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Ágrip 

Fræ!itímarit eru og hafa um aldir veri! hornsteinn fræ!a- og vísindasamfélaga um 

allan heim. "au eru ekki a!eins helsti mi!ill n#rra rannsóknani!ursta!na heldur einnig 

vettvangur fræ!ilegrar umræ!u. "etta skapar fræ!itímaritum sérstö!u me!al tímarita 

og ritstjórum $eirra sömulei!is. Ritstjórn fræ!itímarits l#tur vissum lögmálum sem 

ekki ver!ur komist undan og ströng krafa um fræ!ileg heilindi og vísindalega 

nákvæmni leggst ofan á a!rar skyldur ritstjórans. Margslungi! starf fræ!iritstjórans er 

hér rætt út frá reynslu minni af starfsnámi hjá Ritinu, tímariti Hugvísindastofnunar 

Háskóla Íslands en einnig sty!st ég vi! kenningar fræ!imanna á svi!i ritstjórnar. Í 

sí!ari hluta ritger!arinnar er a! finna umfjöllun um sögu og sérkenni Ritsins ásamt 

greiningu á ritstjórnarstefnu $ess. Útgefendur Ritsins hafa allt frá upphafi $ess ári! 

2001 haft $a! markmi! a! halda úti fjölbreyttu og vöndu!u fræ!itímariti á svi!i 

hugvísinda sem jafnframt hef!i skírskotun út fyrir háskólasamfélagi!. Auk $ess a! 

vera vettvangur fræ!imanna til a! mi!la fræ!um til almennings í $ematengdum 

greinum, skapa umræ!u um $jó!félagsmál o.s.frv., á Riti! einnig a! stu!la a! vexti og 

vi!gangi íslenskrar tungu me! $ví a! birta frumsamdar og $#ddar greinar sem au!ga 

íslenskan fræ!ior!afor!a. Hér er reynt a! meta hvernig til hefur tekist og leidd a! $ví 

rök a! $ótt ritstjórnarstefnan sé a! mörgu leyti vel útfær!, mætti #mislegt betur fara 

hva! var!ar samfellu og samræmi í framkvæmd hennar. Helsti styrkur Ritsins er e.t.v. 

$verfagleikinn sem einkennir efnistök og vinnubrög! ritstjórnar, en hann er 

hugsanlega einnig helsti veikleiki $ess. Sá fjöldi ólíkra ritstjóra sem kemur a! útgáfu 

Ritsins á  fárra ára tímabili skapar nefnilega hættu á misræmi í formi, útliti og 

ritstjórnaráherslum hjá tímaritinu í heild. 
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Inngangur 

Ritstjórn fræ!itímarits er bæ!i krefjandi og skemmtileg i!ja. Ég var svo lánsöm a! fá 

a! kynnast $ví af eigin raun vori! 2011 $egar ég sem nemi í hagn#tri ritstjórn og 

útgáfu fékk a! vera a!sto!arritstjóri hjá Ritinu, tímariti Hugvísindastofnunar Háskóla 

Íslands. "a! sem hér fer á eftir er a! drjúgum hluta byggt á $eirri ómetanlegu reynslu 

sem ég ö!la!ist í starfsnámi mínu $ar ásamt vi!tölum vi! tvo fræ!imenn sem ritst#rt 

hafa Ritinu. Skrifunum hef ég deilt upp í tvo meginhluta. Fyrst fjalla ég almennt um 

fræ!itímarit og ritstjórn $eirra. Í sí!ari hlutanum er Riti! í brennidepli. R#nt er í 

ritstjórnarstefnu tímaritsins og reynt a! varpa ljósi á sögu $ess og helstu sérkenni auk 

$ess a! benda á $a! sem betur mætti fara a! mínu mati. Í vi!aukum er a! finna 

hugmynd a! sni!skjali fyrir Riti!, vi!töl vi! ritstjóra, matsbla! ritr#na og s#nidæmi 

um útlit kápu Ritsins. 
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I. 

Ritstjórn fræ!itímarita 

Hva! er fræ!itímarit? 

Fræ!itímarit hafa sérstö!u me!al annars útgefins efnis a! $ví leyti a! $au innihalda 

jafnan efni rita! af sérfræ!ingum fyrir a!ra sérfræ!inga. Bandaríski 

stær!fræ!ingurinn Andrew M. Odlyzko hefur bent á a! fæstir vísindamenn í 

tæknifögum geti gert sér vonir um a! fleiri en tuttugu manns lesi hverja einstaka grein 

sem $eir fá útgefna spjaldanna á milli, $ótt fleiri kunni a! gefa sér tíma í a! skima yfir 

helstu ni!urstö!ur.1 "ótt kannski megi halda $ví fram a! hugvísindafólk geti ná! til 

ögn brei!ari lesendahóps en sérhæf!ustu stær!fræ!ingar, hreinlega vegna e!lis 

vi!fangsefnanna, $á er $a! samt sem á!ur svo, a! helsti tilgangur flestra fræ!igreina 

og fræ!itímarita, er a! koma á framfæri ni!urstö!um rannsókna — a! vera framlag til 

fræ!anna. Rannsóknarni!urstö!ur geta au!vita! einnig birst í bókarformi, $ví sem 

kalla! er mónógrafía, e!a fræ!iriti eftir einn höfund, e!a jafnvel sem grein í 

greinasafni. Fræ!itímaritin hafa $ó í gegnum tí!ina veri! helsti og kannski augljósasti 

vettvangur fyrir fyrstu umfjöllun um n#jar rannsóknir og halda velli sem slík — enn 

um sinn a! minnsta kosti.2 

Algengt er a! fræ!itímarit séu gefin út af háskólum e!a stofnunum sem heyra undir 

háskóla og $au kostu! af opinberu fé og styrkjum a! mestu leyti. Markmi! $eirra er 

$ví sjaldnast a! hagnast af útgáfunni. Fræ!itímarit lúta $ví a! vissu leyti ö!rum 

lögmálum en tímarit sem keppast um lesendur á almennum marka!i. Fræ!itímarit 

geta $ó veri! í samkeppni, t.d. vi! önnur tímarit á sama svi!i. Keppikefli! er $ó ekki 

endilega alltaf a! selja sem flest tölublö!, ekki sí!ur er mikilvægt a! vinna sig upp í 

vir!ingarstiga fræ!aheimsins. Sum fagsvi! hafa komi! sér upp kvör!um sem ætla! er 

                                                

1 Odlyzko, Andrew M.: „Tragic Loss or Good Riddence? The Impending Demise of Traditional 
Scholarly Journals“, International Journal of Human-Computer Studies 42 (1995) 71–122, hér bls. 3. 

2 Caelleigh, Addeane S.: „Role of the Journal Editor in Sustaining Integrity in Reasearch“, Academic 
Medicine 68:9 (september 1993), bls. S23–S29, hér bls. S23. 
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a! meta „vir!ingu“ tímarita me! sem hlutlausustum hætti, $ótt einna síst hafi bori! á 

slíkum hugmyndum í hugvísindum.3 

 

Hlutverk ritstjórans hjá tímaritum 

Ritstjóri tímarits hefur í grunninn $rí$ætt hlutverk: Stefnumótun, efnisöflun og 

verkstjórn. Ritstjórinn sér um a! móta ritstjórnarstefnu. Oft gerir hann $a! í samstarfi 

vi! ritnefnd, en ritstjórinn er í öllu falli sá sem ber ábyrg! á $ví a! henni sé framfylgt. 

"a! gerir hann me! $ví a! veita hverri grein ritstjórnaryfirlestur en auk $ess a! 

hnykkja á ritstjórnarstefnunni hefur yfirlesturinn $ann tilgang a! s#na höfundum hva! 

má betur fara í framsetningu, málfari, stíl, benda á skalla í röksemdafærslum og í raun 

hva!eina sem ritstjórinn telur a! geti bætt greinina og gert hana a! betra framlagi til 

$essa ákve!na tímarits. Ávallt ber a! hafa markhópinn í huga og hva!a sérstöku $arfir 

hann kann a! hafa. "ær á ritstjórinn a! $ekkja manna best og hjálpa höfundum a! 

koma til móts vi! $ær. En verkstjórnin felst ekki a!eins í $ví a! lesa yfir hjá 

höfundum og a!sto!a $á vi! skrifin, heldur einnig í utanumhaldi útgáfunnar í heild. 

Ritstjórinn útvegar einnig oft ritr#na $ar sem $ess er $örf, sér um samskipti vi! $á og 

er tengili!ur milli $eirra og höfundanna. Hann sér um samskipti vi! a!ra sem koma a! 

útgáfunni, skipulagningu verkefna og $ar fram eftir götunum. Ritstjóri er líka oft sá 

sem aflar efnis í tímariti! í samræmi vi! ritstjórnarstefnu, valin vi!fangsefni e!a $emu 

hverju sinni. Hann er sá sem ra!ar saman tímaritinu og heldur utan um vinnuna frá 

hugmynd a! fullbúinni vöru. Hlutverk tímaritsritstjóra getur eftir atvikum veri! 

ví!tækara e!a $rengra en hér hefur veri! l#st, en $a! fer allt eftir stær! og 

starfsmannafjölda, svo ekki sé minnst á e!li útgáfunnar. 

 

Ritstjórar fræ!itímarita 

Fræ!itímarit e!a fagtímarit (ef $au fjalla um eitt ákve!i! fræ!asvi!) lúta nokku! 

ö!rum lögmálum en önnur tímarit og ritstjórar $eirra hafa sömulei!is ákve!na 

                                                

3 Wheeler, Bonnie: „Journal ‘Ranking’ Issues and the State of the Journal in the Humanities“, Journal 
of Scholarly Publishing 42:3 (2011), bls. 323–381, hér bls. 323–324. 
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sérstö!u. "eir koma oft og tí!um úr rö!um háskólakennara, hafa ekki endilega 

mennta! sig sérstaklega í ritstjórn, en eru vel a! sér í $ví fagi sem fjalla! er um í 

tímaritinu. "eir eru sjaldnast á fullum launum sem ritstjórar, jafnvel $ótt vinnan 

krefjist ærins tíma og orku sem getur slaga! hátt upp í fulla vinnu. Ritstjórnarvinnan 

er gjarnan unnin me!fram kennslu, rannsóknum og eigin ritstörfum, og svo vir!ist 

sem liti! sé á hana sem fylgifisk fræ!imennskunnar, jafnvel eins konar hugsjónastarf.4  

Fæstir ritstjórar fræ!ilegs efnis í háskólasamfélaginu líta á $a! sem starfsferil út af 

fyrir sig a! ritst#ra, en $etta á sérstaklega vi! á Íslandi $ar sem fræ!asamfélagi! er 

mjög smátt og $ar sem ritstjórnarvinna hefur ekki ö!last sama sess og t.d. í Bretlandi 

og Bandaríkjunum. Hvatinn a! baki vinnunni er $ví gjarnan metna!ur fyrir hönd 

fræ!igreinarinnar og viljinn til a! leggja eitthva! af mörkum, mi!la $ekkingu, efla 

útgáfu o.s.frv. "essi sta!reynd hl#tur a! hafa áhrif á vinnuna og hva!a augum hún er 

litin, bæ!i af ritstjórunum sjálfum og ö!rum sem starfa a! útgáfunni me! $eim. 

Eflaust getur vinna af $essu tagi oft veri! van$akklát og vel má vera a! æskilegt væri 

a! ritstjórnarvinna fengi meira vægi $egar starf háskólakennara er meti! til tignar og 

launa. 

Fræ!itímarit, $ótt öll fjalli $au um vi!fangsefni sín á fræ!ilegan hátt, eru afar 

fjölbreytt og ólík innbyr!is. Sum eru algerlega bundin vi! eitt fag og eru sérhæf!, 

önnur eru $verfagleg og leitast vi! a! fjalla um málefni á ví!um grunni. "au leggja 

einnig mismikla áherslu á brei!an lesendahóp. 

Starfi ritstjóra hjá fræ!itímariti fylgja sérstakar skyldur og ábyrg!arhlutverk. 

Fræ!itímaritin eru enn$á helsti vettvangur n#rra ni!ursta!na í fræ!um og vísindum, 

og $ví hvílir $ung ábyrg! á ritstjórum $eirra a! velja a!eins til birtingar efni sem 

stenst fræ!ilegar kröfur. Ritstjórinn $jónar einnig hlutverki eins konar „regluvar!ar“ 

sem gætir a! $ví a! hugverkaréttur sé virtur. "ótt sú hli! mála sé mikilvæg í allri 

útgáfu, á $a! sérstaklega vi! um útgáfu fræ!ilegs efnis. Ritstjórinn ber ábyrg! á a! 

koma eftir fremsta megni í veg fyrir a! ritstuldur og hvers kyns falsanir e!a óheilindi 

birtist í tímaritinu og sleppi eitthva! slíkt í gegn ver!ur a! taka á $ví af festu án tafar. 

Vegna stö!u fræ!itímaritanna í $ekkingarsamfélaginu bera ritstjórar $eirra ábyrg! á 

trúver!ugleika tímaritsins sem $eir st#ra og $a! endurspeglar vægi fræ!anna sem $a! 

                                                

4 Sjá t.d.Wheeler, Bonnie: „The Ontology of the Scholarly Journal and the Place of Peer Review“, 
Journal of Scholarly Publishing (apríl 2011), bls. 307–322, hér 308–309. 
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fæst vi!.5 Ritr#ni er helsta og a! margra mati mikilvægasta sérkenni fræ!ilegrar 

útgáfu. 

 

Ritr"ni — hva! er hún og hvers er hún megnug? 

Ritr#ni er $a! sem ljær fræ!ilegum tímaritum gildi og trúver!ugleika í augum 

fræ!asamfélagsins. Ritr#ni getur veri! útfær! allavega: „hálfblind“ (ef ritr#nir veit 

ekki hver höfundurinn er, en höfundurinn veit hins vegar hver ritr#nir), „tvíblind“ 

(hvorki höfundur né ritr#nir vita hver hinn er), opin og gagnsæ (höfundur, ritr#nir og 

ritstjóri vita allir hver af ö!rum) o.s.frv. En í grunninn gengur ritr#ni $ó alltaf út á hi! 

sama: A! fá sérfræ!ing á vi!komandi svi!i, e!a fræ!ilegan jafningja höfundar, sbr. 

enska hugtaki! yfir ritr#ni, peer review, til $ess a! lesa greinarnar nákvæmlega yfir og 

koma me! efnislegar athugasemdir og gagnr#ni. Útgangspunktur ritr#nis vi! 

yfirlesturinn er á $ann hátt ólíkur ritstjórans. Ritr#nir hefur sem fræ!ilegur jafnoki 

höfundar „átorítet“ e!a kennivald til a! véfengja efnislega nálgun og ni!urstö!ur 

höfundarins. Meginhlutverk ritr#nis er akademískt gæ!aeftirlit. "ó svo a! ritstjórar 

sinni einnig $ví hlutverki a! vissu leyti, $á hvílir $yngst á ritr#num sú ábyrg! a! 

tryggja a! engin grein fái birtingu í tímaritinu sem ekki byggir á nægilega traustum 

fræ!ilegum grunni. Til a! gæta sanngirni eru ritr#nar oftast fleiri en einn fyrir hverja 

grein. Hafni allir ritr#nar grein er nánast útiloka! a! hún fái birtingu, en $egar ritr#na 

greinir á, e!a ritr#nar sam$ykkja grein me! fyrirvara um vissar breytingar, fer af sta! 

endursko!unarferli sem fléttast gjarnan saman vi! yfirlestur ritstjórans. Ritstjóra ber 

$á a! fylgja $ví eftir a! höfundur breyti e!a lei!rétti í samræmi vi! tilmæli ritr#na. 

Ritstjóri setur einnig fram sínar eigin athugasemdir sem snúa a! málfari, 

framsetningu, stíl o.s.frv., en hann getur líka $urft a! taka ritstjórnarlegar ákvar!anir 

var!andi hversu langt skuli ganga í a! fylgja ritr#ninni eftir. Hafi grein veri! 

sam$ykkt me! fyrirvara um breytingar af hálfu allra ritr#na, $arf alltaf a! bera 

endursko!a!a grein aftur undir ritr#na og $eir a! sam$ykkja endanlega útgáfu 

greinarinnar. Komi upp ágreiningur milli ritr#nis og höfundar, t.d. ef höfundur neitar 

a! gera einhverjar tilteknar breytingar e!a draga í land me! fullyr!ingar sínar, $á 

                                                

5 Caelleigh, Addeane S.: „Role of the Journal Editor in Sustaining Integrity in Reasearch“, Academic 
Medicine 68:9 (septembervi!auki 1993), bls. S23–S29, hér bls. S23. 
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stendur $a! upp á ritstjórann a! kve!a upp úr um mikilvægi umbe!inna breytinga, 

hvort réttlætanlegt sé a! „gefa afslátt“ af kröfum ritr#nis í einstökum atri!um. "annig 

má segja a! vinna ritstjóra og ritr#na skarist a! ákve!nu leyti, $ótt í grunninn séu 

hlutverkin ólík. Markmi! beggja er samt a! hjálpa hverjum höfundi a! gera grein sína 

svo vel úr gar!i sem hugsast getur og a! standa vör! um gæ!i og trúver!ugleika 

tímaritsins. 

"a! má ljóst vera a! ritr#ni er afar mikilvægur $áttur í útgáfuferli fræ!itímarita. Menn 

greinir $ó á um hvernig best sé a! haga ritr#ni. Ólíkar a!fer!ir hafa hver sína kosti og 

galla. Sumir ganga svo langt a! hafna alfari! hef!bundinni ritr#ni en mæla í sta!inn 

fyrir opinni e!a nafnlausri „eftir á-ritr#ni“. "ar er átt vi! a! öllum greinum ver!i leyft 

a! birtast í formi uppkasts frá höfundi, e!a eins og $ær koma frá höfundi eftir 

ritstjórnaryfirlestur, og öll fagleg gagnr#ni frá sérfró!um starfsfélögum ver!i sett fram 

eftir á.6 Me! tilkomu internetsins er hægur leikur a! koma $essu í kring. Hægt er a! 

sjá fyrir sér a! greinin birtist rafrænt á fræ!ilegu veftímariti, og athugasemdir vi! 

greinina geti sí!an birst í beinu framhaldi á sama vef, ekki ósvipa! 

athugasemdakerfum bloggsí!na og hjá vefútgáfum sumra dagbla!a. Augljósustu 

ókostir $essa fyrirkomulags eru a! mínu mati $essir: í fyrsta lagi skortur á ritr#ni, hún 

hefur jú fræ!ilegan tilgang sem ekki er hægt a! tryggja a! komi me! $essum hætti 

eftir á. Og í ö!ru lagi væri visst óhagræ!i af  $ví a! birta fræ!ilegt efni „hrátt“ og ætla 

sér a! ritr#ningin fari fram eftir birtingu. Ég get einnig ímynda! mér a! gagnr#niferli 

sem kæmi einungis eftir birtingu  yr!i ómarkvisst, margir væru e.t.v a! atast í sömu 

grein og ekkert tryggir a! gagnr#nin sé bygg! á $ekkingu. "ví $yrfti a! spyrja sig: 

Hver á a! taka saman gagnr#nina á endanum og sjá til $ess a! til ver!i nothæf tesa 

e!a framlag til fræ!anna? Hva! tryggir a! gagnr#ni í $essari mynd afvegalei!i ekki 

almenning frekar en hitt? Kosturinn vi! svona kerfi væri kannski helst sú opna og 

frjóa umræ!a sem gæti spunnist út frá hverri grein $ar sem fræ!imenn hef!u 

möguleika á a! kasta á milli sín hugmyndum, jafnvel í rauntíma ef um er a! ræ!a 

vefmi!il. Annar kostur $ess a! leyfa textum a! birtast óritr#ndum er a! $á dregur úr 

hættu sem kannski alltaf er til sta!ar: A! $röngs#ni ritr#na e!a íhaldssemi ver!i til 

                                                

6 Fjölmi!lafræ!ingurinn Katheleen Fitzpatrick er me!al $eirra sem hvatt hafa til slíkra vinnubrag!a í 
fræ!asamfélögum, sjá t.d. Fizpatrick, Katheleen: „Peer-to-Peer Review and the Future of Scholarly 
Authority“, Cinema Journal 48:2 (vetur 2009) bls. 124–128, hér einkum bls. 128. Sjá einnig: Wheeler, 
Bonnie: „The Ontology of the Scholarly Journal and the Place of Peer Review“, Journal of Scholarly 
Publishing (apríl 2011), bls. 307–322, hér bls. 315–316. 
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$ess a! n#stárlegum hugmyndum sé #tt út af bor!inu, hugmyndir sem mögulega gætu 

bylt fyrri hugsunarhætti í fræ!unum. Ármann Jakobsson bókmenntafræ!ingur ræddi 

$etta vandamál í snjallri grein sem birtist á vefritinu Hugrás.7 Eftir a! hafa teki! $a! 

sk#rt fram a! hann sé hlynntur ritr#ni og telji hana nau!synlega í fræ!unum, $á leyfir 

hann sér vangaveltur um $á tilhneigingu ritr#na a! fara fram á a! höfundar byggi 

umfjöllun sína á $eim kenningagrunni sem $egar er vi!urkenndur í fræ!unum. „Er 

enginn lengur eftir í hugvísindum nema dvergar á her!um risa?“8 spyr Ármann eftir 

a! hafa hugleitt hva! ritr#nar dagsins í dag hef!u sagt vi! sumum lykilgreinum 

hugvísindanna — t.d. greinum fræ!imanna eins og Michel Foucaults $ar sem efnistök 

eru sundurlaus, glæfralegar fullyr!ingar á hverju strái og $a! sem verra er: höfundur 

notar sínar eigin kenningar! Grein Ármanns er knöpp og glettin, e.t.v. skrifu! meira í 

gamni en alvöru. Hún er engu a! sí!ur $örf hugvekja um hættur $ess $egar 

fræ!asamfélög festast í vi!jum vanans, gleyma sér í blindri trú á $ann „kanón“ sem 

$eir alast upp me! og vinna út frá dags daglega. Ofurtrú á ríkjandi mælikvar!a fyrir 

$a! hva! telst „gott og slæmt“ í fræ!imennsku hl#tur í versta falli a! valda stö!nun í 

fræ!igreininni. Kannski $urfa ritstjórar ö!rum fremur a! gæta sín á $essu, vanda vali! 

