rafrænu formi. Bókaútgáfan Forlagið er langstærsta útgáfa landsins um 

þessar mundir og gefur út rit undir útgáfumerkjunum Forlagið, JPV, Mál og menning, 

Vaka Helgafell og Iðunn. Í ritgerðinni sem skiptist í þrjá hluta er fjallað um starfsemi og 

skipulag Forlagsins, val og útgáfu þýddra skáldverka og námsvinnu höfundar sumarið 

2009. Þá er umfjöllun um ritstjórn og ritstjóra, þýðingar, skáldsagnaþýðingar og 

þýðendur. Auk þess er þar þýðing höfundar á heilræðum ritstjórans M. Lincoln Schuster 

frá árinu 1962. Í þriðja og síðasta hluta ritgerðarinnar er umfjöllun um rannsókn á 

hlutverki ritstjóra í verkferli þýddra skáldverka. Þátttakendur í rannsókninni voru sex 

talsins, þrír þýðendur og jafnmargir ritstjórar og starfa þeir allir fyrir Forlagið. 

Niðurstöður eru teknar saman og fjallað um helstu hlutverk ritstjóra í útgáfuferlinu.  
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Inngangur 

Ritgerðin sem hér fer á eftir skiptist þrjá hluta. Í fyrsta hluta er fjallað um námsvinnu hjá 

Forlaginu sumarið 2009, starfsemi og skipulag fyrirtækisins og val erlendra skáldverka til 

þýðinga. Í öðrum hluta er umfjöllum um ritstjóra, handritalestur, þýðingar, skáldsagnaþýðingar 

og þýðendur. Þar er einnig þýðing höfundar á opnu bréfi ritstjórans M. Lincoln Schuster frá árinu 

1962 til upprennandi ritstjóra. Í þriðja og síðasta hluta er hlutverk ritstjóra í ferli þýddra 

skáldverka skoðað. Spurningar voru lagðar fyrir fjóra þýðendur og jafnmarga ritstjóra sem 

samþykktu að taka þátt í verkefninu. Þýðendurnir starfa allir fyrir Forlagið og ritstjórarnir eru 

allir í föstu starfi á skrifstofum Forlagsins. Svör fengust hjá þremur af fjórum í hvorum hópi. 

Fjallað er um svör þátttakendanna og helstu niðurstöður. 

 

I. Hjá Forlaginu 
 

Námsvinnan mín hjá útgáfufyrirtækinu Forlaginu hófst mánudaginn 15. júní 2009. Ingibjörg 

Helgadóttir verkefnastjóri ritstjórnar tók vel á móti mér og kynnti fyrir mér helstu verkefni og 

starfsfólk. Fyrirtækið er ungt og hefur aðeins starfað í þeirri mynd sem það er í nú í rúm tvö ár. 

Hjá Forlaginu eru gefin út rit undir nokkrum útgáfumerkjum en þau eru: Forlagið, JPV,  

Mál og menning, Vaka Helgafell og Iðunn. Auk þess er Tímarit Máls og menningar til húsa hjá 

Forlaginu.  

 

Starfsemi og skipulag 

Starfsemi Forlagsins fer fram í vinalegu húsnæði á tveimur hæðum að Bræðraborgarstíg 7 þar 

sem starfsfólk vinnur saman að sínum verkefnum við nokkuð þröngan húsakost, en þröngt mega 

sáttir sitja eins og sagt er og mér fannst áberandi hve góður starfsandi virtist ríkja á staðnum. Auk 

starfsmanna dvelja á vinnustaðnum kettirnir Breki og Randver og gefa þeir starfsumhverfinu líf 

og lit með nærveru sinni. Flestir starfsmenn eru á staðnum milli kl. 9 og 17, en nokkuð er um að 

starfsmenn vinni heima. Á staðnum er einnig rekin verslun sem er opin frá kl. 9-17 alla virka 

daga og þangað kemur fólk og kaupir bækur og rit fyrirtækisins.  
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Forlagið skiptist í nokkrar deildir. Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 30 manns en auk þeirra eru 

nokkrir verktakar sem starfa utanhúss. Ritstjórnarskrifstofan er fjölmennust, þá er umbrots- og 

hönnunardeild, markaðsdeild sem hefur einnig starfsmenn sem sjá um kvöldsölu (símasölu), 

tveir starfsmenn sjá um móttöku og símsvörun og aðrir tveir um bókhald og fjármál.  

Í fyrirtækinu skemmtileg kortadeild sem einn starfsmaður sér alfarið um. Réttindastofa 

Forlagsins sér um samskipti við útlönd vegna erlendra samninga, til dæmis vegna þýðinga 

höfunda.  

Ég kynnti mér starfsemi allra deilda  fyrirtækisins meðan á dvölinni stóð en lagði mesta 

áherslu á að kynnast starfi ritstjóranna enda var ég í mestu sambandi við þá vegna þeirra 

verkefna sem ég fékk að taka þátt í að vinna. 

 

Kynningar-og markaðssmál  

Það sem vakti mestan áhuga minn auk þess að fylgjast með starfi ritstjóranna, voru þeir 

starfsmenn sem sinntu markaðs- og kynningarmálum. Atli Bollason bókmenntafræðingur lét af 

störfum sem kynningarstjóri Forlagsins í ágúst og við tók Kristrún Heiða Hauksdóttir. 

Kynningarmálin eru mikilvæg fyrir útgáfufyrirtæki og hjá Forlaginu er unnið gott og líflegt 

kynningarstarf sem gaman var að fylgjast með. Kynningarstjóri sér um samskipti við fjölmiðla, 

blaðamenn og dagskrárgerðarfólk, miðlar upplýsingum um þau verk sem gefin eru út og hvetur 

til umfjöllunar um þau. Sendar eru út fréttatilkynningar með öllum útgefnum bókum og 

kynningareintök eru send á valda aðila.1 

Markaðsstarfið skiptist síðan í tvennt, annars vegar er það innri markaðssetning gagnvart 

endursöluaðilum og hinsvegar ytri markaðssetning gagnvart kaupandanum sjálfum. 

Markaðsstjóri er Heiðar Ingi Svansson og hefur hann yfirumsjón með allri markaðsstarfsemi 

Forlagsins. Hann sér um að gera viðskiptasamninga við smásala í samráði við framkvæmda-

stjóra, finnur nýjar bækur til útgáfu í samráði við útgáfustjóra, framfylgir söluáætlunum í 

samráði við sölustjóra og vinnur að kynningarmálum Forlagsins með kynningarstjóra.2 

Markaðs- og kynningarstjóri fylgjast vel með frá degi til dags, taka á móti fólki sem leitar til 

fyrirtækisins, svara fyrirspurnum  og skipuleggja útgáfuhóf og ýmsar uppákomur á vegum 

Forlagsins. Í ágúst var var til dæmis skipulögð sveppatínsluferð í Heiðmörk í samvinnu við 
                                                            

1 Kristrún Heiða Hauksdóttir kynningarstjóri Forlagsins, tölvupóstur [21.ágúst 2009]. 
2 Heiðar Ingi Svansson markaðsstjóri Forlagsins, tölvupóstur [2. september 2009]. 
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Skógræktarfélag Reykjavíkur í tilefni af útkomu bókar um sveppatínslu. Ferðin var vel sótt enda 

hafði bókin verið efst á lista yfir söluhæstu bækur Forlagsins í sumar. 

Val og útgáfa erlendra skáldverka 

Ritstjórar og aðrir stjórnendur Forlagsins fylgjast vel með hjá erlendum útgáfufyrirtækjum og 

sækja reglulega ráðstefnur og svokallaðar bókamessur erlendis. Mikið er lagt upp úr því að velja 

góð skáldverk til þýðinga hjá fyrirtækinu þó að ekki séu til um það fastar vinnureglur / verkferlar 

um það hvenig það er gert. Flest skáldverk sem koma til þýðinga eru valin eftir að ritstjórar eða 

útgefendur hafa tekið eftir þeim á ráðstefnum eða hjá erlendum útgáfufyrirtækjum en þó kemur 

það fyrir að einstaklingar / þýðendur koma með uppástungur að skáldverkum til útgáfu.  

