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ÚTDRÁTTUR 

Með tilkomu faglegrar bókaútgáfu á tuttugustu öld verður starf 

bókmenntaritstjórans til og felst í því að búa texta til útgáfu í samvinnu við höfund 

hans. Fjölmörg dæmi sýna að aðkoma ritstjóra getur haft afgerandi áhrif á útgefna 

bók, allt frá inntaki hennar til stíls og stafsetningar, einnig þætti sem okkur er tamt 

að líta á sem höfundareinkenni og teljum til bókmenntalegrar sköpunar.  

Í þessari ritgerð er starf bókmenntaritstjórans til umfjöllunar með hliðsjón af 

ólíkum kenningum um höfundarhugtakið og þróun þess, og greiningu franska 

félagsfræðingsins Pierres Bourdieu á sviði menningarlegrar framleiðslu og 

menningarlegu auðmagni. Grafist er fyrir um sögu starfsins, alþjóðlega og hér á 

landi, og vinnubrögðum ritstjórans lýst eins og þau birtist í ýmiss konar 

leiðbeiningarritum um bókmenntaritstjórn og frásögnum ritstjóra og höfunda frá 

ýmsum tímum. Fjallað er um þögnina sem umlykur ritstjórastarfið, óskoruð yfirráð 

höfundar yfir texta sínum, aukna tilhneigingu til að gera ritstjóra ábyrgan fyrir þeim 

bókum sem hann hefur unnið við og umræðu sem farið hefur vaxandi á 

undanförnum árum um að ritstjórn á bókum fari nú hnignandi. Reifaðar eru 

skoðanir fræðimanna sem vilja að auknu kastljósi sé beint að störfum ritstjórans og 

kjósa að líta á sköpun bókmenntaverka upp að einhverju marki sem samstarf, og 

andsvör bæði höfunda og ritstjóra við þeim kröfum. 
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ABSTRACT 

With professional publishing in the 20th century came the profession of the literary 

editor, who is responsible for preparing the author‘s text for publication. Numerous 

examples show that the editor can have a decisive impact on the published text, 

from its content to style and spelling, also elements that we see as part of the 

author‘s style and literary creation.  

In this thesis I will examine the profession of the literary editor with reference 

to various definitions of the concept of the author and Pierre Bourdieu‘s theories 

on the field of cultural production and cultural capital. The history of the literary 

editor will be traced, internationally and in Iceland, and the work she is responsible 

for described with reference to handbooks and the experience of authors and 

editors through the years. I will address the silence that surrounds the profession, 

the author‘s absolute authority over her work, the growing tendency to make the 

editor somewhat responsible for the books she has edited and recent discussion on 

the decline of book editing. Opinions of scholars that want to look at the editor as 

the author‘s collaborator will be introduced, as well as opposite opinions of writers 

and editors.  
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FORMÁLI 

Þegar kom að því að velja efni til að skrifa um meistararitgerð eftir allt of langt hlé 

frá námi var nærtækt að velja til umfjöllunar starfið sem truflaði mig frá því að 

skrifa ritgerðina á sínum tíma – bókmenntaritstjórn. Og þó. Þegar ég byrjaði að 

grafast fyrir um starf bókmenntaritstjórans komst ég að því að um hann hafði 

sáralítið verið fjallað fræðilega og alls ekki þann þátt starfsins sem ég var hvað 

forvitnust um: Hvað varð til þess að höfundar, sem áður höfðu skilað fullbúnum 

texta til útgáfu sem að engu leyti var hróflað við, tóku í sátt þá venju útgefenda að 

stíga inn í sköpunarferli bókmennta með því að leggja til á þeim stórar og smáar 

breytingar í því augnamiði að gera þær betri eða markaðsvænni. Hvar og hvenær 

varð þessi venja til, hvernig þróaðist hún og hvenær barst hún í hingað til lands?  