á ritr#num og vanmeta ekki valdi! og $ar me! ábyrg!ina sem $eim er falin. 

 

Fræ!itímarit og netvæ!ing 

Allt frá útkomu fyrsta fræ!itímaritsins, franska bókmennta- og vísindabla!sins 

Journal des Sçavans ári! 1665, og fram til tíunda áratugar sí!ustu aldar hafa 

fræ!itímarit svo til eingöngu veri! gefin út á pappírsformi.9 Vel má $ó hugsa sér a! 

a!rir mi!lar geti $jóna! $essum tilgangi. %msir hafa raunar haldi! $ví fram a! 

lífdagar fræ!itímaritsins í sinni hef!bundnu pappírsmynd séu um $a! bil a! renna sitt 

                                                

7 Ármann Jakobsson: „Um ritr#ni“, Hugrás — Vefrit Hugvísindasvi!s 
(http://www.hugras.is/2011/03/um-ritryni-2/), birt 5. mars 2011 (sótt: 18. janúar 2012). 

8 Sama heimild. 

9 Wheeler, Bonnie: „Journal ‘Ranking’ Issues and the State of the Journal in the Humanities“, Journal 
of Scholarly Publishing 42:3 (2011), bls. 323–381, hér bls. 331. 
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skei! á enda, pappírsfræ!itímariti! ver!i jafnvel „útdautt“ innan fárra ára.10 Tilkoma 

internetsins hefur fært útgefendum öflugt tól, en spá! hefur veri! a! $a! muni 

gjörbylta allri útgáfu á fræ!ilegu efni, og jafnvel fræ!imennskunni sjálfri.  

Skilvirkni, bætt a!gengi a! fræ!itextum, lægri útgáfukostna!ur, lausn á 

plássleysisvanda bókasafna eru me!al atri!a sem nefnd hafa veri! sem jákvæ!ir 

fylgifiskar netvæ!ingar fræ!aheimsins sem margir telja óumfl#janlega.11 Plássleysi! 

er angi af stærra máli sem kann a! hljóma undarlega a! kalla „vandamál“, en er $a! 

engu a! sí!ur. "a! er hin stóraukna „framlei!sla“ á vísindalegri $ekkingu sem or!i! 

hefur sí!ustu tvö hundu! ár. Á $ví tímabili hefur fjöldi útgefinna fræ!igreina veri! a! 

tvöfaldast á 10–15 ára fresti, jafnvel örar á sumum svi!um.12 A! sama skapi hefur 

fræ!itímaritum fjölga! og $au ver!a æ sérhæf!ari. Vandamáli! er fólgi! í $ví a! e!li 

málsins samkvæmt $urfa háskólar og rannsóknastofnanir a! hafa a!gang a! sem allra 

mestu af fyrirliggjandi $ekkingu á sínu svi!i til a! hægt sé a! stunda rannsóknir. "a! 

a! sú $ekking sé meira og minna öll á pappírsformi og $urfi a! rúmast í hillum 

bókasafnanna er ekki eina vandamáli!, heldur hafa stofnanir hreinlega ekki efni á a! 

borga áskriftir a! öllum $essum tímaritum — og vefritum, $ví áskriftir a! $eim geta 

veri! d#rar. Aukin sérhæfing í fræ!unum og tímaritunum ver!ur svo $ess valdandi a! 

lesendum hvers tímarits fjögar ekki. "róunin hefur enda or!i! sú a! tímarit hafa veri! 

a! tapa áskrifendum og $ar me! tekjum, en $a! lei!ir aftur til $ess a! $au ney!ast til 

a! hækka gjöldin á $á fáu áskrifendur sem eftir eru.13 "etta er vítahringur sem 

fræ!aheimurinn hefur $urft a! glíma vi! um árabil og ver!ur áhugavert a! sjá hvernig 

$essi mál $róast næstu áratugina. Víst má telja a! neti! eigi einhvern $átt í lausninni. 

Margir hafa bundi! vonir vi! a! sparna!urinn sem af $ví hl#st a! sleppa vi! prentun 

og birta a!eins rafrænt gæti lækka! heildarkostna! vi! útgáfuna og jafnvel or!i! til 

                                                

10 Odlyzko, Andrew M.: „Tragic loss or good riddence? The impending demise of traditional scholarly 
journals“, bls. 71–122, hér bls. 1; Wheeler, Bonnie: „The Ontology of the Scholarly Journal and the 
Place of Peer Review“, Journal of Scholarly Publishing,  (apríl 2011), bls. 307–322, hér bls. 311. 

11 Sjá t.d. Miller, Cass T., og Julianna C. Harris: „Scholarly Journal Publication: Conflicting Agendas 
for Scholars, Publishers, and Institutions“, Journal of Scholalry Publishing (janúar 2004), bls. 73–91. 

12 Odlyzko, Andrew M.: „Tragic loss or good riddence? The impending demise of traditional scholarly 
journals“, bls. 71–122, hér bls. 1–4. 

13 Odlyzko, Andrew M.: „Tragic loss or good riddence? The impending demise of traditional scholarly 
journals“,bls. 71–122, hér bls. 1–4; Levin, Eve: „The Economics of Journal Publishing: One Editor’s 
Perspective“, The Russian Review 64 (október 2005), vi–xii. 
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$ess a! taplaust megi gera meira fræ!ilegt efni a!gengilegt gjaldfrjálst á netinu. 

Sumar útgáfur hafa $ó reki! sig á $a! a! prentkostna!urinn er veigaminni 

útgjaldali!ur en $au héldu, og á móti kemur a! $a! kostar líka talsvert a! halda úti 

vef, $róa hugbúna!, o.s.frv. "etta, ásamt $eirri íhaldsemi sem kannski vill lo!a vi! 

fræ!asamfélög, getur $#tt a! netvæ!ing fræ!anna gangi ekki eins hratt í gegn og 

helstu stu!ningsmenn hennar myndu kjósa, $ótt vissulega hafi margt breyst nú $egar. 

Tækifærin liggja kannski ekki síst hjá stofnunum eins og Háskóla Íslands. Árlega 

kemur út fjöldi bóka á vegum ólíkra deilda og stofnana Háskólans og 

Háskólaútgáfunnar, en a!eins fátt eitt er gefi! út eingöngu á netinu. 

Menntavísindasvi! og Stofnun stjórns#slufræ!a og stjórnmála gefa út veftímarit 

(Netla (netla.khi.is) og Stjórnmál og stjórns"sla (stjornmalogstjornsysla.is)), en 

athygli vekur a! veftímarit Stofnunar Stjórns#slufræ!a er einnig fáanlegt gegn gjaldi í 

prenta!ri útgáfu $ótt allt efni! sé hægt a! nálgast án endurgjalds á netinu.14 

Hugvísindastofnun heldur úti vefritinu Hugrás (hugras.is)15, en $a! er $verfaglegt og 

al$#!legra a! formi og efni en hin vefritin. 

Spyrja mætti hvers vegna fleiri akademísk veftímarit hafi ekki veri! stofnu! á Íslandi 

og hvers vegna menn séu svo tregir a! skipta pappírnum alfari! út fyrir vefinn. 

Augljóslega er óhagræ!i og kostna!arauki fólginn í $ví a! gefa bæ!i út á netinu (me! 

$á hugsanlegum kostna!i í kringum hugbúna! o.s.frv.) og á pappírsformi. Svo má líka 

færa rök fyrir $ví a! vann#tt séu sóknarfæri sem felast í a!gengileika, og kannski a! 

einhverju leyti al$#!leika netsins sem gæti hjálpa! háskólafólki a! ná betur til 

almennings. Vefriti! Hugrás hefur $a! sem yfirl#st markmi! a! mynda brú milli 

fræ!imanna og almennings, vísinda og samfélagslegrar umræ!u.16 Nú $egar erfi!lega 

gengur a! fá áskrifendur a! hef!bundnum tímaritum gæti veri! áhugavert a! sjá hvort 

vefrit e!a fræ!ivefir höf!i e.t.v. betur til fólks, $ar geti or!i! skur!punktur fræ!a og 

almennings í framtí!inni. Hugrás hefur n#tt sér samskiptavefi eins og Facebook og 

Twitter til a! koma vefnum á framfæri. Um 74% landsmanna nota Facebook í hverri 

                                                

14 Netla. Veftímarit um uppeldi og menntun (www.netla.khi.is/wordpress); Stjórnmál og stjórns"sla 
(www.stjornmalogstjornsysla.is) (sótt: 14. janúar 2012). 

15 Ath. a! hér er um fræ!ivef a! ræ!a, ekki tímarit á vefnum. 

16 Sjá: Hugrás. Vefrit Hugvísindasvi!s — Um Hugrás (www.hugras.is/um-hugras) (sótt: 14. janúar 
2012). 
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viku, og ef fjalli! kemur ekki til Múhamme!s, er $á ekki ekki upplagt a! Múhamme! 

fari a! hugsa sér til hreyfings? "rátt fyrir $etta hefur gengi! nokku! erfi!lega a! fá 

fólk til a! fylgjast me! og skrifa fyrir Hugrás.17 "a! lítur $ví út fyrir a! vi! séum föst í 

nokkurs konar millibilsástandi enn um sinn. Fræ!itímariti! eins og vi! $ekkjum $a! 

er á ni!urlei!, en samsta!a um heppilegan arftaka $ess hefur enn ekki ná!st. 

                                                

17 Um 50% af lesendum Hugrásar koma inn á vefinn í gegnum Facebook. —  Helga Margrét 
Ferdinandsdóttir: „Hugrás. Vefrit Hugvísindasvi!s“. Lokaritger! til M.A.-prófs í hagn#tri ritstjórn og 
útgáfu (september 2011), bls. 22. 



 13 

II. 

Riti!. Tímarit Hugvísindastofnunar 

 

Saga og bakgrunnur Ritsins 

Riti!, tímarit Hugvísindastofnunar Háskóla Íslands, hóf göngu sína ári! 2001. "ótt 

Riti! sé gefi! út af stofnun á vegum háskólans á $a! á margan hátt rætur í útgáfuhef! 

sem rekja má til bókmennta- og fræ!afélaga 19. og 20. aldar. Gu!ni Elísson prófessor 

í bókmenntafræ!i og Jón Ólafsson heimspekingur $áverandi forstö!uma!ur  

Hugvísindastofnunar komu Ritinu á koppinn á sínum tíma, en upphaflegu 

hugmyndina a! tímaritinu fékk Gu!ni $egar hann fékk ve!ur af $ví a! til stæ!i a! 

leggja ni!ur Tímarit Máls og menningar: „"a! var! a! vísu ekki raunin, en mér 

au!vita! brá verulega vi! $etta $ví $etta var eitt af $remur helstu menningartímaritum 

Íslendinga“ segir Gu!ni, sem leita!i í kjölfari! til Jóns me! $á spurningu hvort ekki 

væri hægt a! stofna tímarit á vegum stofnunarinnar sem myndi sinna hugvísindum í 

ví!asta skilningi or!ins.18 Jón tók feikivel í hugmyndina og saman lög!u $eir á rá!in 

um tímarit sem skyldi byggja á brei!um fræ!ilegum grunni, vera $verfaglegt a! $ví 

leyti a! $a! yr!i vettvangur fræ!igreina frá öllum svi!um Hugvísindadeildar. Hér var 

$ví á fer!inni n#tt fræ!itímarit á vegum Háskólans, en frá upphafi hefur Riti! $ó bori! 

sterkan keim af $ví sem var! innblásturinn a! stofnun $ess, $.e. gömlu íslensku 

menningartímaritunum: Tímariti máls og menningar (TMM) og Skírni. "au tvö 

tímarit, ásamt kannski Sögu, tímariti Sögufélags mætti kalla nánustu „skyldmenni“ 

Ritsins.19 "essi systurrit eiga $a! sameiginlegt a! útgáfusagan nær langt aftur. TMM 

var stofna! ári! 1938 og gefi! út af bókmenntafélaginu Máli og menningu. Efni 

tímaritsins hefur jafnan veri! menningartengt: ritdómar um bækur, greinar um 

bókmenntir, tónlist og a!rar listir, birst hafa kvæ!i og sögur, auk umfjöllunar um 

$jó!félagsmál.20 Skírnir er enn eldri en TMM, en sögu hans má rekja allt aftur til 

                                                

18 Vi!tal höf. vi! Gu!na Elísson 11. janúar 2012 — Sjá vi!auka II, bls. 47 

19 Vi!tal höf. vi! Svanhildi Óskarsdóttur 12. janúar 2012 — Sjá vi!auka II, bls. 59. 

20 Vefsí!a Tímarits Máls og Menningar (tmm.forlagid.is) (sótt: 14. janúar 2012). 
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ársins 1827. Frá upphafi hefur Skírnir haft svipa!ar áherslur, en $ar eru einkum birtar 

ritger!ir á svi!i bókmennta, sagnfræ!i, heimspeki, stjórnmála, sögulegrar náttúrufræ!i 

og lista. "ar er einnig löng hef! fyrir $jó!legum fró!leik og sögulegu efni.21 "essa 

ví!u skírskotun og $á stefnu a! efni! sé ætla! almenningi, e!a hverjum sem áhuga 

hefur á menningar- og $jó!félagsmálum má a! vissu leyti líka finna í Sögu. "ótt Saga 

hafi frá árinu 1950 fyrst og fremst veri! gefin út sem ritr#nt fagtímarit sagnfræ!inga, 

hefur $a! ekki eins sérhæft og tyrfi! vi!mót og kannski mætti búast vi!. Ef til vill 

stafar $a! af almennum áhuga Íslendinga á sögu, en einnig kann hluti sk#ringarinnar 

a! liggja í e!lislægum fjölbreytileika sagnfræ!innar: sagan fæst jú vi! öll svi! 

mannlegs lífs. Saga er gefin út af Sögufélagi, en í félagi! geta allir áhugasamir skrá! 

sig. "a! eru alls ekki bara sagnfræ!ingar sem skrifa í Sögu heldur kemur einnig fyrir 

a! t.d. bókmenntafræ!ingar, fornleifafræ!ingar og heimspekingar leggi til efni í 

tímariti!. "essi $rjú systurrit Ritsins hafa ekki bara öll ákve!na ví!a skírskotun í 

efnisvali og lesendahóp, heldur hafa $au líka öll átt $a! til a! helga heftin ákve!nu 

$ema. "a! er nokku! sem a!standendur Ritsins ákvá!u strax a! skyldi ver!a 

ófrávíkjanleg regla og skilgreinandi $áttur í svipmóti Ritsins.22 Í uppbyggingu sækir 

Riti! einnig í brunn á!urnefndra tímarita um margt $ótt stundum sé útfærslan 

ö!ruvísi. Í Skírni er t.d. hef! fyrir myndlistar$ætti $ar sem birt er mynd af listaverki 

og svo fjalla! stuttlega um listaverki! á einni til tveimur bla!sí!um.23 Riti! hefur 

löngum veri! me! $átt sem #mist hefur veri! nefndur Mynda$áttur e!a Ljósmyndir, 

en Jón Ólafsson átti hugmyndina a! $eim $ætti, enda mikill áhugama!ur um 

ljósmyndun sjálfur.24 Myndirnar í Ritinu eru oft bara látnar tala sínu máli25 en 

                                                

21 Vefsí!a Skírnis (skirnir.is — Um Skírni ) (sótt; 14. janúar 2012); Sigur!ur Líndal: „Skírnir 175 ára“, 
Skírnir 175. ár (haust/2001), bls. 273–283, bls. 273–275. 

22 Vi!tal höf. vi! Gu!na Elísson 11. janúar 2012; Vi!tal höf. vi! Svanhildi Óskarsdóttur 12. janúar 
2012 — Sjá vi!auka II, bls. 47–48 og 59. 

23 Dæmi: Halldór Björn Runólfsson: „Sól tér sortna. sígr fold í mar“, Skírnir 170 (vor 1996), bls. 236–
238, — Halldór l#sir ætingarmynd Ragnhei!ar Jónsdóttur. 

24 Vi!tal höf. vi! Gu!na Elísson 11. janúar 2012 — Sjá vi!auka II, bls. 47. 

25 Dæmi um mynda$átt sem stendur einn og óstuddur af texta eru listræn myndverk Finns Arnar 
Arnarsonar: „Höfu! l#!ræ!isins“ í hefti me! $emanu „l#!ræ!i“. Riti! (1/2004), bls. 113–120. 
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stundum fylgir $eim stutt kynning.26 Myndirnar geta veri! listræns e!lis, e!a meira í 

ætt vi! heimildamyndir, en oftast tengjast $ær $emanu hverju sinni.27 

Anna! sem Riti! á sameiginlegt me! t.d. TMM og Skírni, er a! ritstjórar hafa mjög oft 

annan bakgrunn en höfundar greinanna sem $eir ritst#ra. "etta hafa a!standendur 

Ritsins tali! stóran kost og $a! stu!lar e.t.v. enn fremur a! $ví a! almenningur geti 

skili! og n#tt sér efni!. "ví eins og Gu!ni Elísson segir: „Helsti vandinn [fyrir 

ritstjórann] er kannski $egar ma!ur les texta eftir höfunda sem eru me! nokkurn 

veginn sama bakgrunn og ma!ur sjálfur, $ví $á er oft erfitt a! átta sig á $ví hvenær 

höfundur er or!inn illskiljanlegur almennum lesanda.“28 

Riti! hefur nú komi! út samfellt frá árinu 2001. Starfsemin hefur ekki veri! eintómur 

dans á rósum. Hör! barátta var há! fyrir lífi $ess fyrstu árin a! sögn Gu!na Elíssonar 

sem var annar ritstjóranna frá 2001 til 2003: „$a! var lengi vel andsta!a vi! tímariti! í 

Hugvísindadeild. Fyrstu fimm árin fóru í stanslausa baráttu fyrir $ví a! halda lífi í 

tímaritinu. Margir föstu kennaranna vildu sjá $a! feigt og fundu $ví allt til foráttu, 

me!al annars kom fram gagnr#ni á $ematenginguna, menn vildu a! $a! yr!i haft 

alveg opi!, en vi! $a! hef!i Riti! tapa! $eim sérstaka karakter sem $a! hefur.“29 

Svanhildur Óskarsdóttir sem bæ!i hefur ritst#rt og skrifa! fyrir Riti! telur a! 

misskilningi sé um a! kenna hve fálega háskólasamfélagi! tók Ritinu til a! byrja me!: 

„Í fyrsta lagi voru ofsalega margir lengi me! $ær áhyggjur a! $emun kæmu í veg fyrir 

a! fólk gæti birt $ar greinar utan $ema. Ma!ur var alltaf a! útsk#ra fyrir fólki: „Nei, 

$a! er ekki $annig““. Svanhildur telur a! nú sé háskólafólk búi! a! átta sig á $ví a! 

sérstakt pláss sé t.d. teki! frá fyrir a!sendar greinar í hverju hefti, $ví ætti engum 

fræ!imanni í hugvísindum a! finnast hann fyrirfram útiloka!ur frá Ritinu. Hinsvegar 

sé $a! sta!reynd a! fólk sé misaktíft í rannsóknum og áhersla á rannsóknir sé líka 

mismikil eftir kennslugreinum. Ef allar greinar í Hugvísindadeild ættu a! fá sérstakan 

kvóta í Ritinu, $á hætti $a! a! vera fræ!atímarit sem tekur sig alvarlega og setur 

                                                

26 Dæmi um hi! sí!arnefnda er ljósmynda$átturinn „Mi!aldir úr lofti“ eftir Árna Einarsson í 
mi!aldahefti Ritsins (3/2005) bls. 135–144. 

27 Gott dæmi um heimildamyndir sem fylgja $emanu eru höfu!kúpumyndir Steinunnar Kristjánsdóttur 
í hefti um fornleifafræ!i undir yfirskriftinni „Vistmenn á Skri!uklaustri“, Riti! (2/2004), bls. 183–194. 

28 Vi!tal höf. vi! Gu!na Elísson 11. janúar 2012 — Sjá vi!auka II, bls. 58. 

29 Vi!tal höf. vi! Gu!na Elísson 11. janúar 2012 — Sjá vi!auka II, bls. 48. 
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gæ!akröfur.30 Gu!ni Elísson segir Riti! alltaf hafa veri! galopi! fyrir öllum, en 

nokku! erfitt hafi veri! a! koma $ví til skila, og $ví framan af flóki! a! fá fólk til a! 

skrifa. Jafnvel svo seint sem ári! 2009 $ótti ástæ!a til a! minna fræ!imenn á Riti!. "á 

komu tvö seinni hefti Ritsins út saman í einu hefti. Ritstjórarnir, Ásdís R. 

Magnúsdóttir og Björn "orsteinsson segja í lok formála a! unni! sé a! $ví hör!um 

höndum a! koma skikki á útgáfutí!ni Ritsins og lofa betri frammistö!u á næsta ári. 