 Þegar verk hefur verið valið er þýðandi fenginn til að þýða skáldverkið og  fær hann 

handritið afhent til vinnslu. Misjafnt er á hvaða formi handrit berast en algengast nú orðið er að 

handrit séu send á milli manna á rafrænu formi.  Langmest er um þýðingar úr ensku í flokki 

skáldverka þó að önnur tungumál komi við sögu, svo sem Norðurlandamál. Yfirleitt er það sami 

aðili innanhúss hjá Forlaginu (ritstjóri) sem fylgir handritinu eftir þar til það er sent í 

prentsmiðju. Þegar handrit kemur aftur í hús frá þýðanda fer það í prófarkarlestur og síðan er það 

sent aftur til þýðanda með athugasemdum. Síðan fer handritið í umbrot og er lesið yfir að 

minnsta kosti einu sinni eftir það. Mjög misjanft er hversu langan tíma þetta ferli tekur og hve 

mikið þarf að lagfæra og breyta handriti frá þýðanda . Þegar handrit er tilbúið og hefur farið í 

gegnum umbrot er það sent í prentsmiðju. Mest af þeim þýddu skáldverkum sem gefin eru út hér 

á landi eru prentuð innanlands,  en auk þess eru handrit send til prentunar til Svíþjóðar, 

Danmerkur, Slóvaníu og fleiri landa.3 

           Val handrita til þýðinga og til útgáfu er oft mjög persónulegt og krefjandi verkefni en sá 

sem velur  skáldverk til útgáfu eða þýðingar leggur í raun sitt eigið mat á verkið. Þá reynir á 

sjálfstraust ritstjóra en eins og Richard Marek segir í grein sinni „How Books are Chosen” þar 

sem hann fjallar um helstu þætti sem mikilvægir geta talið við val handrita: 

„Go for what you know. Trust your instincts and your passions.  
And the readers will come – and they will buy.”4 

                                                            

3 Viðtal höfundar við Ingibjörgu Helgadóttur ritstjóra [18. ágúst 2009]. 
4 Richard Marek, , „How Books are Chosen: What Goes into Making an Editorial Decision”, Editors on Editing: 
What Writers Need to Know About What Editors do, New York: Grove Press, 1993, bls. 83-90, hér bls. 90. 
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Námsvinna 

Ég fékk mörg og margvísleg verkefni meðan ég starfaði hjá Forlaginu. Til að byrja með vann ég 

mikið við síðulestur, það er að segja ég las yfir nokkuð af handritum til dæmis þýdd skáldverk og 

íslenskar unglingabækur en eftir því sem leið á námsdvölina urðu verkefnin fjölbreyttari.  

Ég gerði meðal annars efnisorðaskrár bæði í kennslubók og fræðslurit (uppskriftabók) og  

myndaskrá upp úr handriti að bók. Þá las ég líka yfir nokkrar skrár, nafnaskrár og  

efnisorðaskrár, púkaði handrit með villupúka, gerði samanburð á handritum eftir að  

leiðréttingar höfðu verið færðar inn í þau eftir prófarkalestur og síðan eftir umbrot.  

 Þá fékk ég að skrifa umsagnir um nokkur aðsend handrit sem var einstaklega 

skemmtilegt. Þær sendi ég síðan til verkefnastjóra ritstjórnar og kynningarstjóra sem sá um að 

svara viðkomandi höfundi. Ekkert af þeim handritum sem ég fékk að skrifa um kom til greina að 

gefa út það ég best veit. Þetta voru allt nokkuð sérstök ritverk sem gaman var að skoða, tvö 

þeirra ríkulega myndskreytt og eitt vélritað upp á nokkur hundruð blaðsíður.  

Hér á eftir er skrá yfir verkefnin í tímaröð.  

 

15. - 19. júní   

Mánudagur 15. júní 

Ísland í áranna rás. Las greinina „Saga Alþingis á 18. öld” eftir Halldór Bjarnason.  

Las texta á kápu bókarinnar Jörðin, prúfeintak úr prentsmiðju. 

Þriðjudagur 16. júní 

Kínverjinn eftir Henning Mankell. Las saman tvo bunka, annan frá prófarkalesara og hinn 

leiðréttan úr umbroti, rúmar 500 bls. 

Fimmtudagur 18. júní 

Six suspects, þýðing Ísaks Harðarssonar á bók eftir Wikas Swarup, færði leiðréttingar í skjalið 

með Track Changes, 550 bls. 

Föstudagur 19. júní  

Þú og ég eftir Jónínu Leósdóttur. Las yfir síðustu próförk, athugasemdir, blaðsíðutal og spássíur. 

Skoðaði innsend handrit. 
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22. – 26. júní 

Mánudagur 22. júní 

Daring book for girls eftir Andrea J. Buchanan, Miriam Peskowitz, Halla Sverrisdóttir þýddi. 

Las yfir þýdda kafla og gerði athugasemdir til dæmis varðandi orðalag. 

Þriðjudagur  23. júní 

Six suspects eftir Wikas Swarup, púkaði handrit og setti inn leiðréttingar. 

The daring book for girls eftir Andrea J Buchanan og Miriam Peskowitz, Halla Sverrisdóttir 

þýddi. Las og gerði athugasemdir við texta, stafsetningu o.fl. 

Miðvikudagur 24. júní 

Las yfir aðsent handrit, skrifaði mitt álit og sendi til verkefnastjóra ritstjórnar og kynningarstjóra. 

The daring book for girls eftir Andrea J Buchanan og Miriam Peskowitz, Halla Sverrisdóttir 

þýddi. Las og gerði athugasemdir við texta, stafsetningu o.fl. 

Fimmtudagur 25. júní – Föstudagur 26. júní 

The daring book for girls eftir Andrea J Buchanan og Miriam Peskowitz Halla Sverrisdóttir 

þýddi. Las og gerði athugasemdir við texta, stafsetningu o.fl. 

 

29. júní- 3. júlí 

Mánudagur 29. júní 

Óvíd (Publius Ovidius Naso) Ummyndanir (Metamorphoses) Kristján Árnason íslenskaði og 

ritaði inngang, 510 bls. myndir, myndatextar. Las saman tvö handrit, annað þeirra með 

leiðréttingum frá umbrotsmanni.  

Miðvikudagur 1. júlí 

The daring book for girls eftir Andrea J Buchanan og Miriam Peskowitz, Halla Sverrisdóttir 

þýddi. Las yfir aðsent handrit, skrifaði álit og sendi verkefnastjóra ritstjórnar og kynningarstjóra. 

Fimmtudagur 2. júlí  

The daring book for girls eftir Andrea J Buchanan og Miriam Peskowitz, Halla Sverrisdóttir 

þýddi. Las og gerði athugasemdir við texta, stafsetningu o.fl. 
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Útbjó Glosario (Index) úr kennslubók Mundos nuevos 2, Lestrarbók í spænsku, stig II. 

Tók afrit af efni sem þýtt hafði verið á íslensku (einstök orð) úr köflum og stafrófsraðaði og las 

saman við Glosario í spænsku bókinni. 

Föstudagur 3. júlí 

Vann að Glosario (Index) úr kennslubók Mundos nuevos 2, Lestrarbók í spænsku, stig II. 

 

6. júlí - 10.júlí 

Mánudagur 6. júlí 

Leikur engilsins eftir Carlos Ruizzafon, Sigrún Eiríksdóttir þýddi. Púkaði handrit, 640 bls. 

Glosario A-Z  – úr kennslubókinni Mundos Nuevos, afritaði þýðingar, raðaði saman og felldi 

burtu. Aðlagaði að Glosario í spænsku bókinni. 

Þriðjudagur 7. júlí 

New Moon eftir Stephenie Meyer, Magnea J. Matthíasdóttir þýddi, 537 bls.  

Samanburði á síðulestri lokið. Fór yfir vafamiða, efnisyfirlit, blaðsíðutal og stafsetningu, 

kaflaröð, orðskiptingar, fyrstu síður , og hóruunga. Skoðaði handrit með hliðsjón af ensku 

útgáfunni (fletti saman). Athugaði blaðsíðufjölda miðað við próförk. 

Miðvikudagur 8. júlí – Föstudagur 10. júlí 

The daring book for girls eftir Andrea J Buchanan og Miriam Peskowitz. Þýðandi Halla 

Sverrisdóttir. Las og gerði athugasemdir við texta, stafsetningu o.fl. 

 

13.-17. júlí 

Mánudagur 13. júlí 

The daring book for girls eftir Andrea J Buchanan og Miriam Peskowitz.  

Þýðandi Halla Sverrisdóttir. Las og gerði athugasemdir við texta, stafsetningu o.fl. Las yfir 

aðsent handrit, skrifaði álit og sendi til verkefnastjóra ritstjórnar og kynningarstjóra. 
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Þriðjudagur 14. júlí 

New Moon eftir Stephenie Meyer, Magnea J. Matthíasdóttir þýddi, 537 bls. Lestur. 

Miðvikudagur 15. júlí – Fimmtudagur 16. júlí. Veik. 

Föstudagur 17. júlí 

The daring book for girls eftir Andrea J Buchanan og Miriam Peskowitz, Halla Sverrisdóttir 

þýddi. Las og gerði athugasemdir við texta, stafsetningu o.fl. 

 

20.- 24. júlí 

Mánudagur 20. júlí – Miðvikudagur 22. júlí 

New Moon eftir Stephenie Meyer. Magnea J. Matthíasdóttir þýddi, 537 bls. Lestur. 

Fimmtudagur 23. júlí 

Michael Scott. The Alchemist. The Secrets of the Immortal Nicholas Flamel.  

Gullgerðarmaðurinn. Leyndardómurinn um hinn ódauðlega Nicolas Flamel.   

Þýðandi Guðni Kolbeinsson, 254 bls. Fjarlægði dr. og Dr. og lagfærði texta. 