Upphaflega átti saga starfsins á Íslandi, byggð á viðtölum við fólk úr faginu, að 

vera veigameiri þáttur í ritgerðinni en þegar í ljós kom að fræðilega greiningin á 

starfi ritstjórans var talsvert rýrari en ég hafði búist við var nauðsynlegt að leggja 

meiri áherslu á sögu starfsins og eðli þess almennt. Efnið er því yfirgripsmikið en ég 

vona að ritgerðin varpi áhugaverðu ljósi á starf sem fáir vita út á hvað gengur og 

jafnvel þeir sem hafa starfað við það áratugum saman hafa lítið velt fyrir sér.  

Kærar þakkir færi ég viðmælendum mínum átta sem voru örlátir á sögur úr 

faginu og upplifun sína af því. Að baki allri umfjölluninni er óhjákvæmilega sú 

reynsla sem ég hef aflað mér á átján ára starfsferli sem ritstjóri þó að hún sé hvergi 

beinlínis til umfjöllunar. Þakkir fær líka leiðbeinandi minn, Dagný Kristjánsdóttir, og 

góðir og tryggir yfirlesarar sem ég er svo heppin að hafa í fjölskyldunni. 

 

2. september 2018 

Sigþrúður Gunnarsdóttir  
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1. KAFLI 

 
Ritstjórinn og höfundurinn á sviði 

menningarlegrar framleiðslu 
 

Á titilsíðu flestra frumsaminna skáldverka er eitt nafn, nafn höfundarins, og öll 

höfum við einhverja hugmynd í kollinum um hvað það þýðir. Verkið er hans smíð, 

sagan hans hugmynd, textinn hans tjáning. Þessu er fylgt eftir í kynningu á bókum. 

Höfundar lesa úr verkum sínum og tala um þau; þegar kemur að viðtökum 

skáldverka hika fræðimenn og gagnrýnendur ekki við að spyrða saman ólík verk 

sama höfundar og jafnan er litið á höfundarverk sem afrakstur eins skapandi huga. 

Þegar gagnrýnandi segir um skáldverk: „Hér er ekki orði ofaukið og allt á hárréttum 

stað,“ lítur hann líklega svo á að hrósið beinist að einum manni, höfundinum. Fleiri 

gætu þó tekið það til sín.  

 Allir sem komið hafa nálægt bókaútgáfu vita að þó að skrif séu jafnan unnin í 

einrúmi gildir annað um útgáfu. Markmið með skrifum er tjáning. Markmið með 

útgáfu er að miðla þeirri tjáningu til margra viðtakenda. Markmið með ritstjórn er 

að tryggja að sú miðlun gangi eins snurðulaust fyrir sig og hægt er, segir ástralski 

bókmenntaritstjórinn Mandy Brett.1 Enda fara allir textar sem gefnir eru út – nema 

um sé að ræða óritstýrða sjálfsútgáfu – fyrr eða síðar frá því að vera alfarið verk 

                                                           
1 Brett, Mandy: „Stet by Me“. 
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þeirra höfunda sem skrifaðir eru fyrir þeim yfir í að vera afrakstur einhvers konar 

samstarfs milli höfundar og ritstjóra. Eins og sýnt verður fram á í þessari ritgerð er 

vægi ritstjórans mismikið, bæði eftir því hvers textinn þarfnast og hverjar væntingar 

höfundarins og útgefandans eru, en jafnframt hefur það sveiflast í takt við 

síbreytilega tækni í textavinnslu, umbroti og prentun og er auk þess mismunandi 

eftir hefðum og venjum hvers útgáfusamfélags.  