Ekki kemur fram hvort seinkun útgáfu hafi stafa! af efnisskorti, en $au ljúka 

ritstjórapistlinum á $essum or!um: „Vi! hvetjum hugvísindafólk og fræ!afólk 

almennt til a! senda okkur efni og minnum á a! í Ritinu eru margar vistarverur.“31 

Gu!ni Elísson bendir $ó á n#jasta hefti ritsins (3/2011) sem merki um a! hagur $ess 

sé a! vænkast: „$ar eru fjórar a!sendar greinar. "a! er mjög sjaldgæft, venjulega eru 

$ær ein e!a tvær, ekki fleiri en $a!. En $etta s#nir a! Riti! er í sókn, fleiri líta á $a! 

sem ákjósanlegan fræ!ilegan vettvang.“32 

 

Útgáfuferli! 

A! jafna!i koma út $rjú tölublö! af Ritinu á ári. Mi!a! er vi! útgáfudagana 1. mars., 

1. september og 1. desember. Dagsetningarnar standast ekki alveg alltaf enda getur 

eitt og anna! komi! uppá í útgáfuferlinu sem veldur töfum. Stundum hefur komi! 

fyrir a! a!eins komi út tvö tölublö!, og stundum kemur eitt a! vori, og sí!an tvö í 

einu rétt fyrir jól, t.d. ári! 2010. Ári! 2007 og 2009 komu anna! og $ri!ja hefti! út 

saman í einni bók. 

Launa!ir starfsmenn Ritsins eru $rír: verkefnisstjóri á vegum Hugvísindastofnunar 

sem sér um fjárhag tímaritsins og #msa skipulagsvinnu í kringum útgáfuna. Svo eru 

$a! a!alritstjórarnir sem yfirleitt eru tveir hverju sinni og voru alltaf rá!nir til tveggja 

ára í senn, en n#lega var $ví breytt í $rjú ár. Sí!ara ritstjórnarár annars ritstjórans 

skarast vi! fyrsta ár $ess sem næstur er rá!inn, $.e. ritstjóri A og ritstjóri B vinna 

saman í tvö ár, svo hættir A, en B heldur áfram í eitt ár í vi!bót me! n#jum ritstjóra C 

                                                

30 Vi!tal höf. vi! Svanhildi Óskarsdóttur 12. janúar 2012 — Sjá vi!auka II, bls. 63–64. 

31 Ásdís R. Magnúsdóttir og Björn "orsteinsson: „Eftir hruni!“, Riti! (1–3/2009), bls. 3–6, hér bls. 6. 

32 Vi!tal höf. vi! Gu!na Elísson 11. janúar 2012 — Sjá vi!auka II, bls. 50. 
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og svo koll af kolli. "annig skilar $ekking og reynsla sér á milli ritstjórnarteyma. 

Ritstjórarnir koma a! jafna!i úr rö!um háskólakennara og fræ!imanna og leitast er 

vi! a! hafa $á úr ólíkum greinum. Ritstjórarnir hafa $a! verk me! höndum a! móta 

og fylgja eftir ritstjórnarstefnu Ritsins í samvinnu vi! ritnefnd. 

Ritnefndin, e!a Stu!ningsnefnd Ritsins eins og hún var köllu!, fyrstu árin leit fyrst 

dagsins ljós ári! 2003. Í henni sitja jafnan sex til átta manns, en nefndin hefur hægt og 

rólega veri! a! stækka. Frú Vigdís Finnbogadóttir hefur veri! me!limur frá upphafi, 

en til a! byrja me! var ritnefndin skipu! blöndu af listamönnum, stjórnmálamönnum 

og fræ!imönnum.33 Eftir ári! 2006 hafa auk Vigdísar, eingöngu fræ!imenn og 

fyrrverandi ritstjórar Ritsins seti! í nefndinni. Ritnefndin hefur $a! hlutverk a! „hlúa 

a! Ritinu og veita ritstjórum $ess stu!ning og gagnr#ni“34 og hún hefur hönd í bagga 

me! mótun ritstjórnarstefnunnar og val á $emum. Velja $arf $emun tímanlega $ví 

venja er a! $au séu skipulög! 3–4 hefti fram í tímann. "etta hefur skapa! visst 

vandamál, $ví stundum er ritstjóri rá!inn eftir a! $emun hafa veri! ákve!in, en 

óheppilegt $ykir a! ritstjóri taki ekki sjálfur $átt í a! undirbúa og skilgreina $au hefti 

sem hann á a! ritst#ra.35 "egar $emun hafa veri! skilgreind fara ritstjórarnir í $a! a! 

senda út tilkynningar, óska eftir hugmyndum, stundum er haft beint samband vi! 

sérfræ!inga á svi!i sem tengist hverju $ema, e!a a!ra höfunda sem ritstjóra grunar a! 

lumi á bitastæ!u efni. 

Gestaritstjórar eru fengnir til a! sjá um a! ritst#ra einstökum heftum. "eir fá rétt eins 

og a!alritstjórarnir greitt fyrir vinnu sína, en venjulega sækja $eir um a! fá a! ritst#ra 

ákve!nu $emahefti sem tengist áhugaefni $eirra, en $ess má geta a! á haustinu 2011 

var $egar búi! a! rá!stafa gestaheftum áranna 2012 og 2013. Gestaritstjórarnir hafa 

sömu ritstjórnarskyldum a! gegna og a!alritstjórarnir, munurinn er a!eins sá 

a!alritstjórarnir skuldbinda sig til $ess a! ritst#ra sex heftum og hafa $ví meiri áhrif á 

heildar ritstjórnarstefnu tímaritsins. Mi!a! er vi! a! greinarnar fyrir hvert hefti séu 

komnar í hús a.m.k. $remur mánu!um fyrir útgáfudag. "egar höfundur hefur loki! 

                                                

33 Í fyrstu ritnefndinni (sem $á hét stu!ningsnefnd) sátu: Vigdís Finnbogadóttir, Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir, Steinunn Sigur!ardóttir, Fri!rik "ór Fri!riksson, "órunn Sigur!ardóttir og "röstur 
Helgason — Riti! (1/2003), bls. 2. 

34 Riti! (3/2005), bls. 2. 

35 Vi!tal höf. vi! Gu!na Elísson 11. janúar 2012 — Sjá vi!auka II, bls. 54. 
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grein er hún send til tveggja ritr#na til yfirlestrar. Ritr#ni hjá Ritinu er „tvíblind“, $.e. 

höfundar vita ekki hverjir ritr#na, og ritr#nar vita ekki hverjir höfundarnir eru. 

Ritstjórarnir kunna deili á $eim öllum og eru millili!urinn sem samskipti höfunda og 

ritr#na fara í gegnum. Helsti samskiptamáti milli ritr#na, höfunda og ritstjóra er 

tölvupóstur, og $ví er yfirleitt unni! me! öll gögn á rafrænu formi. Ritr#nar skrifa 

athugasemdir sínar inn í greinarnar og nota flestir til $ess athugasemdakerfi 

ritvinnsluforritsins, t.d „Track changes“  í ritvinnsluforritinu Word. Vegna 

nafnleyndarkröfunnar er mikilvægt a! ritr#nar muni eftir a! afmá öll persónuau!kenni 

úr $eim skjölum sem $eir senda frá sér, t.d. nöfn sín sem gætu komi! fram í 

athugasemda- og lei!réttingakerfum ritvinnsluforritsins sem $eir nota. Ritr#nar fylla 

einnig út sérstakt ey!ubla!, e!a matsbla! $ar sem $eir merkja vi! í vi!eigandi reit 

eftir $ví hvort $eir telji greinina 1) hæfa til birtingar í Ritinu án breytinga; 2) hæfa til 

birtingar í Ritinu me! $eim breytingum sem lag!ar eru til í athugasemdum ritr#nis;  

e!a 3) ekki hæfa til birtingar í Ritinu. Hvort sem ritr#nar sam$ykkja, hafna e!a 

sam$ykkja grein me! breytingum, $á $urfa $eir a! röksty!ja val sitt. Á matsbla!inu 

skal ritr#nir $ví gera grein fyrir fræ!ilegum n#jungum greinarinnar og fræ!ilegum 

annmörkum hennar. Einnig er hann be!inn um a! útlista efnislegar rangfærslur og 

ófullkomnar rökfærslur ef einhverjar eru, og ef grein er sam$ykkt me! breytingum 

skal tiltaka hva!a breytinga ritr#nirinn krefst. Ritr#nin tekur yfirleitt um 1–2 vikur. Sé 

grein sam$ykkt me! e!a án breytinga, er yfirlestur ritstjóra næstur á dagskrá. Hafi 

ritr#nir krafist breytinga, er $a! nú í höndum ritstjórans a! fá höfundinn til a! gera 

$ær. Í $eim tilvikum $egar ritr#nar eru ósammála, annar hafnar grein en hinn 

sam$ykkir hana me! fyrirvara um ákve!nar breytingar, getur ritstjóri vali! um $a! a! 

hafna greininni e!a gefa höfundinum tækifræri á a! endursko!a greinina. Í slíkum 

tilvikum $arf höfundur oftast a! taka greinina rækilega í gegn jafnvel endurskrifa 

stóra hluta hennar. "etta hefur gerst a.m.k. einu sinni $egar Gu!ni Elísson leyf!i 

ungum og óreyndum höfundi sem fengi! haf!i höfnun ritr#nis, a! endurrita grein sína 

alveg frá grunni og vi!komandi ritr#nir sam$ykkti a! lesa hana aftur í breyttri mynd 

og gaf henni sí!an grænt ljós.36 Almenna reglan er $ó sú a! eftir a! grein hefur veri! 

hafna! í ritr#ni er ekki gefinn kostur á endursko!un $rátt fyrir breytingar. 

 

                                                

36 Vi!tal höf. vi! Gu!na Elísson 11. janúar 2012 — Sjá vi!auka II, bls. 55–56. 



 19 

Ritstjórnaryfirlestur — huglei!ingar um frumraun 

Allar greinar sem hljóta ná! fyrir augum ritr#nanna eru lesnar yfir af bá!um 

ritstjórunum, og eftir atvikum einnig af meistaranema í hagn#tri ritstjórn og útgáfu, en 

vori! 2011 var slíkum nema í fyrsta sinn bo!i! a! taka starfsnám sitt hjá Ritinu. Ég 

naut $ess hei!urs a! fá a! rí!a á va!i!, en sí!an kom annar nemandi í minn sta! svo 

a! öll $rjú hefti ársins 2011 voru unnin me! ritstjórnarnema innanbor!s. 

Ritstjórnaryfirlestur er líklega einstaklingsbundi! fyrirbæri og mér skilst a! engar 

reglur séu beinlínis til um $a! hva! á og hva! á ekki a! felast í honum. Ég reyndi í 

starfsnáminu a! hafa í huga $á grundvallarreglu sem Páll Valsson rithöfundur og 

ritstjóri kenndi mér og samnemdendum mínum í námskei!inu Ritstjórn og fræ!ileg 

skrif (ÍSL 101F). Hún er sú a! ritstjóri eigi umfram allt a! benda höfundi á allt $a! í 

textanum sem fyrirsjáanlegt er a! einhver kunni a! gagnr#na, hvort sem $a! var!ar 

form e!a innihald textans — #annig a! engin gagnr"ni sem kemur fram á textann eigi 

a! koma höfundi á óvart eftir a! textinn hefur veri! gefinn út. "essi grundvallarregla, 

a! ritstjóra beri a! undirbúa höfund fyrir gagnr#nisraddir finnst mér afar snjöll. Bæ!i 

er $etta gó! vinnuregla til a! textinn ver!i sem allra bestur, en einnig minnir hún 

mann á a! hlutverk ritstjórans er alltaf ö!rum $ræ!i a! vera lei!beinandi og 

hálfger!ur „stu!ningsa!ili“ fyrir höfundinn. Höfundurinn er $ó alltaf sá sem á 

endanum er ábyrgur fyrir textanum í endanlegri mynd. En ég held a! $a! sé ekki of 

harkaleg vi!mi!unarregla a! segja sem svo a! komi fram réttmæt gagnr#ni á grein 

eftir birtingu hennar, og komi sú gagnr#ni bæ!i höfundi og ritstjóra í opna skjöldu, $á 

megi ritstjórinn taka $a! til sín sem skömm í eigin hatt. Hann hefur $á ekki sta!i! sig 

sem skyldi. Ekki svo a! skilja a! ritstjóri eigi a! axla ábyrg! á öllum axarsköftum 

höfunda, heldur a!eins ef honum anna! hvort yfirsáust mistökin, e!a hann sá $au, og 

lét hjá lí!a a! benda höfundi á $au. Hver ritstjóri ver!ur sí!an sjálfur a! meta hversu 

langt hann vill ganga í a! krefja höfunda um textabreytingar sem hann telur 

nau!synlegar e!a æskilegar. Slíkt vir!ist vera algert matsatri!i og undir hverjum 

ritstjóra og hans samvisku komi!. Ég gæti best trúa! a! mörgum ritstjórum $yki $etta 

erfi!asti hluti starfsins, einkum $egar kemur a! $ví a! ákve!a hve miki! megi slaka á 

í breytingakröfum ritr#na, $egar höfundur reynist ófús a! koma til móts vi! $ær. 

Samskiptin vi! höfundana geta oft veri! vandasöm, enda eru ritsmí!ar gjarnan 

höfundum hjartfólgnar, $a! á ekkert sí!ur vi! um fræ!imenn en a!ra höfunda. 

Greinarhöfundur í tímaritinu Journal of Scholarly Publishing vitnar í 
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félagsfræ!inginn William Graham Summer, og kallar $etta „antagonistic 

cooperation“, e!a „fjandsamlega samvinnu“ sem einkennist af tí!um misskilningi og 

samskiptaerfi!leikum.37
 Jar!fræ!ingurinn og ritstjórinn Stephen K. Donovan er me! 

$á kenningu a! hugsanlega detti höfundar aftur í einhvers konar „nemendagír“ í 

samskiptum sínum vi! ritstjóra, upplifi $á sem bo!andi yfirvald eins og kennari er 

fyrir nemanda sínum, og $a! sk#ri e.t.v. af hverju jafnvel reyndir fræ!imenn eigi $a! 

til a! hrökkva í vörn, fara jafnvel í hofmó!uga f#lu út í ritstjóra sem leyfa sér a! 

gagnr#na verk $eirra en hla!a $au ekki lofi.38
 Samband og samvinna ritstjóra og 

höfundar í fagurbókmenntum, getur oft veri! mjög nái!. "ar er ritstjórinn jafnvel 

stundum í hálfger!u sálgæsluhlutverki gagnvart höfundinum. Ritstjóri skáldsögu er a! 

vísu oftast a!eins a! vinna me! einn höfund og verk hans, og samvinnan varir oft um 

langan tíma $ar sem hi! skapandi ferli sem $a! er a! semja og ritst#ra skáldsögu getur 

veri! langt og strangt, jafnsársaukafullt sem gle!iríkt.39 Ritstjóri fræ!itímarits $arf 

hins vegar a! hugsa um hagsmuni tímaritsins í heild ásamt $ví a! sinna einstökum 

höfundum, og samvinnan vi! hvern höfund varir kannski bara nokkrar vikur. Samt 

sem á!ur held ég a! $a! sé ekki ógagnlegt fyrir alla ritstjóra a! hafa í huga $etta 

„sálgæsluhlutverk“, líka í hinu akademíska samhengi. Slagor!i!: „a!gát skal höf! í 

nærveru sálar“ á held ég hvergi betur vi!, $ví $a! segir sig sjálft a! sú „skothrí!“ sem 

fræ!ileg ritr#ni og ritstjórnarkrítík getur veri! er ekkert endilega skemmtileg, og 

jafnvel dálíti! yfir$yrmandi reynsla, einkum fyrir óreynda höfunda. "ess vegna má 

ekki gleyma a! höfundur og ritstjóri eru ávallt bandamenn sem vinna a! sameiginlegu 

marki, nefnilega a! höfundur nái a! koma hugsun sinni frá sér á sem allra bestan máta 

—  me! sk#rum röksemdafærslum, á vöndu!u máli og helst me! liprum og fallegum, 

en umfram allt, vi!eigandi stíl. "a! er lykilatri!i a! milli höfundar og ritstjóra ríki 

velvild, traust og trúna!ur. Ritstjóri ætti eftir fremsta megni a! setja athugasemdir 

fram á uppbyggilegan máta, gæta háttvísi í or!alagi og láta helst alltaf rökstu!ning 

fylgja. "egar ritstjóri veitir ábendingar um málsni! og stíl t.d., $á er $a! oft spurning 
                                                

37 Hewitt, John D. og Robert M. Regoli: „Negotiating Roles and Relationships. Stepping through the 
minefield of co-authors and textbook publishers“, Journal of Scholarly Publishing (apríl 2010), bls. 
325–339, hér bls. 327. 

38 Donovan, Stephen K.: „Putting Ediotrs to Trouble (or People of That Sort)“, Journal of Scholarly 
Publishing (október 2009), bls. 103–109. 

39 Aftur vísa ég í viskubrunn Páls Valssonar sem unni! hefur me! fjöldamörgum rithöfundum í 
gegnum tí!ina og gengi! me! $eim gegnum súrt og sætt. — Fyrirlestrar í námskei!inu Ritstjórn og 
fræ!ileg skrif, hausti! 2010. 
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um smekk frekar en endilega „rétt e!a rangt“ og $ar $arf ritstjóri kannski sérstaklega 

a! gæta $ess a! virka ekki hrokafullur. Sjálf ákva! ég halda ekki aftur af mér í $eim 

tilvikum (hafandi í huga á!urnefnda grundvallarreglu, a! búa höfund undir alla 

hugsanlega gagrn#ni), benda hreinlega á allt sem mér $ótti mega betur fara, en a! taka 

$a! alltaf sk#rt fram a! um smekksatri!i væri a! ræ!a. A! lokum vil ég nefna eitt 

atri!i sem ég velti nokku! fyrir mér vi! vinnu mína sem a!sto!arritstjóri, en $a! er 

$a! hvort ritsjtóra beri einnig a! hrósa $ví sem vel er gert. Ef liti! er á 

ritstjórnaryfirlesturinn einungis sem betrumbætingu á textanum, $á $jónar hrós frekar 

litlum tilgangi, $a! bætir jú engu vi!. En í ljósi $ess sem ég hef $egar nefnt um 

mikilvægi $ess a! ritstjórar s#ni höfundi stu!ning og til $ess a! samband ritstjóra og 

höfundar $róist me! sem jákvæ!ustum hætti, finnst mér a! ritstjóri ætti ekki a! hika 

vi! a! benda höfundi á $a! sem vel er gert, a! ma!ur kunni a! meta gó!ar 

röksemdafærslur, smellinn og li!ugan stíl, festu í efnistökum, o.s.frv. Alveg eins og 

$egar gagnr#nt er, ætti ritstjórinn samt a! passa upp á tóninn $egar hann hrósar. Hann 

má ekki gleyma a! hann er ekki kennari a! ver!launa nemanda fyrir gó!an 

dönskustíl, heldur fræ!ima!ur a! veita jafningja vi!urkenningu fyrir vel unnin störf. 

Eftir a! greinarnar hafa veri! slípa!ar til í ritr#ni- og ritstjórnarferlinu, og anna! efni 

s.s. mynda$ættir hefur veri! útfært líka, er ekkert anna! eftir en a! ganga frá próförk, 

lesa hana yfir, en $a! gera bæ!i prófarkalesari og ritstjórar, og $á er Riti! sent í 

prentun og dreift til áskrifenda og í bókabú!ir. 

Áskrifendur Ritsins eru u.$.b. 300 talsins. "a! er ekki mikill fjöldi ef haft er í huga 

hve margir stunda nám, og hafa stunda! nám og jafnvel útskrifast me! háskólagrá!ur 

í hugvísindum undanfarin tíu ár. Li!in er sú tí! er nánast allir menntamenn landsins 

lásu menningartímaritin spjaldanna á milli, og e.t.v. felst breytingin hreinlega í breyttu 

inntaki $ess a! vera „menntama!ur“. Hvort sem $a! er ástæ!an, e!a bara breyttar 

lestrar- e!a neysluvenjur Íslendinga40 $á er $essi lága áskriftartala ritstjórum 

áhyggjuefni.41 A!spur!ir um hvort Ritinu yr!i e.t.v. betur borgi! sem vefriti, og hvort 

$a! gæti gert $a! a! verkum a! fleiri læsu $a!, sög!ust bá!ir ritstjórarnir sem ég 

                                                

40 Annar ritstjóra Ritsins sem ég ræddi vi! benti á a! nú til dags væri hreinlega erfitt a! fá nemendur og 
ungt fólk almennt til a! yfir höfu! kaupa bækur, (hva! $á fræ!itímarit) — Vi!tal höf. vi! Svanhildi 
Óskarsdóttur 12. janúar 2012 — Sjá vi!auka II, bls. 61. 

41 Vi!tal höf. vi! Gu!na Elísson 11. janúar 2012, vi!tal höf. vi! Svanhildi Óskarsdóttur 12. janúar 
2012 — Sjá vi!auka II, bls. 51 og 61. 
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ræddi vi! telja a! netvæ!ing Ritsins væri líklega óumfl#janleg, $a! væri a!eins 

tímaspursmál hvenær Riti! færi á neti!, ef ekki alfari! $á a.m.k. a! hluta. Til a! byrja 

me! væri t.d. ótvíræ!ur akkur í $ví a! gera efni eldri hefta a!gengileg ókeypis á 

netinu. Mi!a mætti vi! a! $ar yr!i allt efni Ritsins eldra en tveggja ára. "annig myndi 

Riti! ná meiri útbrei!slu, en fólk $yrfti samt a! borga fyrir n#justu heftin og $a! 

$#ddi ekki of mikinn tekjumissi. 