Föstudagur 24. júlí 

Sama rit, setti inn leiðréttingar og breytingar með Track Changes.  

 

27. - 31. júlí 

Mánudagur 27. júlí 

The daring book for girls eftir Andrea J Buchanan og Miriam Peskowitz.  

Þýðandi Halla Sverrisdóttir. Las og gerði athugasemdir við texta, stafsetningu o.fl. 

Greinasafn til heiðurs Gunnari Karlssyni sjötugum. Ritstjórar Guðmundur Jónsson, Helgi Skúli 

Kjartansson og Vésteinn Ólafsson. Lestur neðanmálsgreina – athugaði samræmi o.fl. Tók 

stikkprufur í textaog las. 

Þriðjudagur 28. júlí 

Greinasafn – sama verkefni.  

Íslenska þrjú. Kennslubók fyrir framhaldsskóla. Íslenskar bókmenntir frá fyrstu tíð og fram til 

siðbreytingar um 1550. 231 bls. í handriti. Fór yfir texta og uppsetningu. Mikið af töflum o.fl. 

Útbjó útsendingarlista úr excel skjali, sameinaði nokkra lista og lagfærði. 
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Miðvikudagur 29. júlí 

Mundos nue vos 2, Lesbók. Pétur Ástvaldsson þýddi og staðfærði. Las athugasemdir, tilvísanir 

o.fl. og merkti við það sem þurfti að breyta. Richard Béliveau. Cooking with foods that fight 

cancer, 2007. Sló inn (setti upp) Bibliography. 

Fimmtudagur 30. júlí – Föstudagur 31. júlí 

Richard Béliveau. Cooking with foods that fight cancer, 2007. Vann að bilbliography. 

Bibliography (efnisorðaskrá), bar saman ensku skrána og íslensku og fann öll orðin í handriti. 

Merkti þau með yfirstrikunarpenna og setti í skrána. 

 

3. - 7. ágúst  

Mánudagur 4. ágúst, frídagur verslunarmanna. 

Þriðjudagur 5. ágúst – Föstudagur 7. ágúst 

Richard Béliveau. Cooking with foods that fight cancer, 2007. Vinna við efnisorðaskrá. 

 

10. - 14. ágúst 

Mánudagur 10. ágúst 

Hvíti tígurinn eftir Aravind Adiga, Ísak Harðarson þýddi. Púkaði handrit. 

Þriðjudagur 11. ágúst 

Núll núll 9 eftir Þorgrím Þráinsson. Lestur á handriti, 212 bls. 

Miðvikudagur 12. ágúst 

Núll núll 9 eftir Þorgrím Þráinsson. Sama verkefni, lestur og athugasemdir skráðar í handrit. 

Las yfir aðsent handrit, skrifaði álit og sendi til verkefnastjóra ritstjórnar og kynningarstjóra. 

Fimmtudagur 13. ágúst 

New Moon eftir Stephenie Meyer, Magnea J. Matthíasdóttir þýddi. Fór yfir efnisyfirlit, 

blaðsíðutal og stafsetningu, athugaði kaflaröð og orðskiptingar. Skoðaði handrit með hliðsjóna af 

ensku útgáfu bókarinnar (fletti saman). 

Föstudagur 14. ágúst 

Fundur í kaffistofu. Forstjóri, framkvæmdastjóri, markaðsstjórar, ritstjórar, hönnuðir og fleiri 

spjölluðu saman um bækur í vinnslu og útgáfuna framundan. 

Reisubók Guðríðar eftir Steinunni Jóhannsdóttur. Softproof, fór yfir pdf skjöl af kápu og fletti 

proof skjali frá prentsmiðju. Hetjur eftir Iðunni Steinsdóttur, 173 bls. Lestur. 
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17. - 19. ágúst 

Mánudagur 17. ágúst 

Jón Leifs, rit eftir Atla Heimi Sveinsson. Las yfir heimildaskrá, nafnaskrá og skrá yfir tónverk, 

50-70 bls. Gerði margar athugasemdir og tillögur að breytingum á uppsetningu. 

Þriðjudagur 18. ágúst  

Á mannamáli, Þórdís Elva Þorvaldsdóttir Bachmann, 266 bls. Útbjó myndaskrá upp úr handriti 

að bók, 3 bls. 

 Fór í skemmtilegt ferðalag með sölustjóra ferðabóka Ásgeiri Má Valdimarssyni að skoða 

lagerhúsnæði Forlagsins. Fyrst fórum við vestur í bæ, í Héðinshús, skoðuðum húsnæði þar og 

heilsuðum upp á fólk. Síðan lá leiðin vestur á Granda þar sem verið er reisa nýtt mjög rúmgott 

húsnæði sem mun hýsa lager Forlagsins. Þar er líka ætlunin að verði bókabúð og jafnvel 

kaffíhús. Einnig er fyrirhugað að innrétta skrifstofuhúsnæði þar fyrir starfsfólk fyrirtækisins. 

Miðvikudagur 19. ágúst 

Á mannamáli, Þórdís Elva Þorvaldsdóttir Bachmann, 266 bls. Útbjó myndaskrá, 3 bls. upp úr 

handriti. Las yfir nafnaskrá og fleiri skrár í rit um Snorra Sturluson og skráði athugasemdir. 

Þessi síðasti dagur minn hjá Forlaginu var mjög ánægjulegur eins og dagarnir voru 

reyndar flestir þennan tíma sem á námsvinnunni stóð. Veðrið spillti heldur ekki fyrir 

vinnugleðinni, sól og blíða næstum upp á hvern dag og oft var veðrið svo gott að hægt var að 

sitja með verkefnin úti á palli. Verkefnin sem ég fékk að taka þátt í að vinna voru fjölbreyttari en 

ég átti von á og ég lærði heilmikið af því að takast á við að leysa þau.  

Ég tel mig hafa fengið ágæta og gagnlega starfsþjálfun þessar tíu vikur og vonast til að 

geta nýtt mér þekkingu og reynslu úr námi mínu og námsvinnu í hagnýtri ritstjórn og útgáfu. Ég 

fékk góða hvatningu og kveðjur frá starfsfólki Forlagsins þegar ég lauk námsvinnunni 19. ágúst 

og yfirgaf skrifstofuna með fallegan blómvönd.  
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II. Um ritstjórn og þýðingar 

 

Ritstjórar 

Við ritstjórn á efni á það sama við og um þýðingar að kunnátta á efninu og þekking er 

nauðsynleg og hafa þarf í huga hver viðtakandi textans er. Til að geta haft skoðun og áhrif á 

orðalag texta um ákveðið efni þarf að byggja það á þekkingu á umfjöllunarefninu. 

Umfjöllunarefnið þarfnast nálgunar frá ritstjóranum með svipuðum hætti og frá þýðandanum – 

ritstjórinn vinnur sem eins konar framlenging á þýðandanum að því að koma þýðingunni til 

viðtakandans, lesandans. Ritstjóri þarf að velja sér fræðilega nálgun ekki síður en þýðandinn eða 

öllu heldur gera sér ljóst hver nálgunin er í þýðingunni og sjá til þess að henni sé framfylgt með 

samræmingu. 

Ritstjórar starfa á ýmsum stöðum og víða er þörf á ritstjórn svo sem allsstaðar þar sem 

fram fer útgáfa á efni t.d. hjá ljósvakamiðlum og prentmiðlum. Opinberar stofnanir og 

einkafyrirtæki hafa ráðið sérstaka ritstjóra til að hafa umsjón með útgáfum sínum og vefsíðum. 

Þörfin fyrir ritstjórn eykst í réttu hlutfalli við aukið magn af útgefnu efni. 

Það er margt sem ritstjóri þarf að hafa í huga við sína vinnu til dæmis þegar um er að 

ræða ritstjórn á skriflegum texta. Oft eru það sérstakir prófarkalesarar sem sjá um að villulesa 

texta áður en hann er sendur til prentunar en að sjálfsögðu hefur ritstjóri stundum þá þekkingu 

sem þarf til þess að prófarkalesa (próf í íslensku eða góða þekkingu) og getur þá séð um alla 

þætti ritstjórnarinnar. Misjafnt er hvernig samstarfi ritstjóra og höfundar texta (eða þýðanda) er 

háttað en stundum útbýr ritstjóri leiðbeiningar um frágang handrita sem hann ætlast til að unnið 

sé eftir. Þetta á oft við þegar um ritstjórn tímarita er að ræða.  

Starf ritstjóra er yfirleitt mjög fjölbreytt. Ritstjórinn fylgir oft útgefnum verkum alla leið í 

útgáfuferlinu, allt frá því að þau koma inn á borð og hafa verið valin til útgáfu af honum sjálfum 

eða öðrum, í prófarkarlestur, umbrot  og alla leið í prentsmiðjuna þar sem bókin verður til sem 

sjálfstætt verk.  