 Það liggur fyrir að mikils metnir höfundar frá fyrri tíð þáðu litla sem enga 

ritstjórn og sú virðist enn vera raunin á ákveðnum málsvæðum. Annars staðar hefur 

um að minnsta kosti hundrað ára skeið verið litið svo á að enginn texti, hvorki fræði 

né skáldskapur, geti verið verk eins höfundar; að honum þurfi fyrr eða síðar að 

koma fagfólk sem vinni með höfundi að frágangi hans og sú vinna geti snert allt frá 

byggingu til stafsetningar – og jafnvel hafist á hugmyndastigi. Framlag þeirra ristir 

misdjúpt í textann en til eru þeir sem halda því fram að vinni þetta fólk vinnuna sína 

ekki nógu samviskusamlega sé hætt við að þess sjáist merki á hinum útgefna texta, 

hann skorti ritstjórn, á honum séu annmarkar sem hefði mátt sníða af. Hversu mikið 

samstarfið er hverju sinni er þó iðulega einungis á vitorði þeirra sem að verkinu 

koma og það er sjaldnast tíundað, hvorki innan spjalda bókarinnar né í umfjöllun 

um hana. „Það er sama hvað fólk gerir sér í hugarlund um hæfileika ritstjóra, á 

endanum veit enginn nema höfundur hvort ritstjóri hefur næmi fyrir tungumáli, 

skilning á byggingu og glöggskyggni á fléttu, frásagnarhraða, spennu og lausn. 

Aðeins höfundurinn veit hvort ritstjórinn hans ritstýrir,“ segir Betsy Lerner um starf 

sitt.2 

Á allra síðustu árum hefur þó farið að bera á því að gagnrýnendur finni að 

bókum með þeim orðum að þetta eða hitt hefði ritstjóri átt að sjá og laga; að 

viðkomandi bók hafi ekki verið nægilega vel ritstýrt. Þó að slíkar athugasemdir séu 

                                                           
2 Lerner, Betsy: The Forest for the Trees, bls. 196–197. 
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ætíð úr lausu lofti gripnar – hvorki gagnrýnandinn né aðrir vita hvað fór fram á 

meðan bókin var í vinnslu – sýna þær að hugmyndin um tilvist 

bókmenntaritstjórans er þekkt, þótt flestum lesendum sé tamt að líta á skrif sem 

afrakstur einstaklings- fremur en hópvinnu. Það er kaldhæðnislegt að þessi 

skyndilegi sýnileiki ritstjórans tengist oft og tíðum umræðu um hnignun ritstjórnar 

sem áberandi hefur verið síðan stór forlög erlendis byrjuðu að draga saman seglin í 

þessum verkþætti upp úr síðstu aldamótum. Það er sem sagt ekki fyrr en ósýnilegi 

maðurinn hættir að vinna sem verk hans eru dregin fram í dagsljósið. 

 

UM RITGERÐINA 

„Hvað skyldi frægasta kona veraldar hafa gert til að komast úr kastljósi 

slúðurblaðanna og bókstaflega hverfa almenningi?“ spyr kanadíski blaðamaðurinn 

John Barber til að varpa ljósi á stöðu ritstjórans, sem ótrúleg leynd hvílir yfir þrátt 

fyrir að margir bókmenntaritstjórar leggi drjúgan skerf til alþekktra og umtalaðra 

bóka. Konan sem um var rætt var Jacqueline Kennedy Onassis sem ritstýrði bókum 

síðustu tuttugu ár ævi sinnar, að sögn Barbers án þess að nokkur maður vissi af því.3 

Í þessari ritgerð er ætlunin að varpa ljósi á þennan huldumann bókmenntanna, 

bókmenntaritstjórann; komast að því hvað felst í starfi hans og grafast fyrir um 

sögu þess; skoða störf hans í ljósi kenninga um höfundarhugtakið og viðskipti með 

menningarafurðir; og velta því upp hvort þessi huldi aðstoðarmaður sé hættur að fá 

það andrými sem hann hafði áður til að fága og móta þær bókmenntir sem 

lesendum er boðið upp á. 

Hér í fyrsta kafla verður starf bókmenntaritstjórans tengt við annars vegar 

hugmyndir okkar um höfundinn og þróun höfundarhugtaksins, og hins vegar 

                                                           
3 Barber, John: „Where Have All the Book Editors Gone?“ 
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kenninga franska heimspekingsins Pierres Bourdieu um svið listrænnar framleiðslu 

og menningarlegt auðmagn. 