 

Ritstjórnarstefna Ritsins 

Í fyrsta hefti Ritsins (1/2001) setja ritstjórarnir, Gu!ni Elísson og Jón Ólafsson fram 

stefnu tímaritsins í formála. Samkvæmt henni er hugmyndin me! útgáfu Ritsins 

$rí$ætt. Í fyrsta lagi á tímariti! a! mæta $örfinni fyrir vanda! rit á svi!i hugvísinda 

innan og utan Háskóla Íslands, enda sé slíkt rit a! margra mati „lífsnau!syn“. Me! 

Ritinu vilja $eir efla útgáfu frumsaminna og $#ddra greina handa nemendum og 

kennurum á Hugvísindasvi!i HÍ. Riti! á a! koma a! gó!um notum vi! kennslu. Me! 

Ritinu á einnig a! skapa vettvang fyrir fræ!imenn til a! birta verk sína á íslensku í 

tímariti sem standist fyllilega samanbur! vi! helstu fræ!irit erlendis.42 Í 

kynningartexta um Riti! á vef Hugvísindastofnunar er lög! áhersla á samfélagslegt 

hlutverk Ritsins: „Stefnan me! útgáfu Ritsins er a! gefa fólki kost á a! lesa öflugt og 

vanda! fræ!irit sem er í fararbroddi menningar- og $jó!félagsumræ!u á Íslandi.“43 Í 

næstu köflum ver!ur fari! ögn ítarlegar yfir nokkra einkennandi $ætti í 

ritstjórnarstefnunni. 

Málstefnan 

Einn mikilvægasti li!urinn í  ritstjórnarstefnu Ritsins er málstefnan, sem ritstjórar 

fyrsta heftisins töldu ekki van$örf á:  

Nú $egar tungumála$ekking er or!in jafn almenn og raun ber vitni er hætta á 

$ví a! menn láti hjá lí!a a! íslenska $au fræ!ilegu hugtök sem eru or!in $eim 

svo töm á erlendum tungum. En ef $a! er einlæg ætlun okkar a! halda 
                                                

42 Gu!ni Elísson og Jón Ólafsson: „Frá ritstjórum“, Riti! 1/2001, bls. 3–4, hér bls. 3. 

43 Vefsí!a Hugvísindastofnunar – Kynning á Ritinu: (stofnanir.hi.is/hugvisindastofnun/ritid) (sótt: 18. 
janúar 2012). 
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innlendri fræ!astarfsemi á lofti ver!um vi! stö!ugt a! vinna a! $ví a! skapa 

or!ræ!u og tungutak sem hæfir samtíma okkar.44 

"etta rímar mjög vel vi! $á málstefnu sem Mennta- og menningarmálará!uneyti! gaf 

út ári! 2009.45 "ar er m.a. bent á $á sorglegu sta!reynd a! greinabirtingar í 

fræ!itímaritum eins og t.d. Sögu, Griplu, Or!i og tungu og fleiri ritr#ndum tímaritum 

sem fjalla um íslensk fræ!i á íslensku, skili háskólakennurum ekki sömu umbun í 

rannsóknastigum eins og önnur rit (erlend) sem teljast til grundvallartímarita í 

tilteknum fræ!igreinum. Íslensk bókmenntafræ!i, málfræ!i og sagnfræ!i eru jú 

fræ!igreinar sem kenndar eru vi! erlenda háskóla og erlendir fræ!imenn stunda 

rannsóknir á svi!inu. Saga er t.d virtur vettvangur fyrir innlenda sem erlenda 

fræ!imenn sem rannsaka íslenska sögu. "ar sem einn hvati greinaskrifa er öflun 

rannsóknarstiga,46 gæti $etta fyrirkomulag or!i! til $ess a! íslenskan hætti a! vera 

helsta mál umfjöllunar um íslensk efni. Nú $egar er $a! svo a! margar deildir 

háskólans banna hreinlega doktorsnemum a! skrifa ritger!ir sínar á íslensku. "a! er 

$ví ekki a! ástæ!ulausu a! yfirvöld hafa áhyggjur af stö!u íslenskunnar innan 

fræ!asamfélagsins. Óttast er a! sú $róun sem nú er í gagni geti leitt til fátæktar í 

íslensku fræ!imáli og a! fræ!in ver!i óa!gengileg almenningi: 

Vegna reglna vinnumatskerfis eru margir fræ!imenn tregir til a! leggja á sig 

a! kynna fræ!i sín fyrir almenningi $ar sem lítil sem engin umbun og 

vi!urkenning er fyrir slík skrif. Opinberir fyrirlestrar fræ!asamfélagsins e!a 

greinar í vísindaritum ná sjaldnast til almennings $ar sem matrei!a $arf slíkt 

efni $annig a! $eir skilji sem ekki eru vel heima á fræ!asvi!inu. Tímarit um 

vísindi ætlu! almenningi s#na hins vegar a! hann skortir ekki áhuga á a! 

fylgjast me! $ví sem fræ!imenn fást vi! og sama á vi! um fyrirlestra.47 

Gu!ni Elísson telur a! íslensk hugvísindi séu a! #msu leyti í betri stö!u en t.d 

engilsaxnesk hugvísindi. "ar sé bæ!i tungutaki! og or!afor!inn or!inn svo sérhæf!ur 

                                                

44 Gu!ni Elísson og Jón Ólafsson: „Frá ritstjórum“, Riti! 1/2001, bls. 3. 

45 Íslenska til alls. Tillögur Íslenskrar málnefndar a! íslenskri málstefnu, Menntamálará!uneyti, 2008. 

46 Sbr. t.d. vi!tal höf. vi! Svanhildi Óskarsdóttur 12. janúar 2012 — Sjá vi!auka II, bls. 63–64. 

47 Íslenska til alls. Tillögur Íslenskrar málnefndar a! íslenskri málstefnu, Menntamálará!uneyti, 2008, 
bls. 44. 
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og ógagnsær a! nánast sé um sérmál a! ræ!a, óskiljanlegt almennum lesanda. Hann 

$akkar $a! a! stórum hluta tungumálinu og málstefnunni a! næstum hver sem er geti 

sest ni!ur og lesi! grein í Ritinu, án teljandi vandræ!a. "essa sérstö!u vilja 

forsprakkar Ritsins var!veita og $ess vegna hefur $a! frá upphafi veri! hluti af 

ritstjórnarstefnunni a! au!ga íslenskan fræ!ior!afor!a. "etta er gert me! $ví a! skapa 

vettvang $ar sem n#jar íslenskar greinar birtast, og $a! sem ekki er sí!ur mikilvægt: 

birtar eru n#jar $#!ingar á erlendum greinum sem ritstjórum finnst eiga erindi vi! 

Íslendinga, bæ!i klassískum og n#jum. "#!ingarnar fylgja svo jafnan $emanu hverju 

sinni. Svanhildur Óskarsdóttir telur afskaplega mikilvægt a! málstefnunni sé fylgt 

eftir, ekki a!eins af $örfinni fyrir n#jan fræ!ior!afor!a, heldur líka vegna $ess hve 

hollt $a! sé „okkur sem hugsum á íslensku a! aga okkar hugsun me! $ví a! koma 

erlendum textum á gott íslenskt mál.“ A! finna erlendum hugtökum sta! í 

mó!urmálinu geti $annig veri! gefandi fyrir fræ!imanninn sjálfan, hjálpa! honum a! 

ö!last d#pri skilning á hugtökum sem hann fæst vi!.48 

Hvernig hefur svo málstefnunni veri! fylgt eftir? Víst eru allar greinar sem birtast í 

Ritinu á íslensku. A! jafna!i birtast u.$.b. 6–8 frumsamdar greinar í hverju hefti, 

Alloft eru $#!ingarnar $rjár, en algengast er a! $ær séu ein e!a tvær í hverju hefti. 

"annig má sjá a! Riti! hefur á sínum tíu ára ferli lagt heilmikinn skerf til fræ!ilegrar 

útgáfu á íslensku. "#!ingarnar eru mikilvægur li!ur í uppfyllingu málstefnunnar. Á 

tímabilinu 2001–2006 ger!ist $a! fjórum sinnum a! $rjár $#!ingar birtust í sama 

heftinu. Milli 2007 og 2011 ná $#!ingar aldrei $eim fjölda í einu og sama hefti: í átta 

af alls $rettán heftum $essa tímabils er $#!ingin a!eins ein. Ennfremur gerist $a! einu 

sinni á $essu tímabili a! $#!ingu er algerlega sleppt,49 í hefti sem helga! er safnafræ!i 

(1/2010), en hugsanlega er orsakanna a! leita í $ví a! hér var í fyrsta sinn ger! tilraun 

me! gestaritstjórn og líklega var ekki passa! a! uppl#sa $á um $essa reglu. Af $essu 

má draga $á ályktun a! vægi $#!inganna í Ritinu hafi veri! a! minnka undanfarin ár. 

Hugsanlega má hér kenna leti e!a tímaskorti um. Ég veit af eigin raun og einnig af 

samtölum mínum vi! ritstjóra, a! ærin vinna liggur á bak vi! hverja $#!ingu og hún 

getur au!veldlega or!i! sá hluti ritstjórnarvinnunnar sem mestu pú!ri $arf a! ey!a í. 

"ótt $#!ing sé $roskandi heilaleikfimi eins og á!ur hefur veri! rætt, $á getur hún 

                                                

48 Vi!tal höf. vi! Svanhildi Óskarsdóttur 12. janúar 2012 — Sjá vi!auka II, bls. 60. 

49 Sjá hefti! sem helga! er safnafræ!i, Riti! (1/2010). 
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veri! ansi tímafrek, bæ!i fyrir ritstjóra og $#!endur sem stundum $urfa a! velta fyrir 

sér hverri einustu setningu í snúinni grein sem koma $arf á au!skili! íslenskt mál.50 

En í ljósi á!urnefdrar $róunar, ætti ritstjórn Ritsins kannski vera vakandi fyrir gildi 

$#!inganna og a! reyna a! snúa $róuninni vi!, leyfa henni í $a! minnsta ekki a! 

ágerast. Annars kann upphaflega markmi! málstefnunnar a! vera í hættu. 

Samræ!a vi! almenning 

Vonin um a! geta skapa! umræ!u í samfélaginu er frekar mi!læg í huga beggja 

ritstjóranna sem ég ræddi vi! í tengslum vi! $etta verkefni. Svanhildur telur Riti! hafa 

veri! $arfa vi!bót vi! íslensku tímaritaflóruna á sínum tíma, einmitt vegna $ess a! $ví 

hafi frá upphafi veri! ætla! a! vísa út fyrir háskólasamfélagi!.51 Gu!ni tekur í sama 

streng, og segir raunar a! $a! ætti a! vera grundvallarregla a! hugvísindakennarar séu 

í samræ!u vi! samfélagi! — hugvísindi ættu alltaf a! hafa ví!ari skírskotun en bara 

innan akademíunnar.52 

En til a! tímarit nái til al$#!u fólks, $arf $a! a! vera læsilegt og a!gengilegt. "ó svo 

a! Riti! eigi a! vera flestum læsilegt, $#!ir $a! ekki a! slaka! sé á kröfum um rétt 

vinnubrög! sem tí!kast hjá fræ!itímaritum. Ritstjórar Ritsins fara fram á $étta frásögn 

og knappan stíl en efnistök $urfa a! vera fræ!ileg. Riti! á a! vera vettvangur 

fræ!ilegrar umræ!u, ekki frjálslegra bollalegginga. Í $ví felst a! allar fullyr!ingar 

$arf a! röksty!ja, ávallt $arf a! vísa til heimilda $ar sem vi!fangsefni! er rætt út frá 

skrifum annarra um máli!, og skal $a! gert jafnó!um me! ne!anmálsgreinum. Ekki 

nægir a! birta a!eins heimildaskrá aftan vi! greinina. Höfundar $urfa jafnframt a! 

fylgja $ví sem kalla! er sni!skjal Ritsins53 í hvívetna. Sni!skjali! er sent öllum 

höfundum sem hyggjast skrifa í Riti! og inniheldur fyrirmæli til höfunda um frágang 

texta, útlit ne!anmálsgreina og hva!eina sem ritstjórum dettur í hug a! nefna hva! 

var!ar samræmi í framsetningu. Hi! hef!bundna útlitsform fræ!itímaritsins getur 

virka! nokku! $unglamalegt á óinnvíg!a lesendur. Hjá tímaritum sem vilja höf!a til 

brei!s lesendahóps hefur stundum veri! farin sú lei! a! „létta“ útlit greinanna me! $ví 

                                                

50 Vi!tal höf. vi! Svanhildi Óskarsdóttur 12. janúar 2012 — Sjá vi!auka II, bls. 60. 

51 Vi!tal höf. vi! Svanhildi Óskarsdóttur 12. janúar 2012 — Sjá vi!auka II, bls. 59. 

52 Vi!tal höf. vi! Gu!na Elísson 11. janúar 2012 — Sjá vi!auka II, bls. 49. 

53 Hugmynd a! sni!skjali fyrir Riti! — Sjá vi!auka I, bls. 39–46. 
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a! hafa tilvísanir aftanmáls, og fá $annig fram al$#!legra yfirbrag!. "a! hefur 

ritstjórn Ritsins ekki gert. Ne!anmálsgreinar eru á hverri sí!u og lesendum er treyst til 

a! lesa $ær sér til gagns frekar en a! láta $ær angra sig. "ó getur komi! fyrir a! 

ne!anmálsgreinar $eki um & hluta bla!sí!unnar, og getur $a! e.t.v. virka! nokku! 

yfir$yrmandi á $á sem ekki eru vanir lestri á fræ!ilegum textum.54 Sumum höfundum 

liggur miki! á hjarta og $egar erfitt reynist a! koma öllu a! í meginmáli, t.d af $ví a! 

ritstjóri fer fram á knappan texta án málalenginga, getur veri! freistandi a! semja 

ítarefni og útsk#ringar #miskonar í formi ne!anmálsgreina. Ég veit ekki til $ess a! 

Riti! hafi nokkrar ritstjórnarlegar reglur um $a! hve miki! e!a líti! efni megi hafa 

ne!anmáls, en hugsanlega mætti athuga hvort ástæ!a sé til a! bi!ja höfunda um a! 

gæta hófs í slíku. 

Málfar og efnistök eru almennt frekar a!gengileg í Ritinu. Ef til vill er $a! a! $akka 

gagnsæi íslenskunnar og $ví a! fagmál hugvísinda hefur ekki ná! $eirri sérhæfingu 

og torræ!ni hér sem hugvísindamál annarra $jó!a er kannski komi! út í. Helst eru $a! 

$#!ingarnar sem almennum lesendum gæti reynst erfitt a! skilja, enda er $ar um a! 

ræ!a texta rita!an á $essum torræ!u „sérmálum“ erlendra hugvísinda. "ótt $#!endur 

og ritstjórar leggi sig alla fram vi! a! laga tungutaki! a! almennara máli en $a! sem 

einkennir frummáli!, $á dugar $a! e.t.v. ekki alltaf til.55 

Nokku! sem einnig gæti átt $átt í a! gera Riti! a!gengilegt fyrir lesendur utan 

fræ!asamfélagsins eru mynda$ættirnir. "a! er nokku! mismunandi hve miki! er af 

myndum í einstökum heftum en $a! ræ!st líka af e!li $emans hverju sinni. Í fyrsta 

hefti ritsins (1/2001) er $ema! „kvikmyndaa!laganir“. "ar er allmiki! af myndum (a! 

vísu eru $ær allar svarthvítar) inni í greinunum sem allar tengjast $emanu, en $a! er í 

e!li sínu mjög myndrænt. Í $essu hefti er ekki sérstakur ljósmynda- e!a 

myndlistar$áttur. Sérstakur ljósmynda$áttur (Ljósmyndir) er kynntur til sögunnar í 

heftinu um femínisma (2/2002).56 A! sama skapi er í menningarfræ!iheftinu (3/2002) 

a! finna ljósmyndaverk sem kallast „Skrifstofuma!urinn“ og felst í fjórum 

mismunandi ljósmyndum af manni á skrifstofu me! kaffibolla. Hér er tenging vi! 

                                                

54 Dæmi um $etta má sjá á bls. 156 í grein Ármanns Jakobssonar: „Allur raunveruleiki er framleiddur. 
Um Sigti! me! Frímanni Gunnarssyni“, Riti! (3/2011), bls. 151–177. 

55 Vi!tal höf. vi! Gu!na Elísson 11. janúar 2012 — Sjá vi!auka II, bls. 49. 

56 Kristín Haukdsóttir:„Matur“, Riti! (2/2002), bls. 117–123. 
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$ema! kannski ekki augljós e!a endilega til sta!ar, $ótt eflaust megi færa rök fyrir a! 

$ær tengist menningarfræ!i á einhvern hátt, svo ví! sem sú fræ!igrein er. Í 

menningafræ!iheftinu er einnig a! finna myndir inni í grein, en efni hennar er 

ímyndir og yfirbor! í tískutímariti, og $ví fer vel á a! myndir fylgi textanum.57 Í hefti 

1/2003 sem fjallar um áró!ur, er mynda$átturinn skemmtilega útfær!ur. "ar eru birtar 

tvær myndara!ir, annars vegar sovésk áró!ursplaköt frá dögum kalda strí!sins, hins 

vegar náttúruljósmyndir frá Kárahnjúkum eftir bla!aljósmyndarann Ragnar Axelsson. 

Á undan myndunum fer lítil grein $ar sem heimspekingurinn Jón Ólafsson ræ!ir 

myndirnar og setur í samhengi vi! ólík birtingarform áró!urs. Sérstakur mynda$áttur 

ver!ur eftir $etta nokku! reglulegur $áttur í Ritinu, $ó alls ekki fastur li!ur. "a! er 

kannski skiljanlegt a! stundum hafi reynst erfitt a! finna lei!ir til a! tengja mynda$átt 

vi! $ema! hverju sinni, einkum ef $ema! er ekki sérstaklega myndrænt í sjálfu sér.  

"ó hafa ritstjórar oft fundi! sni!ugar lausnir á $ví vandamáli. Í heftinu um falsanir 

(3/2004) er t.d. fölsu!um og ófölsu!um málverkum stillt upp saman og áhorfandinn 

fenginn til a! velta fyrir sér í hverju munurinn felist. Og jafnvel $ar sem $ema! hefur 

veri! mjög „abstrakt“ e!a óhlutbundi! og ómyndrænt, hafa sumir ritstjórar 

kappkosta! a! halda mynda$ættinum inni. Dæmi um $etta er l#!ræ!ishefti! (1/2004) 

og hefti! sem snerist um tilbrig!i (3/2008). Áherslan á myndir vir!ist $ó vera á 

undanhaldi upp á sí!kasti!, en sérstökum mynda$ætti hefur veri! sleppt í sí!ustu 

fimm heftum.58 Ef til vill stafar $etta af áhugaleysi ritstjóra, en hver sem sk#ringin 

kann a! vera, $á tel ég a! $a! væri missir af myndunum hyrfu $ær alveg. Ekki a!eins 

geta myndir létt andrúmslofti! í Ritinu og gert $a! a!la!andi fyrir almenna lesendur, 

heldur felst einnig í $eim áskorun fyrir ritstjóra a! vinna me! ljósmyndina sem mi!il. 

Ljósmyndir $urfa ekki a! vera bara upp á punt, $ær geta varpa! ljósi á menningu, 

hugarfar, $jó!félagsástand jafnvel „sagt sögur“ á annan hátt en gert er me! or!um. 

Kannski eru ljósmyndir vann#ttur mi!ill í fræ!ilegum tímaritum, en ég tel í $a! 

minnsta a! söknu!ur væri af $eim ef $ær hyrfu alveg úr Ritinu.  

Í $a! heila er Riti!, frekar a!gengilegt fyrir alla, en $a! er ekki síst a! $akka 

áhugaver!um $emum sem gjarnan tengjast stund og sta! $egar $au koma út. 

                                                

57 Sjá: "röstur Helgason: „Ímyndir og yfirbor!. Um tískutímaritin i-D og Surface“, Riti! (3/2002), bls. 
27–47. 

58 ".e. í heftum 2/2010 — Heimsbíó; 3/2010 — Heimspeki og bókmenntir; 1/2011— Háskólinn í krísu; 
2/2011—Ljó! og 3/2011— Evrópa. 
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#emu og greinar 

"a! er kúnst a! setja saman áhugavert fræ!itímarit. Mikilvægt er a! ritstjórar hafi 

hugmyndaflug og kjark til a! brydda upp á n#jungum. "eir mega ekki vera of hræddir 

vi! a! gera mistök $ví annars er hætta á a! tímariti! sta!ni og lesendur missi 

áhugann. "a! sem $ó er kannski enn mikilvægara er a! tímaritinu sé mörku! sk#r 

stefna og umfram allt sérsta!a.59 

Helsta sérkenni Ritsins er a! hvert hefti $ess er helga! ákve!nu $ema. "etta er 

kannski eina ritstjórnarreglan sem aldrei hefur veri! brotin frá $ví a! tímariti! hóf 

göngu sína. Ekkert anna! tímarit í hugvísindum hér á landi hefur $etta sem 

ófrávíkjanlega reglu. "ematengingin skapar Ritinu ekki a!eins sérstö!u, hún 

endurspeglar líka faglegan metna! a!standenda. Markmi! $eirra sem stofnu!u Riti!, 

var a! lei!a saman kennara og fræ!imenn af #msum vísindasvi!um í $verfaglegt 

samstarf sem leitt gæti af sér eitthva! gagnlegt og uppbyggilegt fyrir $á sjálfa, 

almenning og ekki sí!ur fyrir nemendur. "ematengingin gerir $a! a! verkum a! til 

ver!ur fjölbreytt lesefni um eitt og sama umfjöllunarefni! sem ætti a! geta n#st vi! 

kennslu, einkum í $verfaglegum kúrsum. "ví má segja a! ö!rum $ræ!i hafi 

$ematengingin kennslufræ!ilegan tilgang. Ég minntist einnig á $verfagleikann, en 

hann felst einkum í samlestri fræ!imanna me! ólíkan bakgrunn. Ritstjórarnir koma 

eins og á!ur sag!i úr ólíkum greinum, $eim er ört skipt út, og $eir ritst#ra verkum 

höfunda úr öllum greinum hugvísinda. Útkoman ver!ur $ví óhjákvæmilega önnur en 

hjá tímariti sem a!eins fæst vi! eitt fag og er búi! til af einsleitum hópi höfunda og 

starfsmanna. En $verfagleikinn kemur einnig me! $ematengingunni, $ví oft eru valin 

$emu me! ví!a skírskotun. "ótt aldrei sé fari! fram á a! höfundar fari út fyrir sérsvi! 

sitt í skrifunum,60 $á bjó!a $emun oft upp á n#ja nálgun og n# vi!fangsefni fyrir 

höfunda sem annars hef!u e.t.v. ekki láti! sér detta í hug a! rannsaka $au sérstaklega. 