Uppsetning og útlit textans er það sem ritstjórinn hefur ákvörðunarvald yfir en útlit texta 

þarf að taka mið af honum sjálfum, hvort hann er langur, stuttur, fræðilegur eða fagurfræðilegur, 

skáldskapur eða frétt o.s.frv. Taka þarf mið af því hvar textinn verður birtur, sem segir líka til um 

hvernig hann verður notaður, og að lokum þarf að taka mið af því hver mun taka við textanum, 

lesa hann.  
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Alan D. Williams skilgreinir hlutverk ritstjóra sem vinna fyrir útgáfufyrirtæki í grein 

sinni „What is an Editor” í þrennt: 

a) að finna og velja bækur til útgáfu 

b) að ritstýra 

c) að vera tengiliður höfunda og útgefenda5 

 
Þegar rætt er við þýðendur og höfunda kemur það fram að þeir líta í raun á ritstjóra að 

hluta til sem umsjónarmenn sína eða aðila sem láta sér annt um þá og verk þeirra. Þess vegna er 

ljóst að það er mjög mikilvægt að samband milli höfundar  eða þýðanda og ritstjóra sé gott og 

þeir treysti hver öðrum, en þá hlýtur öll samvinna þeirra að ganga betur.  

Það er ýmislegt sem ritstjóri hefur umsjón með til dæmis hjá bókaútgáfu eins og 

Forlaginu í Reykjavík. Þegar fræðirit eða kennslubækur eiga í hlut sér ritstjóri gjarnan um að fá 

sérfræðing á viðkomandi sviði til að lesa þýðingu yfir í þeim tilgangi að tryggja fræðilegan 

áreiðanleika og gagnsemi þýðingar á viðkomandi fræðasviði. Síðan vinnur ritstjóri úr 

athugasemdum sérfræðingsins í samráði við þýðanda. Í bókum af þessu tagi felst oft mikil vinna 

í samræmingum, sem og gerð atriðisorðaskráa og þess háttar efnis sem ekki er hægt að þýða 

beint. 

Sé um svonefndar samprentsbækur að ræða þarf ritstjóri oft að sjá um styttingar og aðra 

aðlögun texta að forminu; þá er uppsetning textans fyrirfram bundin í ákveðið form sem sniðið er 

að frummálinu en hentar stundum þýðingarmálinu síður. Til dæmis er mjög algengt að texti sem 

þýddur er úr ensku á íslensku lengist allnokkuð. Oft felst þá mikil vinna í fara yfir umbrot og 

laga textann að því. Þetta kallar á að ritstjóri kynni sér efnið vel og taki ákvarðanir um styttingar 

út frá því. 

Fyrir utan þetta sér ritstjóri oftast um að semja káputexta, kynna sér erlenda umfjöllun og 

dóma um verkið og þýða tilvitnanir í erlenda dóma til að nota á kápu og í auglýsingum.6 

 

 

                                                            

5 Alan D Williams,., „What is an Editor?”, Editors on Editing: What Writers Need to Know About What Editors do, 
New York: Grove Press, 1993, bls. 3-9, hér bls. 4-7. 
6 Sigríður Rögnvaldsdóttir, samtal höfundar við Sigríði Rögnvaldsdóttur ritstjóra [17.ágúst 2009]. 
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Handritalestur 

Það er mikilvægt að handrit séu prófarkalesin áður en þau fara í umbrot og er slíkur lestur hluti af 

lokafrágangi ritsmíðar.  Þeir sem sjá um handritalestur kallast prófarkalesarar og algengt er að 

slíkir aðilar vinni sjálfstætt, til dæmis í verkefnum fyrir útgáfufyrirtæki. Útprentaður texti sem á 

að prófarkalesa kallast próförk og í hana eru skráðar leiðréttingar sem gera þarf.  

Oft eru notuð merki til að einkenna leiðréttingar og til eru nokkur tákn sem hafa fasta  

merkingu. Táknin eru ýmist notuð með staðsetningartákni eða látin gegna hlutverki þess. Þá eru 

þau sett inn í textann þar sem á að breyta honum og einnig sett á spássíuna.7  

 Frágangur og vinnsla handrita er misjöfn og hefur breyst töluvert á undanförnum 

áratugum með aukinni tækni. Í grein Jane von Mehren „What Editors Look for in a Query Letter, 

Proposal, and Manuscript”sem kom út árið 1962 er fjallað um frágang handrita, ritun bréfa til 

útgefenda og ýmislegt fleira. Þar er hægt að sjá hvað tímarnir hafa breyst en á þessum tíma 

skiluðu höfundar handritum sínum til ritstjóra annað hvort handskrifuðum eða vélrituðum. 8  

Í dag er öldin önnur og ýmis gangur á því á hvaða formi handrit berast ritstjórum.  

 Ágætis leiðbeiningar  um frágang handrita er að finna í óútgefnu kennsluefni eftir 

Höskuld Þráinsson sem heitir Skrifaðu bæði skýrt og rétt og notað er í námskeiðinu Ritstjórn og 

fræðileg skrif við Háskóla Íslands. Þar segir í 10 kafla um markmið reglna um frágang handrita: 

 

Meginmarkmiðið er að tryggja  að frágangur hins prentaða máls auðveldi lesandanum 

lesturinn og stuðli að því að hann hafi sem mest gagn af honum. Þess vegna eru oft 

ákvæði í þessum reglum sem miða að því að lesandinn geti sem best fylgst með efninu 

(t.d. reglur um kaflaskiptinu, millifyrirsagnir, inngang, útdrátt) eða leitað sér frekari 

upplýsinga um það (t.d. reglur um tilvísanir til heimilda og heimildaskrár). Annað 

markmið þessara reglna er að tryggja samræmi í frágangi, en krafan um samræmi í 

frágangi er ekki bara hagnýt (ósamræmi getur valdið ruglingi) heldur að hluta til 

fagurfræðileg, ef svo má segja (ósamræmi þykir fara illa og vera “ljótt”).9 

                                                            

7 Ingibjörg Axelsdóttir og Þórunn Blöndal. Handbók um ritun og frágang, Reykjavík: Iðunn, 2002, bls. 117 
8 Jane von Mehren, „What Editors Look for in a Query Letter, Proposal, and Manuscript” Editors on Editing: What 
Writers Need to Know About What Editors do, New York: Grove Press, 1993, bls. 93-100, hér bls. 100. 
9 Höskuldur Þráinsson, Skrifaðu bæði skýrt og rétt, óútgefið kennsluefni við Háskóla Íslands, 2007. 
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Opið bréf til upprennandi ritstjóra 

Árið 1924 stofnuðu tveir ritstjórar, þeir M. Lincoln Schuster og Richard L. Simon útgáfu-

fyrirtækið Simon & Schuster. Þeir nutu mikillar velgengi í útgáfuheiminum og gáfu út margar 

metsölubækur. Greinin „An Open Letter to a Would-be Editor” var skrifuð fyrir fyrstu útgáfu 

bókar ritstjórans Gerald Gross Editors on Editing: What Writers Need to Know About What 

Editors do sem kom út árið 1962 en þar er að finna heilræði ritstjórans M. Lincoln Schuster til  

upprennandi ritstjóra. 10 Heilræðin 24 eru sígild lesning fyrir alla þá sem sinna ritstjórn og 

útgáfumálum. Hér eru heilræðin í þýðingu höfundar: 

 

I 

Stærsta áhættan við að sækja um starf er sú að þú gætir fengið starfið. Ef þú ert tilbúinn til þess 

að taka þá meðvituðu áhættu, þá skal ég setja niður nokkrar mögulega hjálplegar ábendingar í 

nokkrum stuttum setningum byggðum á langri reynslu. 

II 

Þú biður um greinarmuninn á hugtökunum “ritstjóri” og “útgefandi”: Ritstjóri velur handrit; 

útgefandi velur ritstjóra. 

III 

Hlutverk ritstjóra hefst ekki með fullkláruðu handriti sem honum er formlega látið í té, snyrtilega 

frágengnu og tilbúnu til prentunar. Með því fyrsta sem þú þarft að læra er að höfundar (eða 

umboðsmenn þeirra) skila iðulega ekki handritum, heldur hugmyndum að handritum, og veita 

þér þau forréttindi að “bjóða blint í þau”. Þú getur talist heppinn að fá að sjá uppkast og 

sýnishorn af kafla fyrst. Stundum færðu jafnvel ekki að sjá eitt einasta orð. 

IV 

Góður ritstjóri verður að hugsa, áætla og ákveða eins og hann væri útgefandi, og eins verður 

góður útgefandi að starfa sem hann væri ritstjóri; við bókmenntaskilning sinn verður hann að 

                                                            

10 M. Lincoln Schuster, „An Open Letter to a Would-be Editor”, Editors on Editing: What Writers Need to Know 
About What Editors do, New York: Grove Press, 1993, bls. 22-28, hér bls. 23-28. 
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bæta við tölulegum skilningi. Hann getur ekki leyft sér að vera litblindur. Hann verður að geta 

greint á milli svarts og rauðs bleks.  