Í öðrum kafla er verksvið ritstjórans skoðað með hliðsjón af annars vegar 

nýlegum kennslubókum og leiðbeiningarritum um fagið og hins vegar því sem bæði 

starfandi ritstjórar og höfundar hafa sagt um samstarf sitt. Fjallað verður um hvaða 

forsendur bókmenntaritstjórar hafa til að hlutast til um sköpunarverk höfunda og 

ólíka nálgun ritstjóra eftir því hversu djúpt er kafað í textann. Loks verða ólík viðhorf 

um nauðsyn ritstjórnar rædd og sú meginregla sem ætíð er í orði – þótt stundum 

megi efast um hana á borði – að höfundur ráði því sjálfur hversu mikla ritstjórn 

hann þiggur. 

Í þriðja kafla er farið í saumana á sögu starfsins, sagt er frá elstu þekktu 

dæmunum um ritstjórn á bókmenntum og þróun starfsins þaðan í frá. Fáar 

heimildir voru aðgengilegar fyrir þennan hluta ritgerðarinnar enda hefur sáralítið 

verið fjallað sögulega eða fræðilega um starf bókmenntaritstjórans fyrr en á allra 

síðustu árum. Eins og rakið verður í kaflanum á bókmenntaritstjórn lengsta og 

sterkasta hefð í Bandaríkjunum og breiðist næst út um hinn enskumælandi heim. 

Það skýrir að allflestar heimildir um sögulega þróun starfsins og einstök fæmi um 

það eru bandarísk eða bresk þó að reynt sé eftir föngum að gera grein fyrir hefðinni 

í fleiri löndum. Áhugavert hefði verið að hafa til hliðsjónar heimildir um 

bókmenntaritstjórn á öðrum málsvæðum, ekki síst í Þýskalandi, þar sem fagleg 

bókaútgáfa á sér hvað lengstar rætur, en það hefði því miður kallað á ítarlegri 

rannsóknir en mögulegar voru hér. Þá er í þessum kafla reifuð umræða sem 

áberandi hefur verið undanfarin ár um hnignum ritstjórnar og hvernig útgefendur 

freistast nú til að spara þegar kemur að þessum þætti starfseminnar. 

Í fjórða kafla ritgerðarinnar er fjallað sögulega um bókmenntaritstjórn eins og 

hún hefur verið stunduð hérlendis. Þar var heimilda að mestu leyti aflað með 
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viðtölum við höfunda, útgefendur og ritstjóra sem starfað hafa í íslenskri 

bókaútgáfu undanfarna fjóra áratugi. Í ljósi þess hversu lítið hefur verið fjallað um 

starf bókmenntaritstjórans þar sem hann á hvað lengsta sögu var freistandi að 

grafast fyrir um rætur starfsins hér á landi á meðan þeir fyrstu sem gegndu því eru 

enn til frásagnar. Auk þess að lýsa upphafi virkrar þátttöku ritstjórans í sköpun 

bókmenntaverka varpa viðtölin áhugaverðu ljósi á starfið almennt og leyndina sem 

yfir því hvílir, sem sést til dæmis á þeirri sameiginlegu reynslu viðmælendanna að 

þeir höfðu lítið hugsað um störf sín áður en viðtölin voru tekin, fæstir sögðust 

nokkuð hafa lesið sér til um ritstjórastarfið eða rætt það við samstarfsfólk í faginu. 

Í lokakafla ritgerðarinnar er leitast við að fanga eðli starfs 

bókmenntaritstjórans með því að skoða hugmyndir fræðimanna um sameiginleg 

skrif og ritstjórann þar með sem samverkamann höfundarins. Sýnt verður fram á 

hvernig þessar hugmyndir stangast í grundvallaratriðum á við hugmyndafræðina 

sem fylgt hefur starfi ritstjórans frá því að hann kom fram á sjónarsviðið, sem aftur 

tengist ólíkri stöðu höfundar og útgefanda í átökunum sem fara fram á sviði 

menningarlegrar framleiðslu. Þar liggja kenningar félagsfræðingsins Pierres 

Bourdieu til grundvallar og spurt er í framhaldi af þeim hvar bókmenntaritstjórinn 

standi á umræddu sviði og hversu miklu ljósi má beina að honum án þess að riðla 

þeirri verðmætu mynd sem við höfum af rithöfundinum sem einráðum skapara 

verka sinna. 