Gott dæmi um $etta er $emahefti frá árinu 2011 undir yfirskriftinni: Háskólinn í 

                                                

59 Feng-Nian, Wang: „On the Innovative Spirits of Academic Journal Editors“, Journal of Scholarly 
Publishing (apríl 2007), bls. 156–161. 

60 "a! gerist samt stundum, t.d. fer Helgi Skúli Kjartansson, prófessor í sagnfræ!i vi! 
Menntavísindasvi! Háskóla Íslands, alllangt út fyrir kennslusvi! sitt í grein sem hann rita!i í hefti! um 
tilbrig!i, en greinin nefnist „Sagnasambönd í $jónustu talmálstilbrig!a“, Riti! (3/2008), bls. 53–64. 
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krísu? "ar rita forseti Menntavísindasvi!s Háskóla Íslands, a!junkt í sagnfræ!i, 

prófessor í heimspeki og lektor í frönsku um $au tímamót sem vir!ast blasa vi! 

háskólum og háskólasamfélögum ví!a um heim. Hér erum vi! í raun komin a! ö!rum 

meginkosti $ematengingarinnar, sem er a! me! $ví a! velja $emu sem tengjast $ví 

sem er ofarlega á baugi í samfélagsumræ!unni hverju sinni, er hægt a! virkja 

fræ!asamfélagi! til a! tjá sig, taka afstö!u og deila $ekkingu sinni út fyrir 

háskólasamfélagi!. Allnokkur hefti Ritsins hafa veri! helgu! vi!fangsefnum af 

$essum toga. Dæmi um slík $emu eru einmitt Háskólinn í krísu? (1/2011), Evrópa 

(3/2011), Eftir hruni! (2–3/2009), Hl"nun jar!ar (2/2008) og Innflytjendur (2–

3/2007). Nú ræ!st $a! líklega af vali ritstjóra og gestaritstjóra í framtí!inni hvort 

framhald ver!ur á umfjöllun af $essu tagi. Gu!ni Elísson er einn $eirra sem vill sjá 

fleiri hefti sem taka á helstu álitamálum samtímans: „Í raun myndi ég vilja skerpa 

$essa menningarlegu stö!u Ritsins. Riti! á ekki einvör!ungu a! fást vi! slíkt, en ég 

hef!i gaman a! $ví a! sjá meira af $ví. Minn draumur er sá a! $essi íslensku 

menningartímarit ö!list sterkari sess í íslenskri samtímaumræ!u.“61 

"emun deilast í raun nokkurn veginn ni!ur á $rjá flokka: samfélagsmál, óhlutbundin 

hugtök og fræ!igreinar. Vi!fangsefni sem tengjast samfélagsmálum hafa $egar veri! 

rædd, en svo má nefna $emu sem fást vi! afmarka! hugtak sem gjarnan er 

óhlutbundi! og $verfaglegt í e!li sínu, eins og t.d. Tilbrig!i (3/2008), L"!ræ!i 

(1/2004), Femínismi (2/2002), Dau!inn (3/2003) og Útlönd (2/2005). A! lokum eru 

$emu sem tengjast beint ákve!num fræ!igreinum fyrirfer!armikil. Sk#rasta dæmi! 

um $etta er e.t.v. $ema! Safnafræ!i (1/2010) en $ar er fókusinn frekar sk#r á fagi! 

safnafræ!i og flestir höfundar tengjast $ví svi!i e!a safnastarfi á einhvern hátt. Önnur 

dæmi um svona $emu eru Menningarfræ!i (3/2002), Fornleifafræ!i (2/2004) og 

jafnvel mætti setja Ljó! (2/2011), Kvikmyndaa!laganir (1/2001) og Heimsbíó 

(2/2010) í $ennan flokk líka. Stundum vir!ast $emun hafa veri! valin me! hli!sjón af 

mál$ingum sem haldin hafa veri! skömmu fyrir útgáfuna. "emagreinarnar hafa 

höfundar $á gjarnan unni! upp úr málstofuerindum sínum. 

Vegna $ess a! stundum tengjast $emun ákve!num greinum, má segja a! $ær greinar 

fái visst forskot á a!rar $egar kemur a! $ví a! leggja til efni í Riti!. Sú stétt sem 

                                                

61 Vi!tal höf. vi! Gu!na Elísson 11. janúar 2012 — Sjá vi!auka II, bls. 51. 
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kannski á hva! au!veldast me! a! finna skrifum sínum sta! í Ritinu, er líklega 

bókmenntafræ!ingar, enda hefur varla komi! út Rit $ar sem ekki er einhver texti eftir 

bókmenntafræ!ing. Helgast $a! líklega af $rennu. Í fyrsta lagi eru 

bókmenntafræ!ingar langstærsti hópur kennara á hugvísindasvi!i, en $á má finna 

bæ!i í íslensku- og menningardeild og deild erlendra tungumála. 

Bókmenntafræ!ingar hafa einnig veri! duglegir a! koma a! ritstjórn og ritnefnd 

Ritsins og a! sí!ustu má nefna a! bókmenntafræ!in er einfaldlega fræ!igrein sem 

lætur sér fátt óvi!komandi. Hi! sama má raunar segja um sagnfræ!ina, enda er 

töluvert um a! sagnfræ!ingar skrifi í Riti!. Fræ!imenn úr heimspeki, gu!fræ!i, 

íslenskufræ!i, frönsku og mi!aldafræ!i, fornleifafræ!i og $#!ingafræ!i koma einnig 

töluvert vi! sögu, en minna er um skrif kennara úr ö!rum greinum Hugvísindasvi!s. 

Einnig kemur fyrir a! Riti! birti greinar eftir fræ!imenn utan hugvísindasvi!sins, t.d. 

lögfræ!inga e!a náttúrufræ!inga.62 Árgangur 2004 hjá Ritinu er óvenju fjölbreyttur í 

efnistökum. Í 1/2004 er $ema! l#!ræ!i, en $ar er t.d. birt leikrit í tveimur $áttum sem 

nefnist „L#!ræ!i“. Í sama hefti er ger! áhugaver! tilraun me! svokalla!ar „debatt-

greinar“. "ema! var l#!ræ!i og undir li! sem í efnisyfirliti kallast Vettvangur og 

bo!a! er a! ver!i framvegis fastur li!ur í Ritinu63 má finna alls fimm greinar. Fjórar 

$eirra mynda einskonar umræ!u$átt:  Ingibjörg Sólrún Gísladóttir ritar fyrstu greinina 

og er eins konar frummælandi en heimspekingarnir Sigrí!ur "orgeirsdóttir og Róbert 

Haraldsson svara Ingibjörgu sí!an hvort me! sinni grein, og a! lokum svarar 

Ingibjörg $eim bá!um í fjór!u greininni.64 Hér eru leiddir saman fræ!imenn og 

fulltrúar stjórnmálanna í allskemmtilega umræ!u um l#!ræ!i! og íslenska 

stjórnmálamenningu. Í næstu tveimur heftum $essa árs eru „debatt-greinarnar“ 

horfnar, en $ó er áfram sérstakur efnis$áttur fyrir $jó!félagslega umfjöllun: 

$jó!félagi! $ar sem birtast $rjár greinar í ö!ru heftinu (2/2004) og a!rar $rjár í $ví 

                                                

62 Sjá t.d.: Erla S. Árnadóttir: „Höfundarréttur og afdrif falsa!ra myndlistarverka“, Riti! (3/2004), bls. 
123–135; Halldór Björnsson og Tómas Jóhannesson: „Gró!urhúsaáhrif. Á vogarskálum vísindanna“, 
Riti! (2/2008), bls. 37–58; Snorri Baldursson: „Áhrif hl#nunar á lífríki jar!ar og Íslands“, Riti! 
(2/2008), bls. 59–75. 

63 Sjá formála ritstjóra: Jón Ólafsson og Svanhildur Óskarsdóttir: „Vegir l#!ræ!isins“, Riti! (1/2004), 
bls. 3–8, hér bls. 6–7. 

64 Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: „Hver á a! rá!a? Um l#!ræ!i! á tímum hinna stjórnlyndu“, Riti! 
(1/2004), bls. 159–165; Sigrí!ur "orgeirsdóttir: „Valdsmannastjórnmál, samræ!ustjórnmál og 
framtí!ars#n“, Riti! (1/2004), bls. 167–171; Róbert Haraldsson: „Umræ!ustjórnmál“, Riti! (1/2004), 
bls. 173–176; Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: „Milli forms og inntaks liggja gangvegir“, Riti! (1/2004), 
bls. 177–179. 
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$ri!ja (3/2004), en greinahöfundar eru $ar fjórir fræ!imenn, myndlistarma!ur og 

hæstaréttarlögma!ur. "a! er synd a! ekki var láti! reyna aftur á „debatt-greinarnar“, 

enda vir!ist mér $ær einmitt mjög í anda $eirrar stefnu sem ritstjórnin kennir sig vi!: 

a! vísa út fyrir háskólasamfélagi! og vera vettvangur samfélagslegrar umræ!u. 

Líklegasta sk#ringin á $ví a! li!urinn var látinn ni!ur falla er a! mínum dómi sú a! 

ritstjórar hafi ekki áliti! hann skila nægilega áhugaver!um greinum í hlutfalli vi! 

vinnuna sem $a! krefst a! halda utan um og skipuleggja umræ!una.65
 

Greinar sem tilheyra $emanu hverju sinni mega helst ekki vera færri en fjórar. Hver 

grein er yfirleitt um 15–30 bla!sí!ur a! lengd og á $a! einnig vi! um a!sendar 

greinar. Reynt er a! fá fólk til a! skrifa út frá $emanu sem vali! hefur veri! af 

ritstjórum og/e!a ritnefnd, en $egar $a! gengur illa er mikilvægt a! nóg berist af ö!ru 

efni. Ritstjóra dreymir flesta um $ann dag er tímaritinu berast svo margar greinar a! 

$eir geta fari! a! velja úr a!eins $a! besta, enda er fjöldi greina sem ritstjórnin hafnar 

oft notu! sem mælikvar!i á gæ!i og velgengni tímarits.66 A!sendar greinar voru ekki 

#kja margar hjá Ritinu til a! byrja me!, en fer fjölgandi. Fyrsta a!senda greinin birtist 

í heftinu um áró!ur (1/2003)67 en í n#jasta hefti Ritsins (3/2011) eru fjórar slíkar 

greinar. A!sendu greinarnar fjalla um allt mögulegt. Stundum er a!send grein 

vi!brag! vi! einhverju sem birst hefur í fyrri heftum Ritsins.68 

 

Samræmi í efni, útliti og framsetningu 

A!standendur tímarita reyna yfirleitt a! halda ákve!inni samfellu og samræmi bæ!i í 

efni og útliti heftanna. Kápa Ritsins hefur frá upphafi haft stílhreina hönnun sem 

haldist hefur nær óbreytt frá fyrsta hefti.69 Kápan er svört, og titill tímaritsins er 

ævinlega rita!ur me! sama hvíta letrinu, en liturinn á letri undirtitils, árgangs og $ema 

                                                

65 Sjá einnig: Vi!tal höf. vi! Svanhildi Óskarsdóttur 12. janúar 2012 — Sjá vi!auka II, bls. 60–61. 

66 Vi!tal höf. vi! Svanhildi Óskarsdóttur 12. janúar 2012 — Sjá vi!auka II, bls. 63. 

67 "orsteinn "orsteinsson: „Efemerí!es e!a Myndsálir. A! hlusta eftir bergmáli“, Riti! (1/2003), bls. 
97–117; Gu!ni Elísson og Jón Ólafsson: „Vegir Áró!ursins“, Riti! (1/2003), bls. 3–8, hér bls. 8. 

68 Dæmi um $etta er grein Jóns Axels Har!arsonar: „Athugasemd vi! grein Höskulds "ráinssonar“, 
Riti! (1/2010), bls. 163–164. 

69 Sjá vi!auka III, bls. 65–68. 
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er breytilegur me! hverju hefti. Ein mynd pr#!ir kápuna mi!ja og á bakhli!inni er listi 

yfir höfunda, #mist í hvítu letri e!a í $emalit heftisins. A! mínu mati hefur tekist vel 

til me! hönnnun kápunnar, hún er stílhrein, nútímaleg en a!la!andi einkum vegna 

hinna ólíku $emalita og myndarinnar á kápunni. Samfellan er ekki eins gó! í útliti 

titilsí!unnar. Athygli vekur a! einstakir efnis$ættir eru kalla!ir mismunandi nöfnum. 

"átturinn sem inniheldur myndirnar er t.d. stundum haf!ur innan um greinarnar,70 e!a 

kynntur sem sérstakur li!ur undir nöfnunum Ljósmyndir,71 Myndverk,72 e!a 

Mynda#áttur.73 Sömu sögu má segja um a!ra efnis$ætti. "ematengdu greinarnar eru 

t.d. oftast kynntar sem $ema og svo er $ema! tilgreint74 en stundum eru $ær a!eins 

nefndar Greinar.75 A!sendar greinar hafa veri! kalla!ar A!sendar greinar,76 Grein77 

e!a A!rar greinar78 e!a jafnvel ekki tilgreindar sérstaklega heldur blanda! saman vi! 

$emagreinarnar.79 Einnig kemur fyrir a! n#ir efnis$ættir eru kynntir inn en $eim ekki 

fylgt eftir í seinni heftum. Dæmi um $etta eru li!irnir Vettvangur og $jó!félagi! sem 

a!eins er a! finna í heftum ársins 2004. Dagskrárli!urinn Greinar um bækur er sí!an 

dæmi um li! sem hefur komi! og fari! í gegnum sögu Ritsins og sama má segja um 

li!inn Minningu en $ar eru stundum birtar stuttar minningargreinar um n#látna 

fræ!imenn.80 E!lilegt er a! efni tímarita sé ekki alltaf nákvæmlega eins saman sett og 

a! ritstjórnir prófi sig áfram me! mismunandi áherslur. Eflaust helgast $essar 

sviftingar í efni og formi af $ví a! sífellt er veri! a! skipta um ritstjóra og 

gestaritstjóra. Ég tel $ó a! vel færi á $ví a! móta ögn sk#rari stefnu hva! var!ar útlit 

einstakra $átta heftanna, sérstakleg $egar um er a! ræ!a $ætti sem eru fastir li!ir í 

                                                

70 Sjá t.d. Riti! (1/2003); (2–3/2009) og (1/2010). 

71 Sjá t.d. Riti! (3/2002) og (3/2005).  

72 Sjá t.d. Riti! (1/2004); (2/2004) og (3/2004). 

73 Sjá t.d Riti! (1/2008) og (3/2008). 

74 Sjá t.d. Riti! (1/2011); (2/2011) og (3/2011). 

75 Sjá t.d. Riti! (2/2004). 

76 Sjá t.d. Riti! (3/2004). 

77 Sjá t.d. Riti! (2–3/2009). 

78 Sjá t.d. Riti! (3/2008). 

79 Sjá t.d. Riti! (1/2010). 

80 Minningar er t.d. a! finna í Ritinu (3/2002) og (1/2004). 
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Ritinu. Ákve!a mætti t.d. í eitt skipti fyrir öll a! í efnisyfirliti skuli $emagreinarnar 

hafa titilinn: $ema: [og svo sé $ema! tilgreint], a!sendar greinar skuli kallast 

A!sendar greinar, $#!ingar skuli kallast $"!ingar, greinar um bækur kallist Greinar 

um bækur, myndirnar kallist Mynda#áttur o.s.frv. 
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Lokaor! 

Á undanförnum árum hefur rutt sér til rúms tækni sem gjörbreytt hefur starfsumhverfi 

fræ!imanna og fræ!itímarita. Hér á ég a! sjálfsög!u vi! interneti! sem nú er or!i! 

a!gengilegt næstum hvar sem er, snjallsíma og spjaldtölvur og hva!eina anna! sem 

ó!ar er a! ver!a sjálfsag!ur hluti af daglegu lífi fólks. Ég hef alla trú á a! 

fræ!itímaritin muni standa $ær breytingar af sér og halda velli sem helsti vettvangur 

fræ!ilegrar umræ!u. "a! er samt óhjákvæmilegt a! $au a!lagist breyttu umhverfi, og 

upplagt a! $au n#ti sér tækifærin sem $a! b#!ur upp á. Íslensku fræ!itímaritin hafa 

fæst gengi! mjög langt í $ví og er Riti! $ar engin undantekning. "a! væri samt ekki 

úr vegi a! ritstjórn Ritsins færi a! fikra sig áfram í $essu, t.d. me! $ví a! stofna!ur 

yr!i vefur fyrir tímariti! $ar sem eldra efni yr!i a!gengilegt, hægt væri a! fletta upp í 

efnisleit o.s.frv. Ritstjórnarstefna Ritsins er a! mörgu leyti gó! og hentar vel 

$verfaglegu tímariti sem starfar á $eim forsendum a! vera tímarit reki! á vegum 

háskólastofnunar. Fjölbreytnin og breytileikinn sem einkennir efnistök og verklag 

gera a! verkum a! mannau!ur Hugvísindadeildar n#tist frekar vel. "ó ver!ur a! 

segjast a! ritstjórnarstefnan gæti veri! rekin af meiri sta!festu. Brydda! hefur veri! 

upp á sni!ugum n#jungum en svo er undir hælinn lagt hvort $eim er fylgt eftir. Hér 

$arf líklega a! finna hinn gullna me!alveg milli n#jungagirni og íhaldsemi. En ég 

held a! hægur leikur væri a! samræma betur #mis smáatri!i sem t.d. lúta a! formi og 

útliti tímaritsins. Eins og $a! er stór kostur a! svo margir og ólíkir einstaklingar komi 

a! ritstjórn og ritnefnd Ritsins $á er $a! sömulei!is rótin a! einum helsta vanda $ess. 

Líklega væri til bóta a! samskiptin milli a!alritstjóra, gestaritstjóra og ritnefndar væru 

meiri, skilvirkari og kannski í fastari farvegi. Hugsanlega ættu $essir a!ilar a! funda 

reglulega og ræ!a og endursko!a ritstjórnarstefnuna. Mikilvægt er líka a! n#ir 

ritstjórar kynni sér vel stefnuna og verk fyrirrennara sinna svo a! lágmarkssamfella 

haldist í útgáfunni. 
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Vi!auki I 

 

Hugmynd a! sni!skjali fyrir Riti! 

— Lei!beiningar til höfunda um frágang greina 

 

[Endurbætt útgáfa af núverandi sni!skjali Ritsins] 

 

Almennur frágangur 

Teki! er vi! greinum úr öllum algengum rit- og ritvinnsluforritum. "a! er til $æginda 

a! textinn sé sem einfaldastur í allri uppsetningu. Vi!mi!unarlengd greina er 6–8000 

or!. 

 

Vi!mi!anir um tilvísanir 

Vi! vísun til heimilda er notu! samsett tilvísana- og heimildaskrá. Í $essu kerfi er 

ekki nau!synlegt a! vera me! heimildaskrá í lokin nema í undantekningartilvikum og 

$á í samrá!i vi! ritstjóra. Allar bókfræ!ilegar uppl#singar um verki! sem vitna! er til 

eru gefnar í númeru!um ne!anmálsgreinum ($egar fyrst er minnst á verki!). Hér a! 

ne!an eru vi!mi!unarreglur um algengar ger!ir tilvísana, um a!rar ger!ir s.s. 

tilvísanir í skjöl, vi!töl, vefsí!ur o.s.frv. skal gæta samræmis innan greinar. 

 

Almennt er mi!a! vi! a! ne!anmálsgrein fylgi hverri beinni tilvitnun. Sé vísa! oft í 

rö! í sama rit (t.d. í umfjöllun um eina ákve!na skáldsögu) er leyfilegt a! birta a!eins 

bla!sí!utal innan sviga á eftir seinni tilvitnunum. 
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Dæmi: „Ef einhver kemur illa fram, $á hugsa ég ævinlega sem svo: $essi ma!ur hefur 

ekki heyrt kraftbirtíngarhljóm almættisins.  Kraftbirtíngarhva!? spur!i stúlkan.“ (bls. 

158.) 

 

Tilvitnanarmerki (gæsalappir) skal nota utan um tilvitnun sem er fjórar línur e!a 

styttri. Nota skal íslenskar gæsalappir: „svona“ (ekki t.d. “svona”). 

Beinar tilvitnanir sem eru lengri en fjórar línur skal ekki hafa innan gæsalappa, heldur 

inndregnar, en $ó í sömu leturger! og leturstær! eins og meginmál. 

 

1. #egar vitna! er til bókar (mónógrafíu) í fyrsta sinn: 

 

Nafn höfundar, Bókartitill, Útgáfusta!ur: Forlag, Útgáfuár, bla!sí!a/ur sem 

vitna! er til. 