V 

Það er ekki nóg að “líka” eða “mislíka” handrit, hugmynd eða frumgerð að bók. Þú verður að 

vita, og geta sagt sannfærandi frá því, af hverju þér finnst það sem þér finnst um innleggið. 

VI 

Ekki dæma handrit útfrá því sem það er, heldur útfrá því sem það gæti orðið. 

 

VII 

Gleymdu öllum klisjum og goðsögnum um “gullna meðalveginn”. Ef þú hugsar á þann hátt 

verður þú sleginn út af laginu. 

VIII 

Helsta ánægja og mestu forréttindi skapandi ritstjóra er að nálgast lífið frá öllum sjónarhornum 

og uppgötva þarfir sem enn hafa ekki verið uppfylltar – og að finna bestu höfundana til að 

uppfylla þær. 

IX 

Það eru stundir þar sem þú þarft að lokum að segja: “Jafnvel þó þetta sé léleg hugmynd, þá er 

hún einnig illa skrifuð.” 

X 

Lærðu þolinmæði – skilningsríka þolinmæði, skapandi þolinmæði – svo að þér verði ekki 

brugðið þegar þú spyrð rithöfund hvernig gangi með nýju bókina, og hann svarar: “Hún er tilbúin 

– það eina sem er eftir er að skrifa hana.” 

XI 

Náðu valdi á listinni að renna yfir, sleppa og prófa – tæknin við að lesa hluta af handriti alveg í 

gegn. Þú munt þurfa að læra hvenær þú getur örugglega notað þessa tækni, og hvenær þú verður 

að lesa hverja einustu línu, hvert einasta orð. 
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XII 

Lærðu að lesa með blýanti – ekki einfaldlega að skrifa niður mögulegar endurbætur og 

leiðréttingar, heldur til að láta í ljós bæði við sjálfan þig og samstarfsmenn þína hugmyndir að 

kynningu og auglýsingum sem gætu farið af stað mörgum mánuðum síðar. Slíkar hugmyndir 

verða takmarkalaust betri ef þú setur þær á blað meðan þú ert spenntur og fullur innblásturs af 

ánægjunni við að uppgötva rithöfundinn eða bókina. 

XIII 

Æfðu vísvitandi listina við að minnka grundvallarþema eða -áhrif bókar niður í eina eða tvær 

stuttar setningar. Þú verður að læra að setja hina fullkomnu ímynd bókarinnar á eitt nafnspjald. 

Þetta mun síðar gefa þér kjarnann fyrir ritstjórnargrein þína, kápu bókarinnar, sýnishorn til 

útgefanda, bréf þín til gagnrýnenda, skoðanamyndenda, sölumanna og bókabúða. 

XIV 

Hafðu ekki of miklar áhyggjur af mistökum sem þú gerir vísvitandi; það er, þeim vonbrigðum og 

misbrestum sem verða af því að taka meðvitaða áhættu. Ritstjórn og útgáfa eru áhættusamar 

starfsgreinar – stundum jafnvel hættuspil. 

XV 

Fylgdu ekki ríkjandi tískustraumum, og aldrei láta þér detta í hug að gera “aðra” bók sem líkir 

eftir metsölubók líðandi stundar. Skapaðu tískustefnur, fylgdu þeim ekki. 

XVI 

Leggðu ríka áherslu á að rithöfundur sé efnilegur – og á virði þess að bók hafi langan líftíma – 

kostir sem eru mun mikilvægari en tafarlaus metsala. 

XVII 

Ef þú ert tilbúinn til að gefa bók atkvæði vegna mögulegs orðstírs hennar – líta á hana raunsætt 

sem líklega til að vera mislukkaða snilld eða snilldarlega mislukkun – útskýrðu í smáatriðum 

ástæður áhuga þíns og reiknaðu út fjárhagshliðina, svo þú vitir nákvæmlega hversu miklu þú ert 

tilbúinn til að tapa. 
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XVIII 

Ef þér finnst þú þurfa að notfæra þér aðstoð og ráðleggingar viðurkennds yfirvalds eða 

sérfræðings á ákveðnu málefni, mundu að sérfræðingur forðast iðulega öll smáu mistökin meðan 

hann geisist áfram að stóru rökvillunni. Ritstjóri sem er sannarlega frjór verður að gerast 

sérfræðingur í sérfræðingum. 

XIX 

Ekki verða brugðið eða gerast vondaufur þótt þú heyrir af öðrum útgefanda sem hyggst gefa út 

bók um sama efni. Mun mikilvægara en að vera fyrstur er að vera tilbúinn til að gera sér að góðu 

að vera bestur. 

XX 

Fagnaðu uppástungum og ráðleggingum frá sölufólki þínu og markaðs- og auglýsingahóp þínum, 

en veittu viðnám öllum þrýstingi sem þau beita þig til að samþykkja “öruggu leiðina” og 

þægilegar málamiðlanir. 

XXI 

Gleymdu eða taktu ekki mark á neinum ofeinföldunum á hugtakinu um “hinn læsa almenning”. 

Það er ekki til neitt sem heitir einn læs almenningur. 

XXII 

Lærðu að vinna þér inn traust höfunda þinna áður en bókin er gefin út, meðan á útgáfuferlinu 

stendur og eftir að bókin er útgefin. Ef þú hvetur ekki til og tryggir þér ekki slíkt traust og 

samvinnu, muntu sjá afturhvarf til árdaga útgáfu, þar sem bóksalar voru einnig útgefendur og 

samband rithöfundar við útgefanda var byggt á ógn og ótta. 

XXIII 

Fyrir ritstjóra er stund sannleikans sú þegar þú spyrð sjálfan þig stóru spurningarinnar: Myndir 

þú kaupa þessa bók ef hún væri útgefin hjá annarri útgáfu? Þessi ögrun, þetta próf, getur komið í 

ljós í mörgum þumalputtareglum, svo sem þessum: Rektu hníf í gegnum hvaða blaðsíðu sem er 

og sjáðu hvort það blæðir. Ef þú missir úr málsgrein, líður þér eins og þú sért að missa af 

upplifun? Fær hún hárin á hnakkanum til að rísa? (Þetta próf var uppástunga A.E. Housman). En 

allir þessir mælikvarðar leiða okkur aftur að hinum tveimur grundvallarspurningum: Myndir þú 
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leggja eigið fé undir til að eignast bókina sem þú ert að hugsa um, og enn fremur, myndirðu vilja 

eiga hana í eigin bókasafni – svo mikið að þú yrðir ánægður að finna hana aftur eftir nokkur ár 

og þig myndi ekki bara hlakka til þess að lesa hana, heldur að endurlesa hana? Mundu alltaf að 

það er fylgst með þér og þú dæmdur af samstarfsmönnum og útgefanda, af rithöfundum, 

umboðssölum, bóksölum, gagnrýnendum og ritdómurum. Þeir meta þig ekki eftir einstakri 

velgengni eða einstökum misbresti, heldur eftir meðaltalsvelgengni þess sem þú kemur í höfn. 

Babe Ruth, Ty Cobb, Mickey Mantle og Roger Maris urðu heimsfrægir meistarar í sinni grein 

með því að slá um 300 högg. Eins getur þú, innan vissra marka, notið þín á heiðarlegan hátt með 

því að koma fram af hugrekki, nota ímyndunaraflið og, fyrst og fremst, stjórnast af þeim 

skapandi hvötum sem veita fullnægju. 

XXIV 

Ritstjórn getur verið og ætti að vera, ekki eingöngu lífsfyllandi starfsvettvangur heldur einnig í 

eðli sínu ríkuleg menntun, því hún veitir þér þau forréttindi að vinna með mest skapandi fólki 

þíns tíma: rithöfundum og kennurum, þeim sem hreyfa við heimsmyndinni og þeim sem fá hana 

til að hristast. Fyrir ævilangt námskeið sem þú værir tilbúinn að borga kennslugjöld fyrir, færðu 

borgað, ekki eingöngu í krónum, heldur með takmarkalausri vitsmunalegri og andlegri fyllingu. 
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Þýðingar  

Það eru þýðingar allt í kringum okkur og ósýnilegir þýðendur gegna mikilvægu hlutverki í 

hverdagsveruleikra flestra, svo sem við lestur dagblaða, bóka og sjónvarpsáhorf. Það er ólíklegt 

að margir velti því fyrir sér almennt hver hafi þýtt hvað, hvernig eða hvers vegna. Þrátt fyrir að 

þýðingar séu allt í kringum okkur eru þýðingar það menningarstarf sem oftast hefur verið 

vanmetið. Það er þó í raun mjög undarlegt að svo sé þar sem sjálf hugmyndin um 

heimsbókmenntir hvílir á þýðingum. Flest snilldarverk bókmennta eru nær undantekningalaust 

lesin af fleirum í þýðingu en á frummálinu.11  

Þýðingafræði er frekar ung fræðigrein en þegar rómantíkin sprakk út á 19. öld var mikil 

gróska í bókmenntum og heimspeki í hinum þýskumælandi ríkjum þar sem þýðingar gegna 

miklu hlutverki.12 Á þessum tíma voru samin mikilvæg verk á sviði þýðingafræða, þar á meðal 

hin þekkta ritgerð Schleiermachers sem nefndur hefur verið faðir nútíma túlkunarfræði en 

skilningur hans á þýðingum tengist henni. Hann var guðfræðingur og greindi þýðingar í tvennt: 

skáldskap og “annað” (sem innihélt einnig munnlega túlkun). Hann setti fram kenningu varðandi 

tvær þýðingaraðferðir þýðanda. Þessar tvær aðferðir eru samkvæmt Schleiermacher: 

 

- Að flytja lesandann til höfundarins. 