Áður en lengra er haldið er rétt að árétta hvað felst í ritstjórahugtakinu eins og 

það er notað í þessari ritgerð. Merking orðsins „ritstjóri“ er víð og nær yfir 

fjölbreytta starfsemi þegar kemur að umsjón með og útgáfu á hvers kyns textum. 

Starf ritstjóra getur falist í að velja efni til útgáfu en einnig að móta það og ganga frá 

texta til prentunar, jafnvel einnig að fylgja bókum eftir þegar þær eru komnar út 

með markaðssetningu og kynningu. Þannig geta ritstjórar á bókaforlögum haft 
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yfirstjórn yfir útgáfulistum eða útgáfumerkjum (e. imprint) og felst þá starf þeirra 

fremur í að finna vænlegar bækur til útgáfu en að snurfusa texta þeirra. Slíka 

ritstjóra myndum við í íslensku samhengi yfirleitt kalla útgáfustjóra. Aðrir ritstjórar 

taka við textum sem þegar hafa verið samþykktir til útgáfu og móta þá að meira eða 

minna leyti í samvinnu við höfund. Enskan hefur ótal leiðir til að þrengja merkingu 

orðsins eins og farið verður nánar út í síðar, enda hefur almenna orðið – editor – 

býsna óljósa merkingu. Hér er sjónum beint eins og hægt er að 

bókmenntaritstjóranum, það er að segja forlagsritstjórn á fagurbókmenntum. Ekki 

er alltaf ljóst af heimildum hvort átt er við skáldskap eða fræði þegar sagt er frá 

ritstjórn en markvisst var sneitt hjá heimildum þar sem augljóslega var verið að 

fjalla um annað en skáldskap. 

Í þessari ritgerð verður sjónum beint að faglegri ritstjórn á fagurbókmenntum, 

þeirri sem fer fram á vegum útgefenda en höfundur sækist ekki endilega eftir 

sjálfur. Nauðsynlegt er að greina slíkan fagmann frá öðrum yfirlesurum sem 

höfundar kunna að leita til, því vitanlega hafa höfundar frá örófi alda borið skrif sín 

undir vini og kunningja – eða jafnvel ókunnuga rýna, sérfræðinga eða aðra höfunda 

– og leyft athugasemdum þeirra og hugmyndum að hafa áhrif á verk sín í stóru eða 

smáu. Grundvallarmunur er á slíkum yfirlestri og þeim sem veittur er á bókaforlagi. 

Ritstjórinn, sem framlenging á útgefandanum, kemur að verkinu sem fagmaður. 

Það er hans að þekkja hvers lesendur vænta af þeim höfundi eða bókmenntagrein 

sem um ræðir hverju sinni og hvaða kröfur útgefandinn gerir um gæði og sölu. 

Takist ritstjóranum þetta getur hann í nafnleysi sínu aukið orðspor bæði höfundar 

verksins og vinnuveitanda síns, en mistakist honum það getur hvort tveggja verið í 

húfi: velgengni höfundarins og rekstur útgefandans – og þar með starf ritstjórans.  
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HVAÐ ER HÖFUNDUR? 