 

Dæmi: Iain McCalman, Radical Underworld. Prophets, Revolutionaries and 

Pornographers in London, 1795-1840, Cambridge: Cambridge University 

Press, 1988, bls. 231. 

 

2. #egar vitna! er til greinar í bók í fyrsta sinn: 

 

Nafn höfundar, „Greinartitill“, Bókartitill, Ritrö! [ef vi! á], Ritstjóri, 

Útgáfusta!ur: Forlag, Útgáfuár, heildarbla!sí!utal greinar, bla!sí!a/ur sem 

vitna! er til. 

 

Dæmi: Dipesh Chakrabarty, „The Difference- Deferral of a Colonial 

Modernity: Public Debates on Domesticity in British Bengal“, Tensions of 
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Empire. Colonial Cultures in a Bourgeois World, ritstj. Frederick Cooper og 

Ann Laura Stoler, Berkeley: University of California Press, 1997, bls. 373–

405, hér bls. 399–400. 

 

3. #egar vitna! er til tímaritsgreinar í fyrsta sinn: 

 

Nafn höfundar, „Greinartitill“, Heiti tímarits, Hefti/Útgáfuár, 

heildarbla!sí!utal greinar, bla!sí!a/ur sem vitna! er til. 

 

Dæmi: Benedikt Hjartarson, „Af úrkynjun, brautry!jendum, vanskapna!i, 

vitum og sjáendum. Um upphaf framúrstefnu á Íslandi“, Riti! 1/2006, bls. 79–

119, hér bls. 79–84. 

 

4. #egar vísa! er aftur í rit: 

 

Ef tilvísun í sama rit kemur í beinu framhaldi: 

 

Sama rit, bla!sí!a/ur sem vitana! er til. 

Dæmi: Sama rit, bls. 100.  

 

Ef tilvísun í sama rit kemur sí!ar í grein skal notast vi! stytta útgáfu af fyrstu tilvísun 

í heimildina: 

 

Nafn höfundar, Bókartitill [má stytta ef langur, sleppa skal undirfyrirsögnum], 

bla!sí!utal.  
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Dæmi: Iain McCalman, Radical Underworld, bls. 44. 

 

Höfundur, „Greinartitill [Má stytta ef langur],“ bla!sí!utal.  

Dæmi: Benedikt Hjartarson, „Af úrkynjun, brautry!jendum, vanskapna!i, vitum og 

sjáendum“, bls. 118-119. 

 

Ef augljóst er af samhengi í hva!a rit er veri! a! vísa dugar blstal innan sviga í 

meginmáli (bls. 88).  

 

5. Beinar tilvitnanir í erlend rit 

 

Beinar tilvitnanir í erlend rit eru anna! hvort haf!ar á íslensku eingöngu e!a á 

íslensku í meginmáli og á frummáli ne!anmáls. 

 

6. Tilvísanir í dagblö! 

 

Dæmi: Árni Blandon, „Sálarfræ!i leikarans“, $jó!viljinn 3. september 1978, bls.17. 

 

7. Tilvísanir í vefheimildir 

 

Sé um a! ræ!a grein e!a anna! efni á vef, skal fyrri hluti tilvísunar líta út eins og um 

grein í tímarit sé a! ræ!a, en í sta! heitis tímarits skal rita heiti vefs, ekki skáletra!, 

og/e!a vefsló! í sviga ef hún er einföld. 
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Ó$arft er a! birta langar og flóknar vefsló!ir í heild sinni 

(sló!ir sem líta t.d. svona út: http://www.reuters.com/article/2012/01/09/us-markets-

global-idUSTRE7BB02E20120109) 

 

A! endingu skal tilgreina hvenær efni! var sótt (dagsetningu). 

 

Dæmi: 

Ármann Jakobsson, „Um ritr#ni“ Hugrás. Vefrit Hugvísindasvi!s (hugras.is — 

Fræ!in). Birt: 5. mars 2011. (Sótt: 9. janúar 2012). 

 

Nokkur atri!i um notkun greinarmerkja 

 

Stu!st skal vi! $ær reglur er fram koma í Augl#singu um greinarmerkjasetningu nr. 

133/1974  me! breytingum skv. augl#singu nr. 184/1974. 

 

"egar vísa! er í fleiri en eina heimild í sömu ne!anmálsgrein skal nota semíkommu (;) 

til a!greiningar. 

Dæmi: Jón Ólafsson, , „Róttækur háksóli“, bls. 26–27; Ármann Jakobsson, , „Um 

ritr#ni“. 

 

Strik 

Athugi! a! ólík strik eru notu! í ólíkum a!stæ!um. 

 

Bandstrik milli or!a e!a til a! skipta milli lína: 
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- 

Dæmi: Austur-Asía 

 

Hálfstrik markar tíma- e!a talnabil: 

– 

Dæmi bls. 103–105 

 

$ankastrik (innan málsgreinar e!a fyrirsögn til a!greiningar e!a áhersluauka): 

— 

Dæmi: „Róttækur háskóli — tvíræ!ur háskóli“ 

  

Úrfellingarmerki 

 

"rípunkt innan hornklofa skal nota til a! s#na úrfellingu úr beinni tilvitnun: […] 

 

Athugi! a! nota skal réttan $rípunkt (hann er hægt a! finna undir „symbols“  í flestum 

ritvinnsluforritum) sem úrfellingarmerki $ar sem vi! á: … (en ekki $rjá „venjulega“ 

punkta: ...) 

 

Me!fer! talna í bla!sí!utölum, dagsetningum og ártölum 

Alltaf skal rita skammstöfunina bls. á undan bla!sí!utölum í tilvísunum. 

Alltaf skal endurtaka hundra! e!a tug $egar fyrir kemur hvers kyns talnabil í 

bla!sí!utali, dagsetningu e!a ártali. 
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Dæmi:  

bls. 104–105  og 236–239 (ekki t.d.: bls. 104–5 og 236–39) 

 Jón Sigur!sson 1811–1879 (ekki 1811–79) 

 24.–27. janúar (ekki 24.–7. janúar) 

 

Í texta skal a! jafna!i rita tölur lægri en 20 me! bókstöfum (t.d. $rír, tíu, fimmtán 

o.s.frv.). Hærri tölur skal a! jafna!i rita me! tölustöfum, en mjög háar tölur má rita 

me! bæ!i bókstöfum og tölustöfum. Dæmi: Fólksfjöldi á Íslandi nálgast 320 $úsund. 

 

Erlend hugtök 

Ef nau!synlegt er tali! a! s#na erlent hugtak til sk#ringar á íslensku $á er $a! gert 

svona: 

 

Heimspekileg hluthyggja (e. realism) hefur átt undir. . . 

 

Athugi! a! tungumáli! sem erlenda hugtaki! er sótt í skal gefi! til kynna me! 

skammstöfun (fyrsti e!a fyrstu tveir til $rír bókstafir tungumáls). 

Dæmi: e. fyrir ensku; f. fyrir frönsku; jap. fyrir japönsku o.s.frv. 

 

 

Almennt um uppbyggingu og ritun 

Vilji höfundur koma á framfæri $ökkum, tileinkunum, e!a útsk#ringum á efni greinar 

e!a tilur! hennar (t.d. ef hún er unnin upp úr fyrirlestri, hefur birst annars sta!ar á!ur 

e!a eitthva! $víumlíkt) skal slíkt birtast í fyrstu ne!anmálsgrein. 
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Í skammstöfun skal hafa punkt á eftir hverju styttu or!i. 

Dæmi: til dæmis ver!ur $á: t.d. (ekki td.)  

 Og svo framvegis ver!ur o.s.frv. 

Athugi! a! endi málsgrein á skammstöfun skal ekki hafa tvo punkta í lok hennar, 

heldur skal einn látinn nægja. 

Dæmi: Sta!urinn uppfyllir öll nau!synleg skilyr!i til vínræktar, hagstætt ve!urfar, 

jar!vegur er hentugur o.s.frv. 

 

Myndir og töflur 

Ef myndir fylgja greininni skal greinarhöfundur sjá um útvegun $eirra og skila á 

forminu  TIFF e!a maximum quality JPEG í 300dpi upplausn. Almennt er ekki gert 

rá! fyrir a! myndir sem fylgja greinum ver!i prenta!ar í lit, en ef svo er skulu $ær 

vera í CMYK. Höfundur skal semja vi! eiganda höfundar– e!a birtingarréttar ef um 

slíkt er a! ræ!a. Myndum skulu fylgja uppl#singar um höfund, sköpunarár og 

eiganda. Vista skal myndirnar me! númeri og heiti (Mynd_1_heiti). Í greinartexta 

skal au!kenna hvar e!lilegast væri a! birta myndina (t.d. „Mynd nr. 1 hér“). 

Sk#ringarmyndum skal skila frágengum á PDF formi. 

Teki! er vi! töflum sem fylgja greinum vistu!um í exel-skjali. Heiti töflu og númer, 

sk#ringar og heimildir skulu tilgreindar vi! töfluna. Í greinartexta skal au!kenna hvar 

e!lilegast væri a! birta töfluna (t.d. „Tafla nr. 1 hér“). 
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Vi!auki II 

 

Vi!tal vi! Gu!na Elísson, $ri!judaginn 11. janúar 2011 

R.: Rakel Edda Gu!mundsdóttir 

G.: Gu!ni Elísson 

 

R.: Hvernig kom $a! til a! Riti! var stofna!? 

G.: "a! var nú $annig a! ég haf!i veri! a! skrifa grein fyrir Tímarit Máls og 

menningar. Fri!rik Rafnsson var ritsjtóri $ess á $eim tíma. Hann sag!i mér a! til 

stæ!i a! leggja ni!ur tímariti!. "a! var! a! vísu ekki raunin, en mér au!vita! brá 

verulega vi! $etta, $ví $etta var eitt af $remur helstu menningartímaritum Íslendinga á 

$essum tíma og mér fannst rétt a! $a! yr!i brug!ist vi! $essu á einhvern hátt. Og $á 

fór í til Jóns Ólafssonar sem var $á forstö!uma!ur Hugvísindastofnunar, og varpa!i 

fram $eirri spurningu hvort möguleiki væri á a! gefa út tímarit á vegum 

stofnunarinnar sem myndi sinna hugvísindum í ví!asta skilnngi or!sins en $ó $annig 

a! hvert hefti væri $ematengt. Hugmyndin um $ematenginguna spratt reyndar líka af 

Tímariti Máls og menningar, $ví $ó a! TMM sé venjulega ekki $ematengt, $á birtust 

nokkur hefti á níunda og tíunda áratugnum sem voru bundin einhverskonar $ema — 

$ema um barnabókmenntir, um rómönsku Ameríku, eitt um Sigur! Nordal, o.s.frv. 

"essi grunnhugmynd tengist $essum tilraunum TMM, nema hva! mér fannst skipta 

máli a! $etta yr!i fest ni!ur. Og svo einnig a! vi! hef!um alltaf $#!ingar — a! vi! 

leg!um $á rækt vi! ákve!na málstefnu sem fælist í $ví bæ!i a! skrifa um tiltekin 

atri!i í samtímafræ!um, og a! $#!a ákve!nar lykilgreinar $annig a! or!afor!inn og 

hugtakaheimurinn væri kynntur á íslensku. 

Sí!an $róa!ist $etta $annig a! vi! Jón vorum einnig me! ljósmyndir, Jón er gó!ur 

áhugaljósmyndari … En $etta hef!i aldrei or!i! a! veruleika ef $a! hef!i ekki veri! 

fyrir $á sta!reynd a! Jón haf!i $essa framtí!ars#n, sem forstö!uma!ur ger!i $a! í 

raun mögulegt a! hleypa $essu tímariti af stokkunum. 

R: "annig a! $a! hafa frá upphafi veri! $essir föstu punktar … en hefur 

ritstjórnarstefnan breyst á einhvern hátt í gegnum tí!ina? 
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G.:— "ema og $#!ing, $a! tvennt á alltaf a! vera me!, nema, ég held $a! hafi gerst 

einu sinni a! $#!ingin datt út. En $#!ingarnar eru líka alltaf tendar efninu. En svo eru 

au!vita! a!sendar greinar líka inni á milli. "a! hefur stundum veri! flóki! a! minna 

fólk á a! $a! er pláss fyrir a!sendar greinar í $essu tímariti. En $ema! er 

frumforsenda. Og $a! var heilmikil glíma í upphafi a! fá a! halda í $ematenginguna, 

vegna  $ess a! $a! var lengi vel andsta!a vi! tímariti! í Hugvísindadeild. Fyrstu fimm 

árin fóru í stanslausa baráttu fyrir $ví a! halda lífi í tímaritinu. Margir föstu 

kennaranna vildu sjá $a! feigt og fundu $ví allt til foráttu, me!al annars kom fram 

gagnr#ni á $ematenginguna, menn vildu a! $a! yr!i haft alveg opi!, en vi! $a! hef!i 

Riti! tapa! $eim sérstaka karakter sem $a! hefur. 

Hefur eitthva! breyst? — Eitt af $ví sem vi! lög!um líka upp me! var $a! a! hver 

ritstjóri starfa!i a!eins í tvö ár í senn, en einnig a! alltaf ynnu n#r og gamall ritstjóri 

saman. "annig a! $egar vi! byrju!um, $á var ég í tvö ár, en Jón Ólafsson var í $rjú 

[Gu!ni var frá 2001 til 2003 en a!eins eitt hefti var gefi! út á upphafsárinu]. Á $ri!ja 

árinu tók annar ritstjóri vi! af mér, og sí!an hefur n#r ritstjóri teki! vi! á hverju ári. 

Nú hefur veri! tekin upp sú n#breytni a! ritstjórarnir eru rá!nir til $riggja ára í senn, 

$ví bo!i! er upp tvo gestaritstjóra í einu hefti á hverju ári, fyrst og fremst til $ess a! 

létta álagi! á föstu ritstjórnum sem áttu erfitt me! a! koma heftunum út á réttum tíma. 

"ví má kannski segja a! jú, hver ritstjóri komi inn me! sína ákve!nu s#n, sínar 

ákve!nu væntingar til Ritsins og sín hug!arefni, en $au endurspeglast $á kannski fyrst 

og fremst í $emunum. 

Ef vi! berum Riti! saman vi! TMM, $á má kannski segja a! $a! sé akademískara 

me!an TMM fer oft meira yfir í „debatt“, sérstaklega undanfarin $rjú ár í ritstjórnartí! 

Gu!mundar Andra Thorssonar, en ég hef t.d. fært mig $anga! aftur eftir áratugshlé. 

"a! s#nir líka hvernig ritstjórar la!a til sín ólíka penna. TMM er kannski líkara New 

Yorker a! $essu leyti, heldur en svona hef!bundnu akademísku tímariti í 

hugvísindum. "annig a! $ar liggur ein ákve!in sérsta!a. Og svo au!vita! bara í 

$emunum, a! leggja áherslu á $a! a! setja saman sérrit um eitthva! tilteki! 

vi!fangsefni hverju sinni. "ó a! Skírnir geri $etta og Saga geri $etta líka, $á eru $a! 

miklu opnari tímarit, $au fylgja ákve!num ritstjórnarreglum sem móta heildarsvipinn, 

en $ar er kannski meiri breyting milli hefta. 
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R.: Nú er Riti! $verfaglegt tímarit a! $ví leyti a! efni! kemur úr #msum áttum, úr 

ólíkum greinum hugvísinda og er a! einhverju leyti sprotti! úr almennri 

$jó!málaumræ!u. — Er jafnframt lög! áhersla á $verfaglega nálgun hjá einstökum 

höfundum? 

G.: Ég myndi segja a! Riti! færi $verfaglegt fyrst og fremst vegna $ess a! efni! 

kemur úr #msum áttum. Sú krafa er ekki sett fram af ritsjtórum a! höfundar fari út 

fyrir sérsvi! sitt. "ótt $a! gerist vissulega a! höfundar sæki í #msar áttir í nálgun 

sinni, $á er von okkar kannski fyrst og fremst sú a! $verfagleikinn geti legi! í 

samlestri á greinunum. ".e.a.s. a! eitthvert tilteki! vi!fangsefni sé sko!a! út frá 

fjölmörgum fræ!ilegum sjónarhornum, og vi! $a! kannski brotni múrarnir. Og $a! er 

anna! sem skiptir miklu máli í $essu — $essi pedagógíski, e!a kennslufræ!ilegi 

$áttur: A! hægt sé a! nota tiltekin hefti í kennslu, a! nemendur geti $annig kynnst 

vi!fangsefninu frá sem flestum ólíkum sjónarhornum. 

R.: "ótt Riti! sé ritr#nt fræ!irit, vir!ist stefna $ess vera sú a! höf!a ekki a!eins til 

fræ!imanna heldur einnig til almennings. Hefur $a! tekist a! $ínu mati? 

G.: Ég held a! hver sem er geti sest ni!ur og lesi! grein í Ritinu án $ess a! lenda í 

verulegum vandræ!um. "etta er ákve!in sérsta!a sem íslensk hugvísindi hafa umfram 

t.d. engilsaxnesk hugvísindi $ar sem bæ!i tungutaki! og or!afor!inn eru or!in svo 

sérhæf! a! $au eru nánast óskiljanleg, $etta er or!i! sérmál. "a! er kannski helst a! 

almennir íslenskir lesendur gætu lent í vandræ!um $egar $eir fara a! lesa $#!ingarnar 

vegna $ess a! $ó a! $ar sé mjög langt gengi! í $ví a! laga textann a! almennara 

tungutaki heldur en einkennir frummáli!, $á nær $a! stundum ekki nógu langt. En 

mér finnst skipta máli a! hver sem er geti tileinka! sér vi!fangsefni hugvísinda, og a! 

$au hafi ví!ari skírskotun en bara innan akademíunnar. "a! ætti a! vera 

grundvallarregla a! hugvísindakennarar séu í samræ!u vi! samfélagi! og umhverfi 

sitt, hva! svo sem $eir eru a! skrifa um. "eir geta veri! a! sérhæfa sig í elleftu öldinni 

í sagnfræ!i $ess vegna, en umræ!an á alltaf a! vera vi! almenning allan og 

fræ!asamfélagi!. 

R. "arf ritstjóri tímarits eins og Ritsins kannski a! huga sérstaklega a! $ví a! benda 

höfundum á hvar $eir eru or!nir of tæknilegir í or!færi fyrir lesendahópinn?  
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G. ". Ja, $a! er reyndar líka einn plúsinn vi! svona almennt tímarit, $etta sér ma!ur 

reyndar líka í Skírni, og TMM, a! ritstjórarnir eru oft me! annan bakgrunn heldur en 

höfundarnir. Helsti vandinn er kannski $egar ma!ur les texta eftir höfunda sem eru 

me! nokkrun veginn sama bakgrunn og ma!ur sjálfur, $ví $á er oft erfitt a! átta sig á 

$ví hvenær höfundur er or!inn illskiljanlegur almennum lesanda. Og eins og $ú veist 

sjálf, $ér $ótti au!veldara a! átta $ig á sagnfræ!ingunum heldur en 

bókmenntafræ!ingunum t.d., var $a! ekki? 

R.: Jú, jú, einmitt. 

G.:Já. — En $á skiptir einmitt máli a! ritstjórarnir tveir komi hvor úr sinni áttinni, $ú 

sért ekki me! tvo bókmenntafræ!inga, e!a tvo heimspekinga, tvo sagfræ!inga e!a tvo 

gu!fræ!inga sem ritstjóra samtímis. 

R.: "ú minntist á!an á andstö!u vi! Riti! í upphafi útgáfunnar — hefur $a! reynst 

erfitt a! fá fólk til a! skrifa greinar í tímariti!? 

G.: "a! var lengi framan af fremur flóki!, en mér s#nist $a! vera a! breytast núna. 

Riti! hefur alltaf veri! galopi! fyrir öllum, en $a! hefur veri! nokku! erfitt a! koma 

$eirri hugsun á framfæri. En ef vi! lítum t.d. á n#jasta hefti! sem fjallar um Evrópu 

— $ar eru fjórar a!sendar greinar. "a! er mjög sjaldgæft, venjulega eru $ær ein e!a 

tvær, ekki fleiri en $a!. En $etta s#nir a! Riti! er í sókn, fleiri líta á $a! sem 

ákjósanlegan fræ!ilegan vettvang. 

R.: Af hverju heldur!u a! $a! stafi a! ekki sé slegist um a! fá a! skrifa fyrir Riti!? 

G.: Ég held a! vandinn hafi upphaflega legi! í $ví a! fólk hafi gert sér einhverskonar 

hugmyndir um Riti! sem ritstjórarnir höf!u ekkert endilega áhuga á a! framfylgja. Og 

einhverjir hafa kannski tali! a! $etta væri ekki tímarit fyrir alla á Hugvísindasvi!i og 

$ví ætti enginn a! skrifa í $a!. Jafnvel hefur fólki bara ekki komi! til hugar a! senda 

greinar inn. "etta er oft $a! erfi!asta, $.e.a.s. a! fá fólk til $ess a! hafa í huga n#ja 

vettvanga fyrir skrif sín. Ég veit $a! t.d. me! sjálfan mig, a! $egar ma!ur er or!inn 

vanur $ví a! skrifa í kannski einhver fjögur, fimm tímarit, $á einhvern veginn dettur 

ma!ur í $a! far, heldur sig bara $ar og er ekkert a! velta fyrir sér ö!rum tímaritum. 

R. Er $á hætta á $ví a! $a! myndist einhvers konar slagsí!a, a! einhverjar greinar fái 

meira vægi en a!rar í tímaritinu, a!rar ver!i út undan? 
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G.: A! mínu mati mætti sumar greinar í deildinni vera sér me!vita!ri um $ennan 

vettvang. Bókmenntafræ!in vegur $ungt í Ritinu, en $a! er líka e!lilegt, $a! stafar af 

$ví a! bókmenntafræ!ingarnir eru í almennu bókmenntafræ!inni, í íslenskunni og í 

öllum tungumálunum … $annig a! $eir eru langfjölmennasti hópurinn á svi!inu. Svo 

$a! $arf ekki endilega a! vera svo ó!e!lilegt. 