- Að flytja höfundinn til lesandans. 13 

 

Aðferðirnar tvær telur Schleiermacher útiloka hver aðra. Með fyrri aðferðinni lesi höfundur 

þýðinguna sem útlendingur eins og þýðandinn frumtextann. Með síðari aðferðinni leggi 

þýðandinn höfundinum til það mál sem höfundurinn hefði notað ef hann hefði frumsamið verkið 

á þýðingarmálinu.14  

 

 

 

                                                            

11 Ástráður Eysteinsson, Tvímæli, Reykjavík, Bókmenntafræðistofnun Háskólaútgáfan, 1996. bls. 14. 
12 Sama heimild, bls. 76. 
13 Gauti Kristmannsson. Úr fyrirlestri í Háskóla Íslands. Reykjavík, 2. september 2008. 
14 Jeremy Munday, Introducing Translation Studies: therories and applications, New York: Routledge, 2001.  
bls. 27-28. 
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Skáldsagnaþýðingar 
Þýðing erlendra skáldverka hefur aukist töluvert á síðustu árum og áratugum. Í grein í Skírni frá 

árinu 1984, „Bókmenntir og þýðingar“, fjallar Ástráður Eysteinsson um stöðu þýddra skáldverka 

gagnvart íslenskum bókmenntaþýðingum. Hann nefnir það í upphafi greinarinnar að nauðsynlegt 

sé að gera úttekt á íslenskri þýðingasögu svipað og íslenskri bókmenntasögu og gera  

mætti úttekt á íslenskri þýðingarútgáfu. 15 Þó má hér nefna að árið 2006 kom út rit hjá 

Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands sem nefnist Af erlendri rót. Í ritinu er að finna skrá yfir 

þýðingar í blöðum og tímaritum á íslensku 1874-1910, auk fróðleiks um þýðingastarf á Íslandi.16   

Þýdd skáldverk eru stærsti bókaflokkurinn á íslenskum bókamarkaði en á seinni hluta 

síðustu aldar varð stóraukning á útgáfu þýddra fagurbókmennta hér á landi. Mikill kippur hljóp í 

alla þýðingarstarfsemi eftir síðari heimsstyrjöldina sem skýrir þá þróun að einhverju leyti. 

Efnahagsaðstæður urðu einnig betri og það skapaði aukinn markað fyrir bækur og 

fagurbókmenntir.17 Á árunum 2000–2008 var blómleg útgáfa þýddra skáldverka hér á landi eins 

og eftirfarandi tölur sýna: 

 

 
 
 
 
 

Útgáfa þýddra skáldverka á Íslandi 2000-2008 18 
 

Samkvæmt samtali við sölustjóra hjá Forlaginu tók sala á þýddum skáldverkum verulegan kipp 

þegar farið var að gefa út bækur í kiljuformi. Kiljurnar eru handhægari og ódýrari og því 

söluvænni.  Von er á nokkurn veginn jafn mörgum þýddum skáldverkum frá Forlaginu árið 2009 

og árið 2008, þó að titlarnir verði líklega nokkrum færri en árin 2007 og 2008.19                                                    

 
                                                            

15 Ástráður Eysteinsson, „Bókmenntir og þýðingar”, Skírnir: tímarit Hins íslenska bókmenntafélags, 158.árg.  
Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1984 bls. 19-22.  
16 Svanfríður Larsen, Af erlendri rót, Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands,  
Háskólaútgáfan,2006, bls. 9-11. 
17 Ástráður Eysteinsson, Tvímæli, Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands,  
Háskólaútgáfan, 1996,bls. 268-269. 
18 Heimasíða Félags íslenskra bókaútgefenda, Bókatíðindi, <http://www.bokatidindi.is/index.php/bokatieindi>   
[skoðað 5. ágúst 2009]. 
19 Viðtal höfundar við Ásgeir Má Valdimarsson sölustjóra [ágúst 2009]. 

 
Ár: 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
Fjöldi: 

 
  51 

 
  36 

 
  40 

 
  44 

 
  63 

 
  71 

 
   62 

 
  85 

 
  83 
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Þýðendur 

Þýðendur eru margir með fjölbreytta menntun og bakgrunn. Margir hafa tungumálamenntun eða 

þekkingu vegna uppruna síns úr öðrum samfélögum sem nýtist þeim þar sem þeir búa og starfa. 

Þýðendur starfa um allt samfélagið við sín verkefni og eru algerlega ómissandi þar sem fram fer 

útgáfustarfsemi af einhverju tagi. Sem dæmi um mikilvægt hlutverk þýðenda má nefna að það 

kæmu tæplega út þykk dagblöð á morgnana ef ekki væru þýðendur að verki við vinnslu þeirra en 

töluvert magn þeirra frétta sem almenningur innbyrðir daglega er þýddur jafnóður úr erlendum 

fréttamiðlum. 

„Þýðingar eru fyrst og fremst listgrein og það skiptir mjög miklu máli að þýðandinn sé 

skemmtilegur“20 sagði ritstjóri hjá Forlaginu sem hefur langa reynslu af því að starfa með 

þýðendum. Auk þess að vera skemmtilegur er mikilvægt að þýðandi sé vandvirkur í sínu starfi, 

en góður þýðandi er sá sem getur miðlað því efni sem hann vinnur með bæði skemmtilega og 

fallega. Þá skiptir máli hverskonar efni þýðandinn vinnur með, en skáldverk, fræðslurit, frétt og 

ljóð hljóta að vera gjörólík viðfangsefni fyrir þýðanda. Verkefni þýðandans eru margvísleg og í 

bókinni Fagurfræði og miðlun sem kom út árið 2008 má finna þessi orð Walters Benjamin um 

efnið í íslenskri þýðingu Ástráðs Eysteinssonar: 

 

Verkefni þýðandans felst í því að finna tungumálinu, sem þýtt er á, það 

áform sem vekur í því bergmál frumtextans. Hér er um að ræða þátt í 

þýðingu sem greinir hana glögglega frá skáldverkum, því að áform þeirra 

snúa aldrei að tungumálinu sem slíku, heild þess, heldur allsendis 

umsvifalaust [unmittelbar] að ákveðnu mállegu samhengi innihaldsins. En 

þýðingunni, andstætt skáldverkinu, finnst ekki sem hún sé stödd inni í 

fjallaskógi tungumálsins sjálfs, heldur utan við skóginn, andspænis 

honum, og án þess að stíga sjálf inn í hann kallar hún frumtextann inn, 

einmitt á þann stað þar sem bergmál eigin tungu getur falið í sér enduróm 

verks á hinu framandi máli.21 

                                                            

20 Viðtal höfundar við Guðrúnu Sigfúsdóttur ritstjóra [19. ágúst 2009]. 
21 Walter Benjamin. „Verkefni þýðanda”, Fagurfræði og miðlun: úrval greina og bókakafla. Þýð. Ástráður 
Eysteinsson. Ritstj. Ástráður Eysteinsson. Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, Háskólaútgáfan, 
2008, bls. 185-201, hér 193-194. 
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III. Hlutverk ritstjóra í verkferli þýddra skáldverka 
 

Rannsókn  

Valdir voru nokkir aðilar, fjórir þýðendur og fjórir ritstjórar til að taka þátt í verkefninu. 

Ingibjörg Helgadóttir verkefnastjóri ritstjórnar Forlagsins til aðstoðar við valið. Sendur var 

tölvupóstur til fjögurra þýðenda og fjögurra ritstjóra og þeir spurðir hvort þeir vildu svara einni 

spurningu sem varðandi þeirra starfssvið. Viðbrögðin voru mjög góð og flestir svöruðu innan 

tíðar og gáfu grænt ljós á þátttökuna. Niðurstaðan var sú að þrír þýðendur og þrír ritstjórar tóku 

þátt. Í fyrstu var hugmyndin að útbúa nokkrar spurningar og taka hljóðrituð viðtöl við 

þátttakendur en niðurstaðan varð sú að nota tölvupóst og aðeins eina spurningu. 

Spurningin sem lögð var fyrir þátttakendur var þessi: 

Hvert er hlutverk ritstjóra þegar unnið er að þýðingu skáldverks? 

Svör þátttakendanna fara hér á eftir og eru auðkennd í stafrófsröð, þáttakendurir eru: 

Þýðandi a), Þýðandi b) og Þýðandi c) og  Ritstjóri a), Ritstjóri b) og Ritstjóri c). 