Ritstjóri bætir engu við bók. Hann leysir úr læðingi það besta sem höfundurinn hefur 

í sér en skapar ekkert sjálfur og umfram allt vinnur hann verk sín í kyrrþey.4 Um það 

bil svona hljómar „mantra“ eins frægasta bókmenntaritstjóra allra tíma, 

Bandaríkjamannsins Maxwells Perkins (1884 –1947), og hún endurómar í flestu því 

sem skrifað hefur verið um starf bókmenntaritstjórans frá hans dögum. Því er 

nokkuð kaldhæðnislegt að um engan ritstjóra er meira vitað en einmitt Perkins, um 

vinnubrögð hans hafa verið skrifaðar ritgerðir, greinar og bækur auk þess sem bréf 

hans til höfunda hafa komið út. Í þeim sést glöggt hvernig hann leiðbeindi 

höfundum með verk í vinnslu og lagði gjarna til gagngerar breytingar á söguefni, 

byggingu, fléttu og stíl – allt með það fyrir augum að draga fram bestu bókina sem 

hann taldi að höfundurinn gæti skrifað. Í seinni tíð hafa komið fram fræðimenn sem 

vilja líta samstarf höfundar og ritstjóra allt öðrum augum og líkja ferlinu þegar bók 

er ritstýrt til útgáfu við sameiginleg skrif, collaborative writing. Enn aðrir hafa svo 

kallað ritstjórann „meðhöfund“ með neikvæðu formerki þar sem hann troði sér inn 

í hlutverk höfundarins og grafi þar með undan valdi hans og höfundarnafni. Í þeirri 

mynd er ekkert pláss fyrir bókmenntaritstjórann. 

Í grein sinni „Dauði höfundarins“ leggur Roland Barthes til atlögu við þá ímynd 

sem hann fullyrðir að hafi umvafið höfundinn frá lokum miðalda sem uppsprettu 

merkingar texta sinna. Þvert á móti segir hann að við vitum núna að texti sé ekki 

„röð orða sem birtir eina og næstum „guðfræðilega“ merkingu („skilaboð“ 

Höfundar-Guðsins), heldur margvítt svæði þar sem margbreytileg skrif blandast og 

rekast á án þess að nokkur þeirra séu upprunaleg: textinn er vefur tilvitnana sem 

eru dregnar úr óteljandi menningarmiðjum.“5 Barthes telur persónu höfundarins of 

                                                           
4 Berg, A. Scott: Max Perkins: Editor of Genius, bls. 6. 
5 Barthes, Roland: „Dauði höfundarins“, bls. 177. 
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áberandi í umfjöllun um nútímabókmenntir sem túlkaðar eru út frá uppruna 

textans, ætlun höfundar og skilaboðum hans. Þetta segir hann að sé ekki hægt, 

enda séu skrif „uppræting sérhverrar raddar, sérhvers upphafspunkts. Skrif eru það 

hlutlausa, margþætta og dulda svæði þar sem sjálf okkar rennur undan, það svart-

hvíta þar sem sérhver sjálfsmynd er horfin, einkum þó sjálfsmynd þess sem 

skrifar.“6 Barthes setur samband höfundar og texta upp á tímalínu og segir að 

höfundurinn sé einungis fortíð sinnar eigin bókar. Um leið og textinn verður til 

fæðist hinn móderníski skrifari sem er hvorki til á undan skrifunum né utan þeirra 

og því sé sérhver texti að eilífu skrifaður hér og nú.  

Grein Barthes birtist fyrst árið 1968 og varð upphaf að látlausum deilum um 

stöðu og hlutverk höfundarins í bókmenntaumræðunni.7 Kunnasta andsvarið er 

líklega grein Michels Foucault „Hvað er höfundur?“ þar sem hann heldur því fram 

að höfundarnafn vísi ekki til einstaklings heldur í ákveðna einingu sem 

höfundarnafnið rammar inn. „Heildarverk höfundar eru flokkuð undir nafni sem 

vísar í ákveðna orðræðu sem við getum skilið frá öðru tungumáli og hefur sérstaka 

stöðu innan samfélagsins. Höfundarnafnið virðist alltaf vera nálægt, það setur 

textanum skorður, heldur utan um hann og gefur honum ákveðin einkenni.“8 

Höfundarnafnið er þannig ekki fasti, heldur getur það breyst og þróast með nýjum 

upplýsingum um höfundinn.  