R.: Hvernig sér!u fyrir $ér framtí! Ritisins? Er $ví best borgi! me! $ví a! halda sama 

kúrs og undanfarin ár, e!a eru einhverjar breytingar sem $ú myndir vilja sjá? 

G.: Ég myndi gjarnan vilja áskrifendatöluna stækka, mér $ætti e!lilegt a! Riti! hef!i 

500 áskrifendur. Einnig — og $etta er bara minn persónulegi smekkur, ég myndi ekki 

fara fram á a! $a! yr!i gert a! almennri reglu — en ég myndi vilja sjá fleiri hefti sem 

taka á krítískum álitamálum úr samtímanum. Í raun myndi ég vilja skerpa $essa 

menningarlegu stö!u Ritsins. Riti! á ekki einvör!ungu a! fást vi! slíkt, en ég hef!i 

gaman a! $ví a! sjá meira af $ví. Minn draumur er sá a! $essi íslensku 

menningartímarit ö!list sterkari sess íslenskri samtímaumræ!u. Menntun Íslendinga 

hefur vaxi! stórlega á sí!ustu áratugum, me!an áskrifendatölur eru á ni!urlei! alls 

sta!ar. "a! er svo dapurlegt. 

R.: Nú er einmitt fjöldinn allur af fólki hér sem hefur stunda! nám og jafvel loki! 

háskólaprófi í hugvísindum. Hvernig stendur á $ví a! $etta fólk les ekki tímarit sem 

gefin eru út á $essu svi!i? 

G.: "etta er kannski efni í sérstakt $ema! "etta er flókin spurning. Kannski hefur $etta 

eitthva! me! $a! a! gera a! fólk geri sér annars konar hugmyndir núna um hva! $a! 

$#!ir a! fást vi! fræ!i og vísindi. Ég hef reyndar ekki sko!a! gömul félagatöl 

íslenskra fræ!itímarita, en mér hefur veri! sagt a! á árunum á!ur hafi meira og minna 

allir læknar og allir lögfræ!ingar hér veri! áskrifendur a! Skírni. Kannski hefur $etta 

eitthva! me! tæknivæ!inguna, og neysluvæ!inguna a! gera … nú er ég bara a! skjóta 

út í lofti!, en vera má a! fólk í dag velti minna fyrir sér innri gildum menntunar — 

heldu bara taki bara grá!urnar og láti $ar vi! sitja. Menntun sé eins og hver önnur 

neysla, fólk fari í háskóla til $ess a! ná sér í réttindi en gleymi $ví sem skiptir ekki 

sí!ur máli, kannski $ví sem mestu máli skiptir. 

R.: … nái sér í grá!urnar og stingi svo af út í atvinnulífi!, og hugsi ekki um $a! meir? 
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G.: — Já, $a! er eitthva! svona. Og eitthva! hefur líka breyst í hugmyndinni um 

menntamanninn … Ég er fæddur 1964 og ég $ekkti marga afskaplega vel mennta!a 

verkamenn sem lásu allt sem $eir komust í, ræddu $a! og tjá!u sig um $a! … "ó ber 

a! varast a! draga of miklar ályktanir af svona minningum, mönnum hættir til a! 

draga upp of rósrau!a mynd af fortí!inni. 

R.: Fjölbreytnin hefur au!vita! aukist, umræ!an hefur kannski færst á annan 

vettvang? 

G.: Já, nú sjá nefnilega a!rir mi!lar um menningarumfjöllun. En gallinn einmitt vi! 

$a! er sá a! $ú fer! frá $ví a! lesa $rjátíu sí!na grein um eitthvert ákve!i! 

vi!fangsefni, í $a! a! lesa 150–300 or!a mo!su!u sem einhver vefmi!illinn vinnur 

upp úr greininni, $ar sem öll a!alatri!in t#nast stundum og greiningin ver!ur a! sama 

skapi yfirbor!skenndari. Og fyrir viki! ver!a lesendur latari, enginn nennir lengur a! 

leggjast í frumheimildir og $á er líka hætta á a! $r#stihópar brengli vísindalegar 

ni!urstö!ur, eins og hefur t.d. gerst í loftslagsumræ!unni. 

R.: Er missir af $eim umræ!uvettvangi sem ritr#nd tímarit voru $á á!ur? 

G.: Sko, umræ!an er or!in nánast engin — $.a.a.s. hin fræ!ilega umræ!a e!a sú 

umræ!a sem tengst hefur $essum tímaritum. Eina lei!in núor!i! til a! ná upp umræ!u 

er a! taka grein, búa til úr henni einhvers konar 200 or!a umfjöllun og senda inn á 

netmi!la. En í flestum tilvikum hafa $eir sem sí!an tjá sig um $a! aldrei lesi! 

frumtextann og leggja $a! ekki á sig. 

R.: Nú spannst $ó töluver! umræ!a út frá vorhefti Ritsins í fyrra (2011) í 

útvarps$ættinum Ví!sjá í sumar… 

G.: Já, Ví!sjá er ein af örfáum undantekningunum frá $essu. Ví!sjá sinnir grí!arlega 

vel $essari menningarlegu mi!lun. Og $a! sem skiptir einnig máli, er $a! a! $eir sem 

vinna a! $eim $ætti eru sérfræ!ingar á svi!inu og eru flinkir í $ví a! mi!la $ví áfram, 

vita t.d. hvernig spurninga á a! spyrja. "a! getur oft veri! mjög erfitt a! sitja fyrir 

svörum hjá einstaklingum sem vita ekki hva!a spurningar eru útí hött. Ég er $ó í 

sjálfu sér ekki a! gagnr#na sjálfa mi!lana … e!a „millistykkin“ ef svo má segja — 

heldur $a! a! umræ!an sé einskor!u! vi! $au. 
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R.: Er $a! kannski á ábyrg! fræ!imannanna sjálfra koma sjónarmi!um sínum á 

framfæri í $jó!málaumræ!unni? 

G.: Jú, $a! er rétt, og $a! er ákve!inn vandi a! íslenskir fræ!imenn eru mjög 

misduglegir vi! $a! a! ræ!a sín hug!arefni. 

R.: Hva! me! netvæ!inguna, hefur komi! til tals a! gefa Riti! sem vefrit? 

G.: Eitt af $ví sem hefur veri! talsvert rætt er sú hugmynd a! birta Riti! á netinu, 

halda í Riti! sem prenta! tímarit, en a! einnig ver!i hægt a! nálgast $a! á netinu. 

A!alumræ!an $ar hefur snúist um hversu langt aftur $a! á a! opna tímariti!. Á $a! a! 

vera eitt ár, tvö ár e!a fimm ár? Í rauninni mætti segja a! ef vilji er til a! auka vægi 

Ritisins verulega, $á ætti a! opna $a! sem allra fyrst, jafnvel strax og $a! kemur út. 

En $a! eru líka fjárhagsleg rök fyrir $ví a! $a! hefur ekki veri! gert — af hverju ætti 

fólk a! gerast áskrifendur a! tímariti sem kemur strax út frítt á netinu? En $a! ver!ur 

gert. Ég hugsa a! ni!ursta!an ver!i sú a! Riti! ver!i gert a!gengilegt á vefnum tvö ár 

aftur í tímann. 

R.: En a! gera Riti! alfari! a! vefriti og hætta alveg pappírsútgáfunni? 

G.: "a! hefur eitthva! komi! upp. Ég hef sennilega $vælst fyrir $ví, ég er soddan 

„biblíófíll“ — ég vil eiginlega alltaf hafa $etta svona í höndunum. Og ég veit a! $a! 

væri ód#rara, og $a! færi ví!ar, en ég myndi sakna $ess a! hafa $a! í á$reifanlegu 

formi. 

R.: Er $etta ekki eitthvert hugarfar sem er a! hverfa? Nú eru nokkrir áratugir sí!an 

menn byrju!u a! spá dau!a hins prenta!a fræ!itímarits … 

G.: — "ví mi!ur, jú. Ég tilheyri $essari gömlu kynsló! sem á eftir a! sakna $essa. En 

$a! hverfur. Og írónían er sú a! ég les miklu meira af $eim fræ!itímaritum sem eru á 

netinu heldur en hinum sem eru $a! ekki. Kostir vefútgáfu eru stórum fleiri en 

gallarnir, en í mínu tilviki er $etta hreinlega blæti. 

R.: [hlær] 

G.: — En ma!ur getur ekki hlegi! a! blætum, a.m.k. ekki eigin! 

R.: "á a! nokkrum praktískum atri!um. Hve margir eru starfsmenn Ritsins? 
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G.: "a! má segja sem svo a! launa!ir starfsmenn Ritsins séu ritstjórarnir tveir á 

hverjum tíma. En $eir sem koma a! Ritinu eru nokku! fleiri. Vi! höfum Margréti 

Gu!mundsdóttir hjá Hugvísindastofnun sem sér um fjárhag og praktíska 

skipulagningu tímaritsins. Vi! erum sí!an me! tvo gestaritstjóra sem koma a! einu 

hefti á ári, $eim er bara rótera!. Áhugasamir geta $á lagt fram hugmyndir og $á 

kannski fengi! a! ritst#ra hefti. Og svo erum vi! me! ritnefndina. Í henni sitja gamlir 

ritstjórar. Ritnefndin hefur hægt og rólega veri! a! stækka. Í henni eru núna Björn 

"orsteinsson, Gauti Kristmannsson, ég, Gunn$órunn Gu!mundsdóttir, Jón Ólafsson, 

Ólafur Rastrick og Svanhildur Óskarsdóttir, auk Vigídsar Finnbogadóttur sem er 

hei!ursritnefndarfulltrúi. "etta eru starfsmennirnir, en a!alritstjórarnir tveir og 

Margrét hjá Hugvísindastofnun eru $au einu sem $iggja laun. 

R.: Hvernig fer ritstjórnin fram? Nú eru t.d. margir ritstjórar — vinna $eir allir saman 

e!a er verkaskipting, og hver gerir $á hva!? 

G.: "arna eru ákve!in vandkvæ!i, vegna $ess a! ritnefndin hefur komi! a! einhverju 

leyti a! $róun $emanna. Og einn galli sem komi! hefur upp er sá a! $emun $arf a! 

skipuleggja me! gó!um fyrirvara, en stundum hefur n#r ritstjóri komi! inn $egar búi! 

er a! ganga frá $emum næstu tveggja hefta. Ritstjórinn fer $á í $a! a! ritst#ra heftum 

sem hann e!a hún hefur ekki teki! $átt í a! skilgreina. En venjan er sú a! $emun séu 

lög! upp me! gó!um fyrirvara, $au eru skilgreind kannski 3-4 hefti fram í tímann. 

"etta er a!eins hægt a! leysa me! $ví a! rá!a ritstjórana fyrr en gert hefur veri!, t.d. 

ári á!ur en $eir koma beint til starfa. Sí!an er fari! a! senda út augl#singar og 

tilkynningar um $essi hefti og óska eftir hugmyndum og höfundum. Jafnvel er haft 

beint samband vi! ákve!na einstaklinga, kennara e!a sérfræ!inga sem vita! er a! hafa 

sér$ekkingu á svi!inu, og kalla! eftir greinum. Sí!an fara au!vita! allar $essar 

greinar í gegnum ritr#ningarferli!, $.e.a.s., enginn getur panta! grein í Riti!. "a! 

veltur allt á $ví hvort ritr#nar sam$ykkja hana e!a ekki. 

R.: Eru $a! $á ritstjórarnir sem sjá um efnisöflun í Riti!? 

G.: — Já, a!alritstjórarnir sjá fyrst of fremst um $a!, $ó svo a! ritnefndarfulltrúar geti 

a! sjálfsög!u líka komi! $ar a!. Og eitt af $ví sem hefur stundum veri! svolíti! flóki! 

vi! efnisöflunina er a! a!sendu greinarnar hafa veri! frekar fáar. En $a! er a! breytast 

núna, $eim hefur fjölga!. Í sí!ustu $remur heftum hefur t.d. veri! alveg ásættanlegur 

fjöldi a!sendra greina: tvær, $rjár, fjórar. 
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R.: En hver er $á munurinn á hlutverki a!alritstjóranna og gestaritstjóranna? 

G.: Í raun er enginn munur á a!alritstjórum og gestaritstjórum á ritstjórnarlegum 

forsendum, annar en sá a! a!alritstjórarnir eru rá!nir til $riggja ára í senn, me!an 

gestaritstjórarnir eru bara fengnir í a! setja saman eitt hefti. 

R.: Gestaritstjórarnir hverju sinni sjá $á um ritstjórnaryfirlestur greinanna? 

G.: Já, í samvinnu vi! ritr#na. Hver grein er alltaf lesin yfir af bá!um ritstjórum og 

svo eru tveir ritr#nar. Og svo höfum vi! veri! me! ritstjórnarnema sem hafa bætt vi! 

enn einum yfirlestrinum. 

R.: Hva! ef ágreiningur skapast milli höfunda og ritr#na t.d., hver ber ábyrg! á a! 

grei!a úr $ví? 

G.: Strangt til teki! á ritstjórinn $á a! stíga inn. "etta er nokku! sem $arf a! passa. 

Mér fannst a!eins vanta á $etta í upphafi íslenskrar ritr#ningar. Ritstjórar áttu $a! til 

a! líta á ritr#na sem ritstjóra og svo fylgdu $eir oft ekki eftir athugasemdum ritr#na 

svo a! vitleysur ná!u í gegn. Ég hef sjálfur sem ritr#nir sé! hreinar og beinar villur 

fara í gegnum ferli vegna $ess a! ritstjórar lásu greinilega ekki athugasemdir mínar og 

höfundar ákvá!u a! hunsa $ær. 

R.: Ritstjórar taka $á almennt miki! mark á athugasemdum ritr#na, véfengja $á ekki? 

G.: Ef bá!ir ritr#nendur hafna grein, $á er ekkert meira um $a! a! segja. "a! er teki! 

mark á ritr#num nema í $eim tilvikum $ar sem ritstjórinn lítur svo á a! $a! sem 

ritr#nir er a! bi!ja um sé álitamál e!a hreinlega firra. En ef höfundur tekur ekki tillit 

til athugasemda ritr#na, $á ver!ur sá hinn sami e!a sú hin sama a! senda inn 

einhverja greinarger! e!a útsk#ringu á $ví. Svo ver!ur bara a! vega $a! og meta. 

Stundum er ritstjórinn ekki endilga sammála vörninni, en $á kannski vegur 

athugasemd ritr#nisins ekki svo $ungt a! $a! $urfi a! $vinga í gegn breytingu. 

R.: Hefur $ú sem ritstjóri $urft a! hafna grein á $essum forsendum? 

G.: "a! sem hefur venjulega gerst er a! höfundur hefur dregi! grein sína til baka 

vegna $ess a! annar ritr#nirinn sam$ykkir en hinn ekki t.d., en $eir ver!a bá!ir a! 

sam$ykkja greinina. Ef annar ritr#nandi hafnar grein, $á $arf grein 

undantekningalaust a! ganga í gegnum verulegar breytingar til a! hægt sé a! 
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sam$ykkja hana. Ef bá!ir ritr#nendur sam$ykkja grein me! breytingum, $á erum vi! 

komin í einhvers konar umræ!u milli ritstjóra og höfundar um hvenær $urfi a! fara í 

breytingar. Allt $etta $arf a! vega og meta hverju sinni, og sko!a vel í hverju 

athugasemdirnar felast. Í einstaka tilvikum hefur $a! gerst a! höfundar hafa sent inn 

greinar sem ritstjórar hafa gert athugasemdir vi! og sagt a! í óbreyttri myndi muni 

$eim ver!a hafna! af ritr#num, en höfundarnir hafa samt fari! fram á a! senda 

greinarnar í ferli!, og $eim sí!an veri! hafna!. "a! er #mist. Í einu tilviki ger!ist $a! 

a! grein var hafna! mjög ákve!i! af ritr#ni, en $á tók ég $á grein og endursendi á 

höfund me! ósk um mikla endurritun. Höfundur tók mjög vel í $a!, og ég sendi sí!an 

endurrita!a greinina aftur til ritr#nisins, og sag!i: Ókei, $etta er óvanalegt, en ertu til í 

a! lesa hana núna og sjá hvort $ú værir til í a! sam$ykkja hana svona? Ritr#nirinn las 

greinina og var himinlifandi me! breytingarnar og sam$ykkti hana. Ég veit a! 

erlendis yr!i $essi a!fer! sjaldan notu!, en greinin var forvitnileg en höfundurinn 

ungur og óreyndur. Ég leit $ví á $etta sem mikilvægt lærdómsferli fyrir hann og held 

a! hann hafi vaxi! vi! reynsluna a! skrifa í Riti!. En hér sem fyrr hafi ritr#nirinn 

au!vita! sí!asta or!i!. 

R.: Ritr#narnir gegna augljóslega mjög mikilvægu hlutverki, en $eir fá ekki greitt 

fyrir vinnu sína, er $a! hef! í $essum geira? 

G.: "a! er hef!, já. 

R.: Er samt ekkert mál a! fá fólk til a! leggja á sig alla $essa vinnu kauplaust? Og 

hvernig er tryggt a! ritr#nin sé vel unnin? 

G.: "etta er gó! spurning. "a! hefur stundum veri! erfitt a! fá ritr#nendur. Og $ví 

mi!ur er $a! svo a! mikill $ungi ritr#ninnar lendir á allt of fáum her!um. Og $a! er 

$á einfaldlega vegna $ess a! fólk lítur á $etta sem einhvers konar hugsjón. "etta sé 

mikilvægt starf, $ví ver!i a! sinna fyrir fræ!asamfélagi! allt. Hættan er au!vita! 

alltaf sú $egar ekki er greitt fyrir vinnuna, a! höndum sé kasta! til vi! hana. "a! getur 

líka gerst $egar greitt er fyrir hlutina, en $a! má kannski segja sem svo a! ef ritstjórar 

grei!a fyrir vinnuna, $á geti $eir gert enn frekari kröfu til ritr#na um a! taka greinar 

nákvæmlega í gegn. Svo er ritr#nin afskaplega misjöfn. Sumir ritr#nendur láta sér 

nægja a! gera athugasemdir vi! örfá atri!i, kannski bara or!alagsathugasemdir, sem 

er ekki hlutverk $eirra og $á $arft stundum a! finna annan ritr#ni í starfi!. A!rir taka 

greinarnar til mjög nákvæmrar og gagnr#nnar sko!unar. 
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R.: "a! hl#tur a! valda ákve!num vanda a! stóla svona á a! sérfræ!ingar gefi vinnu 

sína í ritr#ni. 

G.: "a! gerir $a!. "etta er kannski helsti vandinn vi! innlenda ritstjórnarvinnu: A! 

$a! eru fáir sem geta skrifa! fræ!ilegar greinar um tiltekin vi!fangsefni, og $a! 

ver!ur a! gera miklar kröfur til greinanna og $ess a! ritr#narnir $ekki vi!fangsefni!. 

"etta hefur stundum valdi! töfum í útgáfu Ritsins. Svo má ekki heldur gleyma $ví a! 

erlendir fræ!imenn eru miklu fúsari til $ess a! ritr#na heldur en $eir íslensku vegna 

$ess a! $ar er kerfi! fastara í sessi og meiri skilningur á mikilvægi ritr#ni. 

R.: Finni! $i! miki! fyrir smæ! íslenska fræ!asamfélagsins í útgáfu tímarits eins og 

Ritsins? 

G.: "a! er í raun alveg fur!ulegt hversu lítil vandkvæ!in eru. Au!vita! væri $a! 

ákve!inn lúxus ef höfundar á svi!i bókmennta, sagnfræ!i og heimspeki o.s.frv. væru 

nokkur hundru! $úsund, $a! væri miklu au!veldara a! fylla upp í hefti. En $a! sem 

$etta kallar kannski á er enn meiri útsjónarsemi í ritstjórnarvinnunni. Til a! mæta 

$essu væri t.d. gott a! vi! legg!um drög a! heftum miklu fyrr en gert hefur veri!. 

R.: Hva! me! t.d hagsmunaárekstra í litlu fræ!asamfélagi? Gætu t.d. skapast 

vandamál ef höfundur efnis í bla!inu er jafnframt starfsma!ur e!a í ö!rum tengslum 

vi! bakhjarla tímaritsins, t.d. kostunara!ila? 

G.: [hálfhlær] Vi! höfum í rauninni aldrei $urft a! hafa sérlegar áhyggjur af 

kostunara!ilum … "a! eru litlir styrkir í bo!i. Vandinn me! hagsmuni snúast fyrst og 

fremst um persónuleg tengsl ritstjóra og höfunda, og vi! höfum lei!ir til a! takast á 

vi! $au. Eitt af $ví sem ég hef t.d. gert $egar ég hef veri! a! vinna fyrir 

Háskólaútgáfuna er a! haga $ví $annig a! ritstjórinn á útgáfunni sjái um a! velja 

ritr#na, og ég sem faglegi ritstjórinn veit $á ekki hver $eir eru. "á er komin enn ein 

fjarlæging. ".e.a.s. ritstjórinn $ekkir ekki ritr#nana og er $á ekki a! velja ritr#na á 

höfunda sem kannski passa betur e!a eitthva! svolei!is. "egar kemur a! $ví a! velja 

inn efni og meta höfunda, $á er au!vita! alltaf ákve!inn „mannfæ!arvandi“ sem felst 

í $ví a! ég, sem er t.d. kominn á mi!jan aldur $ekki persónulega nokkurn veginn 

ALLA bókmenntafræ!inga á landinu sem gætu skrifa! í Riti!. "etta má hugsanlega 

skilgreina sem séríslenskt vandamál. Eina lei!in til a! leysa $a! vandamál er a! 

treysta svolíti! á ritr#nana og r#na svo í $etta svo $etta sé eins faglegt og hægt er. En 



 58 

$etta er alltaf vandamál í smáum samfélögum. Anna! vandamál sem tengist 

$ematengingunni, og er í raun bæ!i styrkur hennar og veikleiki, er a! $emun tengjast 

oft hug!arefnum sem eru bundin ákve!num hópi einstaklinga. Og ma!ur vill ekki 

alltaf fá sama hópinn inn í Riti!. Annar vandi sem kemur óneitanlega upp er sá a! 

stundum eru $a! ritstjórarnir sem eru sérfræ!ingar í $eim vi!fangsefnum sem Riti! 

tekur a! sér á hverjum tíma og $á enda $eir stundum sem höfundar í eigin heftum. 