Hvergi er vitnað beint í svör þátttakendanna heldur var leitast að vinna upp úr þeim helstu atriði. 

 

Þrír þýðendur 

Þrír að fjórum þýðendum sem ég sendi tölvupóst sendu mér svör við spurningunni en ekkert 

heyrðist í þeim fjórða. Svörin voru misjafnlega ítarleg. 

 

Þýðandi a)  

Telur hlutverk ritstjóra í verkferli þýddra skáldverka ákvarðast af þremur þáttum: 

- Reynslu og færni þýðanda. 

Hann telur að reynsla þýðanda í slíkum verkefnum skipti mjög miklu máli varðandi það 

hver þörfin fyrir ritstjórn er og reyndir þýðendur þurfi mun  minni aðstoð ritstjóra en 

byrjendur í faginu.  
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- Reynslu og færni ritstjóra. 

Í öðru lagi telur Þýðandi a) að reynsla og færni ritstjóra skipti máli og geri hann hæfari til 

að meta það hve mikil afskipti hann þarf að hafa í verkferlinu 

- Verkinu sjálfu. 

Hér útskýrir þýðandi það hvernig verkið ákvarðar það hve mikla ritstjórnarvinnu þarf að 

vinna í kringum þýðingu þess og tekur sem dæmi að flóknara sé til dæmis að þýða 

glæpasögu en skáldsögu og þá geti aðkoma góðs ritstjóra verið mjög veigamikil.  

Þýðandinn segist ekki hafa mikil samskipti við sína ritstjóra og hefur ekki velt fyrir sér þessum 

samskiptum áður. Ástæðuna telur þýðandi geta vera þá að þekkja vel til starfsins þar sem hann 

var alinn upp með þýðendum sem hafi jafnvel gert hann kokhraustari og kærulausari eins og 

hann orðar það. 

 

Þýðandi b) 

Velti spurningunni fyrir sér og fann í fyrstu ekki nógu greindarlegt svar að eigin sögn. Sendi 

síðan annað ítarlegra svar. Þýðandinn segir frá því í byrjun að starf þýðandans sé fremur 

einmanalegt og einangrað og þegar upp komi vafaatriði í starfi sé frábært að vita af einhverjum á 

hinum endanum sem geti bjargað manni frá stærstu gloríunum (á hér við ritstjóra).  Nefnir það að 

kannski sé það frekar prófarkalesarinn en ritstjórinn, en telur að ritstjórinn sé nauðsynlegur 

milligöngumaður þessara tveggja og geti skorið úr um vafaatriði sem geta komið upp. Ritstjórinn 

eigi líka væntanlega trúnað beggja, höfundar og prófararkalesara. Í seinna svarinu nefnir Þýðandi 

b) að ritstjórn hafi í raun farið fram áður en þýðandi fær þýtt skáldverk í hendur. Þá nefnir hann 

að bækur sem komi út hér á landi séu almennt ekki styttar eða staðfærðar en þær sem hafi verið í 

höndum fleiri en eins þýðanda þurfti líklega mesta skoðun ritstjóra sem þarf þá að samræma 

ólíkan stíl og orðaval til að bókin verði einsleit. Þá segir Þýðandi b) að réttast sé kannski að segja 

að ritstjóri þýðingar sé einskonar gæðastjóri bókaforlagsins, auk þess að vera tengill og bakland 

þýðanda og annarra aðila sem að útgáfu verksins koma.  
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Þýðandi c) 

Telur hlutverk ritstjóra þýdds skáldverks að ýmsu leyti sambærilegt við almennt hlutverk ritstjóra 

við útgáfu skáldverka. Hlutverkið felist í því að yfirfara textann eða skipuleggja yfirlestur 

annarra, leiðrétta stafsetningarvillur og málvillur, gera breytingartillögur um orðfæri og stíl ef 

þess þarf, hafa umsjón um umbroti, útbúa titilsíður, gera káputexta, gáta tilvitnanir í aðra texta ef 

þær eru og fá leyfi fyrir birtingu tilvitnana ef lög um höfundarrétt mæla svo fyrir. Ritstjóri þýdds 

skáldverks þarf einnig að leggja mat á þýðingarferlið sjálft og meta það hvernig tekst til að skila 

texta af frummálinu yfir á viðtökumálið (hér íslensku). Ritstjórinn þarf að gera tillögur um það 

sem betur má fara í því sambandi. Það sem ritstjórinn þarf að huga að sérstaklega að mati 

Þýðanda c): 

- Að málsnið og stíll þýðingarinnar sé í samræmi við frumtextann. 

- Að þýðandi komi merkingu frumtextans til skila í margbreytileika sínum. 

- Að þýðingin standist fagurfræðilegar og málfarslegar kröfur sem gera verður til hennar. 

 

Þá nefndir Þýðandi c) að til þess að ritstjóri geti sinnt þessu hlutverki sínu vel þurfi hann (eða sá 

sem les yfir þýðingu)  helst að hafa hliðsjón af frumtextanum við vinnu sína. Hafi yfirlesari 

(ritstjóri) ekki vald á máli frumtextans getur einnig verið gagnlegt að hafa til hliðsjónar þýðingu 

frumtextans á öðru máli sem hann skilur. 

Þýðandi c) telur það mjög mikilvægt fyrir þýðanda að njóta góðs af glöggum yfirlesara (ritstjóra) 

sem hefur góða bókmenntaþekkingu og gott vald á íslensku máli. Slíkur aðili geti bent 

þýðandanum á margvísleg atriði sem betur mættu fara og þýðandinn hefur af einhverjum 

orsökum ekki gert sér grein fyrir eða ekki fundið lausn á.  
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Þrír ritstjórar 

Ritstjórarnir brugðust vel við þegar ég nefndi það við þá að svara spurningum vegna verkefnis 

sem ég væri að vinna í tengslum við námsvinnuna. Þrír af fjórum svöruðu og svörin voru 

misjafnlega ítarleg eins og hjá þýðendunum. 

 

Ritstjóri a) 

Ritstjóranum þykir svarið einfalt: 

- Að sjá til þess að höfundarverkið komi skammlaust út á nýja tungumálinu. 

Þá nefnir ritstjórinn að leiðin sé auðvitað ekki alltaf sú sama. Það skipti til dæmis mestu máli 

hvort ritstjórinn skilji tungumálið sem þýtt er úr. Þá getur hann borið saman frumtexta og 

þýðingu og gert athugasemdir, leiðrétt eða stungið upp á breytingum miðað við sinn skilning á 

textanum. Ef ritstjórinn  aftur á móti skilur ekki tungumálið sem þýtt er úr verði hann að ráðfæra 

sig við sérfræðing eða ræða það sem er athugavert við þýðandann. Þá nefnir ritstjórinn að 

stundum sé búið að þýða bókina á tungumál sem ritstjórinn skilur og það geti einfaldað málið 

töluvert þó að hann „treysti ekki öðrum þýðanda sjálfkrafa betur en sínum eigin” eins og 

ritstjórinn orðar það. Ritstjóri a) rekur síðan dæmi um verkefni sem hann lenti í við þýðingu á 

spænsku sem gekk heldur brösulega. Þá fékk ritstjórinn til liðs við sig spænskumælandi mann 

sem þekkti vel til frumtextans og las þýðinguna líka yfir til að athuga hvort allt hefði skilað sér. 

Við þá athugun  fundust nokkur atriði  sem voru beinlínis rangþýdd og einnig nokkur atriði sem 

gátu orðið skýrari. 

 

Ritstjóri b) 

Telur hlutverk ritstjóra þegar unnið er með þýdd skáldverk vera tvíþætt: 

- Að passa upp á þýðandinn sé trúr frumtextanum, hann skilji hann til fullnustu og komi 

honum þannig frá sér að merkingin glatist ekki. 

- Að huga að því að allir þættir textans séu í samræmi við frumtextann, t.d. greina-, kafla- 

og hlutaskil haldi sér og annað sem tjáð er án orða en getur þó falið í sér merkingu. 
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Varðandi fyrra atriðið er góður yfirlestur lykilatriði og felur í sér að passa að þýðandinn hafi 

sleppt úr frumtextanum (gerist stundum), það þarf að huga vel að stíl frumtextans sem þarf að 

skila sér eins vel og kostur er í þýðingunni og passa að alls kyns vísanir innan textans eða utan 

skili sér og séu skiljanlegar íslenskum lesendum.  

Þá nefndir Ritstjóri b) að það sé hlutverk ritstjóra þýðingar að passa upp á að íslenskan í 

þýðingunni sé rétt, falleg og villulaus. Þá telur ritstjórinn að allur frágangur á bók skipti miklu 

máli þannig að hún sé útgáfunni til sóma og lesendum til gleði.  