Þeir sem töluðu fyrir því á sjöunda áratugnum að fjarlægja þyrfti höfundinn úr 

miðju bókmenntaumfjöllunarinnar voru engir byltingarmenn, eins og Alda Björk 

Valdimarsdóttir rekur í bók sinni um höfundarverk Hallgríms Helgasonar: 

Formalisminn varð til á árunum milli 1915 og 1930 sem greiningarstefna í 

andstöðu við ævisögulega rannsóknaraðferð. Bókmenntir átti að skoða sem 

sjálfstæð listaverk og leggja áherslu á form þeirra, einingu og tungumál. Nýrýni 

                                                           
6 Barthes, Roland: „Dauði höfundarins“, bls. 173. 
7 Alda Björk Valdimarsdóttir: Rithöfundur Íslands, bls. 116. 
8 Alda Björk Valdimarsdóttir: Rithöfundur Íslands, bls. 141. 



15 
 

og strúktúralismi eru stefnur sem fylgja fast á eftir formalisma á fjórða og 

fimmta áratug aldarinnar en þar er áherslan einnig á sjálf verkið og tungumálið. 

[...] Strúktúralistar skoða ekki verkið sem sköpun höfundar eða sem einingu 

sem sé hugsuð af honum, heldur er verkið ópersónulegur texti sem lýtur 

fyrirfram mótuðu málkerfi.9 

Roland Barthes hefur enda verið gagnrýndur fyrir að byggja grein sína á úreltum 19. 

aldar hugmyndum um höfundinn sem bókmenntafræðingar hafi fyrir löngu 

afskrifað en Alda Björk bendir á að þar sé litið fram hjá höfundarvirkninni í 

menningunni: „Höfundurinn hefur aðeins verið gerður brottrækur úr akademískri 

umræðu, ekki almennri samfélagslegri umræðu.“10 

Það sama gildir um stöðu höfundarins þegar kemur að bókaútgáfu, þar hefur 

hún verið sterk frá því að prenttæknin gerða fjöldaframleiðslu á bókum mögulega 

og er síst á undanhaldi. Í bók sinni Singular Texts / Plural Authors segja Andrea 

Lunsford og Lisa Ede að hugmyndin um höfundinn sem vinnur einn að verkum 

sínum sé svo rótgróin í vestrænni menningu að við upplifum hana sem sjálfgefna og 

rökrétta. Höfundur er einstaklingur sem „tekst á við tungumálið, og með það að 

vopni, til að skapa eitthvað nýtt, texta sem endurspeglar tjáningu hans.“11  

Svona hefur þetta ekki alltaf verið. Fæstir miðaldatextar eru merktir höfundum 

sínum og þegar skrif frá þeim tíma eru tengd höfundi er það fyrst og fremst gert til 

að staðfesta trúverðugleika frásagnarinnar, ekki virði hennar.12 Miðaldamenn litu 

ekki svo á að þeir væru að skapa neitt nýtt með verkum sínum, enginn 

greinarmunur var gerður á þeim sem samdi texta og hinum sem skrifaði hann 

upp.13 Sem kunnugt er hafa nútímamenn allt annað viðhorf til þessara sömu texta, 

sem sést best á öllum tilraununum sem gerðar hafa verið til að eigna ákveðnum 

                                                           
9 Alda Björk Valdimarsdóttir: Rithöfundur Íslands, bls. 114–115. 
10 Alda Björk Valdimarsdóttir: Rithöfundur Íslands, bls. 118. 
11 Lunsford, Andrea og Lisa Ede: Singular Texts / Plural Authors, bls. 73. 
12 Finkelstein, David og Alistair McCleery: An Introduction to Book History, bls. 69. 
13 Lunsford, Andrea og Lisa Ede: Singular Texts / Plural Authors, bls. 77–78. 
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einstaklingum nafnlaus miðaldaverk þó að fátt bendi til þess að þau sé verk eins 

höfundar. Leit að höfundum Íslendingasagnanna er nærtækt dæmi um þetta.  