"a! er erfitt a! taka á $essu og skiljanlegt a! ritstjórar vilji ekki sitja hjá $egar 

lykil$ema í rannsóknum $eirra er undir og ég veit ekki alveg hvernig ætti a! taka á 

slíku $ví a! vissulega geta komi! upp hagsmunaárekstrar undir slíkum 

kringumstæ!um. "ess vegna skiptir miklu máli a! leita líka út í ritnefndina eftir 

$emum, a! ritstjórarnir séu ekki einrá!ir um $au. "a! $arf a! brjóta $etta upp hægt og 

rólega, og eftir $ví sem ritstjórnarhópurinn stækkar $á ver!ur $etta flóknara. En $á fer 

Riti! líka hægt og rólega út fyrir áhrifasvi! tiltekinna ritstjóra. Ég veit ekki hvort hægt 

er a! svara $essu ö!ruvísi en svona. 

R.: Hafa a!standendur Ritsins sett sér einhverjar verklagsreglur beinlínis me! $etta 

vandamál í huga? 

G.: Verklagsreglur hafa veri! í $róun. T.d. eru #msir hlutir sem ég teldi vera e!lilegar 

verklagsreglur sem hafa ekki veri! inni. Ritstjórarnir kalla eftir ákve!nu $emahefti, og 

$ema! er oft eitthva! sem ritstjórunum er mjög hugleiki!, eins og ég minntist á á!an. 

Strangt til teki!, fyndist mér, a! greinar eftir ritstjóra ættu ekki a! birtast í heftum 

$eirra nema $á a! ritr#ningarritstjóri sé settur fyrir ofan $á eins og ég ger!i $egar ég 

vann fyrir Háskólaútgáfuna. Ritstjórar ættu helst ekki a! fá greinar birtar eftir sig í 

eigin heftum nema slík skilyr!i séu uppfyllt. 
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Vi!tal vi! Svanhildi Óskarsdóttur, mi!vikudaginn 12. janúar 2011 

R: Rakel Edda Gu!mundsdóttir 

S: Svanhildur Óskarsdóttir 

 

R.: Fannst $ér Riti! vera $örf vi!bóti vi! tímaritaflóruna hér á landi $egar hóf göngu 

sína ári! 2001? 

S.: Já, ég myndi segja $a!. "etta var tímarit sem spratt upp úr fræ!asamfélagi 

háskólanna en var frá upphafi ætla! a! vísa líka út fyrir háskólasamfélagi!. Af $eim 

tímaritum sem fyrir voru, er $a! kannski líkast Skírni, en bygg!i á annars konar 

grunni. Skírnir er tímarit Hins íslenska bókmenntafélags og talsvert mi!a! vi! 

bókmenntir. A! vísu fer Skírnir oft út fyrir bókmenntir og inn á svi! t.d. 

samfélagsumræ!unnar, og oft hefur veri! miki! um heimspeki $ar líka til dæmis, $a! 

er svolíti! mismunandi eftir ritstjórum.  En Riti! haf!i strax frá upphafi $essa ví!u 

skírskotun. 

R.: Er eitthva! sérstakt sem $ér finnst greina Riti! frá ö!rum tímaritum? 

S.: Já, $a! hefur #msa sérstö!u. "a! hefur náttúrlega frá upphafi veri! $ematengt. og 

nánustu „skyldmenni“ Ritsins eru kannski Tímarit Máls og menningar, Skírnir og 

Saga — $ví $ótt Saga sé fagtímarit $á hefur $a! oft nálgast vi!fangsefnin vítt, svona 

„sögulega“ sé!. En Riti! greinir sig frá $eim a! $ví leyti a! $a! setur alltaf ákve!i! 

$ema í fókus og $a! gefur oft færi á mjög skemmtilegri umfjöllun. En Riti! hefur líka 

veri! gagnr#nt fyrir a! hafa $ema, a! $a! $rengi rammann um of. Ég held a! fólk hafi 

minni áhyggjur af $essu núna heldur en á!ur. En $essi $ematenging gefur sum sé 

ritstjórunum færi á a! setja áherslu á eitthva! ákve!i! vi!fangsefni, taka $a! fyrir 

me! fræ!ilegum hætti. "a! sem líka greinir Riti! frá ö!rum tímaritum er áherslan sem 

hefur veri! lög! á a! $#!a klassískar greinar ásamt umfjöllun um n#jasta n#tt erlendis 

frá, og a! gefa $etta út í vöndu!um íslenskum $#!ingum. 

R.: "a! var einmitt ákve!in málstefnuhugsjón í ritstjórnarstefnunni sem kynnt var í 

fyrsta heftinu, finnst $ér hafa tekist a! ná $eim markmi!um sem lagt var upp me!? 

S.: Já, ég held a! $a! séu reyndar markmi! sem nást kannski ekki svona í eitt skipti 

fyrir öll. En $etta er afskaplega mikilvægt núna. "a! er ákve!in tilhneiging hjá fólki í 

dag a! halda a! vi! getum bara ósköp vel öll lesi! á ensku. "a! er hins vegar 



 60 

mikilvægt a! hafa $a! a! markmi!i a! rætt sé um fræ!i á íslensku. "a! er svo 

mikilvægt vegna $ess a! … ef vi! tökum sem dæmi tengsl máls og hugsunar: Nú er 

$a! $annig a! langflestir íslenskir fræ!imenn hugsa — enn$á a.m.k. — á íslensku. 

"a! er áskorun a! ræ!a um fræ!i sem ma!ur kannski nemur og vinnur me! á ö!ru 

máli, á íslensku. "a! $#!ir a! ma!ur $arf a! leggja hugsun í hugtök og hugmyndir til 

a! finna $eim sta! í íslenskunni og oft lei!ir $a! líka til $ess a! ma!ur nær a! tileinka 

sér hugsunina betur. "ú $arft a! vera alveg viss t.d. $egar $ú ert a! $#!a … nú ætla ég 

ekki a! segja „viss um hva! $a! merkir“, $ví au!vita! er kannski aldrei hægt a! vera 

alveg fullviss um $a! [hlær] … en sum sé: Eitt er $etta, a! $a! er afskaplega hollt 

fyrir okkur sem hugsum á íslensku a! aga okkar hugsun me! $ví a! koma erlendum 

textum á gott íslenskt mál. Og svo er anna! sem l#tur í raun a! $ví sama: í Ritinu er 

$etta gert a!gengilegt fyrir alla $á sem hafa áhuga á gagnr#nni fræ!ilegri umræ!u á 

íslensku. Svo má ekki gleyma $ví heldur $egar vi! ræ!um um mikilvægi $ess a! gefa 

út $#ddar greinar á íslensku, en $a! er a! fræ!istarf fer alls ekki allt fram á ensku. 

Margar mjög gó!ar og mikilvægar fræ!igreinar eru t.d. skrifa!ar á frönsku, ítölsku, 

$#sku o.s.frv. og ef vi! ætlu!um bara a! kynna okkur $a! af verkum erlendra 

fræ!imanna sem skrifa! er á ensku, færum vi! á mis vi! miki!. Vinnan vi! 

$#!ingarnar er jafnframt sá $áttur sem tekur oft mestan tíma hjá ritstjórum. "ær 

vöndu!u $#!ingar sem hafa birst í Ritinu eru árangur mikillar vinnu bæ!i $#!enda og 

ritstjóra sem stundum hafa velt fyrir sér nánast hverri setningu. 

R.: "ú minntist á gagnr#na umræ!u… hvernig finnst $ér hafa tekist til me! $a!? 

Hefur $essi gagnr#na umræ!a ná! a! rata inn í Riti!, og kannski ennfremur: hefur nún 

rata! „út úr“ Ritinu líka, $.e.a.s. hafa greinar í Ritinu ná! a! skapa umræ!u úti í 

samfélaginu, og $á í $eim mæli sem $ú hef!ir óska!? 

S.: Ma!ur er kannski aldrei alveg ánæg!ur … [brosir] Ég held a! $etta sé eitthva! 

sem gerist líka hægt og rólega. Fólk $arf kannski tíma til a! átta sig á $ví a! $essum 

vettvangi, a! hann sé til sta!ar. En mér finnst t.d. a! fjölmi!lafólk gæti n#tt sér miklu 

betur margt af $ví sem $arna er a! finna, t.d. $egar $a! er a! setja sig inn í bakgrunn 

ákve!inna mála o.s.frv.. Vi! höfum kannski ekki veri! alveg nógu dugleg a! koma 

$essari áherslu á gagnr#na og almenna umræ!u a! í Ritinu, vi! höfum kannski of 

mikla tilhneigingu til a! skrifa greinar í $rengra samhengi. En $etta er a!eins 

mismunandi eftir ritstjórum. Sumir leggja mikla áherslu á beinlínis $etta. Vi! ger!um 

tilraun me! $etta í $emahefti um l#!ræ!i ári! 2004, $ar sem vi! kynntum til sögunnar 
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nokku! sem vi! köllum „debatt-greinar“. "á er fenginn einn málshefjandi sem setur 

fram ákve!in sjónarmi! í fremur stuttri grein, og sí!an fengnir andmælendur til a! 

breg!ast, vi! $essum sjónarmi!um og loks var andmælunum svara! og allt birt saman 

í heftinu. "etta gefur færi á sko!anaskiptum og $ví a! reifa álitamál frá mörgum 

hli!um í senn. En $etta hefur ekki endilega veri! nota! miki! sí!an í Ritinu… 

R.: Hvers vegna ekki? 

S.: Ritstjórarnir náttúrlega halda utan um $emun, svo $etta fer kannski a! einhverju 

leyti bara eftir áhugasvi!i $eirra. "emun eru au!vita! misvel til $ess fallin a! vinna 

me! $au á $ennan hátt. Svo eru kannski ekki allir ritstjórar sem hafa áhuga á… 

R.: — [gríp hálfpartinn fram í] Er $etta kannski meira vesen fyrir ritstjórana? 

S.: "etta $arf svolíti! utanumhald, já. Og $a! $arf a! leggja $etta svolíti! vel upp. "a! 

$arf a! finna höfunda til a! skrifa, fá $á til a! taka $átt, finna andmælendur … Jú, 

$etta er a!eins meira umstang kannski. 

R.: En hvernig hefur gengi! a! afla lesenda? Hefur veri! vandamál a! fá áskrifendur? 

S.: "a! er erfi!ara a! fá áskrifendur núna …Yngra fólk t.d .…  $a! er bara erfi!ara a! 

fá $a! til a! kaupa bækur bara yfir höfu!! "egar ma!ur stingur upp á $ví vi! 

nemendur a! $a! kaupi sér bækur, ragnhvolfa $eir stundum bara augnum e!a skella 

upp úr liggur vi!! [hlær] 

R.: Eru kannski bara breyttir tímar, breytt hugarfar? Netvæ!ingin hefur kannski sitt a! 

segja? 

S.: Já, a! einhverju leyti. Og au!vita! $arf a! fara a! huga a! $ví a! koma til móts vi! 

$a!, koma Ritinu t.d. á neti!. "etta er $a! sem koma skal …   

R.: Nú er alllangt sí!an fyrstu spár um dau!a fræ!itímaritsins í pappírsformi veri! 

komu fram, heldur!u a! $a! komi kannski a! $ví a! Riti! breytist alfari! í veftímarit? 

S.: Já, $a! má vera. En útgáfa $ess á pappír hefur samt sína kosti e!a sérstöku 

eiginleika. "a! eru t.d. ákve!nir hlutir sem einkenna Riti! útlitslega, sem ég er ekki a! 

segja væri ekki hægt a! útfæra í vefútgáfu, en eitt af $ví sem var og er fastur punktur, 

er a! $egar ma!ur flettir Rits-hefti, $á er ákve!in framvinda í $ví, ákve!in efnisrö!. 

Fyrst koma $ungavigtargreinar í $emanu. "a! er náttúrlega vel $ekkt í tímaritum a! 
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$ú setur $a! fremst sem mestur slagkraftur er í. Svo hefur $ema! oft veri! a!skili! frá 

ö!ru efni me! mynda$ætti sem einnig hefur veri! fastur li!ur. "a! er gaman a! fá 

$etta sjónræna me!. "egar ég var ritstjóri, $á fannst mér eitt af $ví skemmtilegasta a! 

finna einhverja sni!uga tengingu í $essum $ætti Ritsins. T.d. $egar $ema! var 

„falsanir“, $á birtum vi! myndir af fölsu!um málverkum. 

R.: "annig a! mynda$átturinn tengist líka $emanu hverju sinni? 

S.: Já, $a! er langoftast $annig. 

R.: Mig langar a!eins a! spyrja $ig út í starf ritstjórans. Finnst $ér $a! a! ritst#ra 

fræ!itímariti í svona litlu samfélagi, og litlu fræ!asamfélagi vera bundi! einhverjum 

sérstökum vandkvæ!um? 

S.: Já, $a! mætti t.d. nefna ritr#nina. "a! er oft sem manni finnst fáir vera færir um a! 

ritr#na greinar skrifa!ar á íslensku, kannski um frekar sérhæf! efni. "a! lendir 

stundum miki! til á $eim sömu. Og $á kemur líka smæ! samfélagsins oft fram í $ví 

a! ritr#nar telja sig stundum vita hver skrifa!i einhverja ákve!na grein, og 

höfundarnir t.d., $egar $eir fá kommentin, halda a! $eir viti hver eigi kommentin —  

sem getur svo veri! alrangt! "a! er svolíti! fyndi! … [hlær] Vi! $etta getur komi! 

upp ákve!in tortryggni. 

R.:En kannski getur $etta móta! vinnu ritr#na, og vi!brög! höfunda, bara $a! a! 

halda a! $ú vitir hver $etta er? 

S.: Já, $a! er svona ákve!in tortryggni sem hefur stundum veri! svona „djöfull í 

spilinu“. En $á er $a! kannski ritstjóranna a! reyna dálíti! a! draga úr paranoju 

höfundanna. 

R.: "annig a! $a! reynir kannski enn frekar á ritstjórana í litlum fræ!asamfélögum, 

eimitt vegna $essa? 

S.: Já, $a! má kannski segja $a!. En $a! $a! reynir líka á ritr#nana. "eir $urfa 

nefnilega ekki einungis a! hafa eitthvert vit á vi!fangsefninu. "a! er líka afar 

mikilvægt a! hafa ritr#na sem skilja hva!a athugasemdir nau!synlegt er a! fá fram. 

Sumir ritr#nar gera kannski bara örfáar athugasemdir, segja kannski: „$etta er gó! 

grein, birtingarhæf“ o.s.frv., en koma svo ekki me! neina „konkrett“ punkta. "a! $arf 

a! vera hægt a! vinna me! ritr#nina og $ví ver!ur hún a! innihalda rökstudda 
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efnislega gagnr#ni. "a! er s.s. eitt: $a! $arf a! finna almennilega ritr#na. Svo skiptir 

líka mjög miklu máli a! ritstjórinn fari yfir ritr#nina og fylgi henni eftir, matrei!i hana 

á uppbyggilegan hátt ofan í höfundinn. Ritstjórinn $arf a! vera sá millili!ur sem tekst 

á vi! $a! tog sem getur myndast á milli ritr#na og höfunda. 

En svo er líka anna! sem getur veri! dálíti! erfitt vi! $a! a! vera ritstjóri í smáu 

fræ!asamfélagi, en $a! er a! $a! berst ekki nógu miki! gott efni. Sá gæ!amælikvar!i 

er gjarnan nota!ur á tímarit a! sko!a hversu miklu er hafna! af $ví efni sem berst til 

tímaritsins. "ví meiru sem er hafna!, $ví betra er væntanlega $a! efni sem kemst a! í 

tímaritinu. Og $a! er eitt af $ví sem ég óska Ritinu: "a! væri gott a! geta hafna! fleiri 

greinum! [hlær] Á fyrstu árunum, me!an Riti! var a! sanna sig, $á fór mikill tími og 

energí hjá ritstjórunum í $a! a! elta uppi efni, a! komast a! $ví hverjir væru 

hugsanlega me! spennandi og bitastætt efni. Ég hugsa a! $etta sé núna nokku! breytt. 

Nú berst miklu meira. Ég held a! $a! sé af $ví, e!a ég vill allavega trúa $ví, a! 

höfundar hafi frétt af $ví a! gó! $jónusta sé í bo!i, t.d. me! ritr#ni, vi! yfirlestur og 

svona. "a! hefur alltaf veri! mikill metna!ur hjá Ritinu a! vinna ritstjórnarvinnuna 

vel. Væntanlega finnst höfundum $a! einhvers vir!i. 

R.: A! lokum, finnst $ér vera $örf fyrir sérstakar verklagsreglur hjá ritstjórnum 

íslenskra fræ!itímarita, vegna $essarar smæ!ar og nándar? Hva! me! t.d. 

hagsmunaárekstra, hugsanleg tengsl höfunda a!sendra greina vi! kostunara!ila e!a 

birtingar greina eftir ritstjórana sjálfa í tímaritinu, o.s.frv.? 

S.: Ritr#nin á náttúrlega a! taka á einhverju af $essu. ".e.a.s. ritr#nin á a! tryggja a! 

ekkert birtist sem ekki er á standard. Var!andi hagsmunaárekstrana, $á er $a! 

au!vita! $annig a! ef lágt si!fer!isstig er, $á er au!vita! dálíti! erfitt a! eiga vi! $a!. 

Höfundar geta au!vita! sent inn greinar án $ess a! láta $ess geti! a! $eir séu kosta!ir 

af tengdum a!ilum e!a eitthva! slíkt, en $a! er ekki víst a! ritstjórarnir viti $a!. "etta 

er í raun bara eins og me! anna! í samfélaginu, a! ef fólk er si!blint, e!a sjálft sér 

ekki a! $a! sé a! a!hafast eitthva! vafasamt, $á er sama hve miki! eftirlit er vi!haft, 

$a! er aldrei alveg hægt a! sjá vi! slíkri heg!un. En $etta er vandamál. Og $a! er 

kannski út af $essu einmitt me! hagsmunamálin, $ví svo eru $au au!vita! líka innan 

Háskólans. Laun háskólakennara eru beintengd vi! birtingar og tekjur deilda og skora 

taka líka mi! af rannsóknastigum. "annig eykst $r#stingur á a! auka birtingar og $á 

$arf a! standa í ísta!inu hva! gæ!akröfur var!ar. Kannski er $a! einmitt erfi!asti 
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$r#stingurinn sem Rit-stjórar, hafa sta!i! frammi fyrir, $a! er í rauninni $r#stingur 

um einhvers konar jafnan a!gang allra a! Ritinu, sem ógnar $á $essu gæ!amarkmi!i. 

Fólk er mismunandi aktíft í rannsóknum, $a! er bara sta!reynd. Og $a! gildir líka 

fyrir greinar, mismiki! er stunda! af rannsóknum í ólíkum greinum. Ef allar greinar í 

Hugvísindadeild eiga t.d. a! fá einhvern kvóta í tímaritinu, $á er $etta au!vita! hætt 

a! vera fræ!atímarit sem tekur sig alvarlega og setur gæ!akröfur. 

R.: Hefur Ritinu $á gengi! illa a! fá háskólasafmélagi! á sitt band? 

S.: "a! mundi ég ekki segja en au!vita! tók $a! Riti! tíma a! sanna sig og s#na hva! 

$a! stó! fyrir. "a! var, held ég, einhvers konar misskilningur í gangi innan 

Háskólans. Í fyrsta lagi voru ofsalega margir lengi me! $ær áhyggjur a! $emun kæmu 

í veg fyrir a! fólk gæti birt $ar greinar utan $ema. Ma!ur var alltaf a! útsk#ra fyrir 

fólki: „Nei, $a! er ekki $annig“ "a! er minna um $essar áhyggjur núna. Ég held bara 

a! háskólafólk sé búi! a! átta sig á a! $a! er hægt a! senda inn greinar, $a! er 

sérstakt pláss fyrir a!sendar greinar í hverju hefti. Svo bar líka svolíti! á $ví vi!horfi 

framan af a! Riti! væri vettvangur sem mætti leggja undir alls kyns prójekt innan 

hugvísindasvi!s, og $á var liti! framhjá $ví a! fræ!atímariti $urfa a! hafa prófíl, 

stefnu og hún $arf a! vera stabíl. "ess vegna má ekki líta á Riti! sem e.k. hylki sem 

sí!an má hella #miss konar innihaldi í, t.d. fyrirlestrum af $essari e!a hinni 

rá!stefnunni. Greinar sem unnar eru upp úr fyrirlestrum geta au!vita! veri! fullgilt og 

gott efni, en $a! eru ritstjórar tímaritsins sem leggja línurnar og taka endanlega 

ákvör!un um efni hvers heftis og $ví er ekki hægt a! binda hendur $eirra fyrirfram. 
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Vi!auki III 

S"nidæmi um útlit kápu Ritsins 
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