 

Ritstjóri c) 

Ritstjóri c) fékk tvær spurningar. Aukaspurningin var: Hvað er ritstjórn þýðinga? Ástæðan fyrir 

því var sú að ritstjórinn var fljótari en aðrir þátttakendur að svara tölvupósti og svaraði þeirri 

spurningu áður en rannsóknin breyttist og spurningin með. Ritstjórinn svaraði báðum 

spurningum ítarlega og hér er það helsta úr svörum hans. Ritstjóri c) telur ristjórn þýðinga og 

ritstjórn þýddra skáldverka felast í því að:  

- Búa texta undir útgáfu á bók með því að sjá til þess að textinn sé frambærilegur. 

- Ítarlegur og gagnrýninn yfirlestur.  

- Ýmis textavinna við frágang verksins til prentunar, s.s. að skrifa káputexta. 

 

Þá fjallar hann um mun á ritstjórn þýðinga og ritstjórn frumsaminna verka, ekki síst 

skáldverka. Annað frá Ritstjóra c): Þegar um ritstjórn þýðinga er að ræða liggur  

textinn fyrir á frummálinu og lítið er unnt að bæta úr göllum sem á honum kunna að vera, 

svo sem í byggingu, sögufléttu og persónusköpun en það eru þættir sem ritstjórar  

reyna annars að aðstoða höfunda við þegar frumsamin verk eiga í hlut.  

 Vinna ritstjórans felst einkum  í því að lesa þýðinguna og leggja síðan fram einhverjar 

tillögur um breytingar eða lagfæringar sem eru bornar undir þýðandann. Slíkar tillögur eru 

misjafnlega umfangsmiklar og mikilvægar en oft eru þetta tillögur um málfar og 

setningaskipan, samræmi, nákvæmni eða málsnið á þýðingu. Stundum sér ritstjóri villur í 

þýðingunni til dæmis þýðingu nafna eða staðaheita. Einnig þarf hann stundum að skoða það 
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hvernig best er að láta mismunandi mállýskur koma fram í þýðingu og hvernig er best að 

þýða hugtök eða fyrirbæri sem ekki eru til íslensk orð yfir.  

Þegar fræðirit eða kennslubækur eiga í hlut þarf ritstjóri gjarnan að fá sérfræðing á 

viðkomandi sviði til að lesa yfir þýðingu til að tryggja fræðilegan áreiðanleika og gagnsemi 

þýðingarinnar á viðkomandi fræðasviði. Síðan vinnur ritstjóri úr athugasemdum sérfræðingsins í 

samráði við þýðanda. Í slíkum bókum felst oft mikil vinna í alls kyns samræmingu s.s. við gerð 

atriðisorðaskráa sem ekki er hægt að þýða beint.  

Ritstjórinn segir að lokum að allar athugasemdir séu bornar undir þýðanda og hann hafi 

líka oftast síðasta orðið um lausn vandamála þýðingarinnar, enda sé hann skrifaður fyrir 

textanum. 

 

Samantekt 

Það var nokkur samhljómur í svörum þýðendanna og eins ritstjóranna þó að hvert og eitt þeirra 

þeirra hefði sinn stíl. Dregnar voru ályktanir um helstu hlutverk ritstjóra í verkferli þýddra 

skáldverka, með því að skoða hvað er sameiginlegt í svörum þátttakendanna.  

Þýðendurnir virðast sammála um það að gott sé að hafa tengilið við útgáfuna, einn nefnir 

að ritstjórinn sé einskonar gæðastjóri útgáfunnar. Það sem kom mest á óvart hér er þegar einn 

þýðandinn nefndi það að hann hefði almennt lítil samskipti við sína ritstjóra.  

Ritstjórarnir virðast nokkuð sammála um hlutverk sitt þegar ritstjórn þýddra skáldverka 

eru annars vegar. Aðaláherslan er að koma verkunum á íslenskt mál og passa upp á að innihald 

verkanna skili sér eins vel og hægt er til lesenda. Þeir minnast á að oft þurfi aðstoð sérfræðinga 

til dæmis ef verkin eru á tungumálum sem þeir ekki skilja. Það sem kom mest á óvart hér er 

þegar ristjóri sagði þýðanda alltaf eiga síðasta orðið varðandi ágreiningsatriði enda væri hann 

skrifaður fyrir textanum.  
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Helstu hlutverk ritstjóra í verkferli þýddra skáldverka eru: 

Lesari 

Ritstjóri sér til þess að þýdda handritið sé lesið ítarlega. Ef hann sér ekki um það sjálfur sér hann 

um að handrit sé lesið af öðrum aðila (prófarakalesara). 

Tengiliður  

Ritstjóri er tengiliður þýðanda við útgáfuna og prófarkarlesara. Hann er þýðandanum gjarnan 

innan handar hjá útgáfunni varðandi pratísk atriði svo sem kynningarmál.  Ritstjóri sér einnig um 

að útbúa titilsíður, gera káputexta og fá leyfi fyrir birtingu tilvísana ef lög um höfundarrétt mæla 

svo fyrir. 

Gæðastjóri  

Ritstjóri er á vissan hátt gæðastjóri útgáfunnar. Hann sér að um að halda utan um frágang 

handrita, allt frá því að þau koma frá þýðanda og þar til þau fara í prentsmiðju.  

Verndari tungumálsins 

Þegar um þýdd skáldverk er að ræða er það fyrst og fremst hlutverk ritstjóra að sjá til þess að 

verkið skili sér til lesenda á góðu máli og að merking þess glatist ekki. 

 

Síðastnefnda atriðið kom fram í svörum beggja hópanna og er grundvallaratriði í starfi ritstjóra 

við vinnslu þýðinga til útgáfu. Það kemur fram að ritstjórar leggja mikið upp úr því að merking 

þýðingarinnar glatist ekki og fá gjarnan til liðs við sig sérfræðinga sem þekkja til tungumálsins 

sem þýtt er úr (ef þeir þekkja það ekki nógu vel) til að meta vafaatriði sem upp koma við 

yfirlestur. Ritstjórar og þýðendur hjálpast þannig að við að flytja höfunda erlendra skáldverka til 

lesenda sinna. Markmiðið með þeirri vinnu er samkvæmt Schleiermacher (sjá bls. 19) að 

lesendur þýðingar megi njóta textans á því máli sem höfundurinn hefði sjálfur notað ef hann 

hefði  frumsamið verkið á þýðingarmálinu.  
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Að lokum 

Bókaútgáfa á Íslandi blómstrar um þessar mundir. Það má segja að breytingar hafi orðið á 

samfélaginu undanfarin misseri á ýmsum sviðum og vilja margir rekja þær breytingar til 

efnahagskreppunnar sem ríkir víða í heiminum. Þegar slíkar þrengingar verða er ekki undarlegt 

að fólk leiti í bækur og bóklestur sér til hugarhægðar, fróðleiks, gleði og skemmtunar. 

Forlagið hefur aðeins starfað í þeirri mynd sem það er nú í tvö ár en hefur á þeim tíma 

náð að hasla sér völl í íslenskum bókamarkaði og er langstærsta bókaútgáfa landsins.  Það var 

sannarlega gaman að fá tækifæri til að kynnast starfseminni sem þar fer fram og fá þannig 

þekkingu á bókaútgáfu eins og hún gerist best þessa dagana hér á landi.  Það var gaman að 

kynnast fólkinu sem þar starfar og fá að taka þátt í að vinna handrit til útgáfu á ýmsum stigum.  

Þýðingar eru áhugavert viðfangsefni og eins og minnst er á í ritgerðinni væri það  

verðugt viðfangsefni að taka saman íslenska þýðingasögu þar sem þýðingar skipa æ stærri sess í 

útgáfu bókmennta hér á landi. Þýðingar skipa ekki sama sess í bókmenntaheiminum af 

einhverjum ástæðum og frumsamin skáldverk. Það gæti þó átt eftir að breytast í framtíðinni í takt 

við alþjóðavæðingu og opnari samskipti á milli fólks og landa. Þýðingar gegna æ stærra 

hlutverki í samskiptum einstaklinga og þjóða og sú þróun mun líklega halda hratt áfram næstu 

árin.  

 Ritstjórnin má aldrei gleymast en þörfin fyrir ritstjórn eykst í réttu hlutfalli  

við útgáfu efnis af ýmsu tagi.  Hlutverk ritstjóra geta verið ólík og fjölbreytt allt eftir  

verkefnum hverju sinni en í grunninn starfar ritstjóri oftast eftir nokkrum grunnhugmyndum.  

Þær hugmyndir ásamt fleiru eru einmitt reifaðar í heilræðum M. Lincoln Schuster sem  

ritgerðin inniheldur í þýðingu höfundar.  Það verður gaman að fylgjast með þróun bókaútgáfu á 

Íslandi, útgáfu íslenskra skáldverka og þýddra skáldverka. Útgáfa skáldsagnaþýðinga hefur  

verið að aukast á síðustu árum og er vonandi að sú þróun haldi áfram. Til þess að fólk megi  

njóta góðra þýddra skáldverka þarf ýmislegt að koma til. Vinna og samvinna þýðenda  

og ritstjóra verkanna skiptir án efa höfuðmáli varðandi útkomuna. 
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