Um leið og prenttækninni óx fiskur um hrygg á 15. öld varð til siðs að tilgreina 

nafn höfundar á útgefinni bók. Fljótlega urðu bækur ákveðinna höfunda eftirsóttar 

og menn fóru að gera sér vonir um frægð og frama af verkum sínum.14 Upp úr því 

varð höfundurinn til sem markaðsvara sem gat skapað bæði sér og útgefanda sínum 

tekjur.15 Á nítjándu öldinni gerist margt í einu: Sífellt betri samningar eru gerðir við 

höfunda sem tryggja þeim reglulegar tekjur af verkum sínum; skáldsagan verður til 

sem bókmenntaform sem höfðar sterkt til almennings og læsi eykst til muna 

samfara almennri menntun. Þarna fór að bera á stjörnuhöfundum sem samið gátu 

um háar greiðslur fyrir verk sín og um leið verður bókaútgáfa gróðavænleg 

atvinnustarfsemi þar sem söluvaran er ekki bara hver bók fyrir sig heldur einnig og 

ekki síður nafn höfundarins.16 Við þessar aðstæður styrkist enn rómantíska 

hugmyndin um höfundinn sem einráðan snilling og hún lifir enn góðu lífi.17 Um 

sama leyti skapast aðstæður fyrir faglega bókaútgáfu, eins og fjallað verður um hér 

á eftir, og þar verður starf bókmenntaritstjórans til. 

 

GAGNKVÆMT MENNINGARLEGT AUÐMAGN 

Við fyrstu sýn virðist það vera þversögn að ímynd hins einráða snillings og starf 

bókmenntaritstjórans séu hvort tveggja órjúfanlegir þættir af faglegri og 

markaðsdrifinni bókaútgáfu. En þegar betur er að gáð fer þetta ágætlega saman. 

Franski félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu, sem í skrifum sínum hefur krufið það 

sem hann kallar svið listrænnar framleiðslu, fullyrðir að hvergi tíðkist jafn eindregin 

og óumdeild upphafning á „stórkostlegum einstaklingum“, einstökum hugsuðum 

                                                           
14 Finkelstein, David og Alistair McCleery: An Introduction to Book History, bls. 70. 
15 Stillinger, Jack: Multiple Authorship and the Myth of the Solitary Genius, bls. 139. 
16 Finkelstein, David og Alistair McCleery: An Introduction to Book History, bls. 78–79. 
17 Lunsford, Andrea og Lisa Ede: Singular Texts / Plural Authors, bls. 83. 
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sem eru óháðir umhverfi sínu, og í heimi bókmennta og annarra lista, þar sem 

fræðimenn og gagnrýnendur hiki ekki við að fjalla gagnrýnislaust um höfundarverk 

ákveðinna einstaklinga sem órofa heild.18  

Bourdieu segir að svið bókmennta og lista – svið menningarlegrar framleiðslu – 

sé vettvangur sífelldra átaka þar sem ólík öfl leitast við að verja eða bæta stöðu 

sína.19 Átökin snúast um það sem liggur öllu sviðinu til grundvallar, hvað geti talist 

til bókmennta og lista, hver hafi vald til að ákvarða það og hvert sé virði tiltekinna 

listaverka og listamanna.20 Hver getur til dæmis með réttu titlað sig rithöfund og 

hver hefur vald til að skilgreina hlutverk hans?21  

Bourdieu byggir á kenningum Karls Marx um að auðmagn veiti aðgang að 

völdum en víkkar hugtakið út þannig að það nái yfir fleira en beinharða peninga. 

Auk fjárhagslegs auðmagns skiptir menningarlegt og táknrænt auðmagn höfuðmáli 

á sviði menningarlegrar framleiðslu.22 Þeir sem hafa þar völd geta búið yfir miklu 

fjárhagslegu auðmagni og litlu menningarlegu auðmagni eða öfugt, og það ákvarðar 

stöðu þeirra í stigveldi framleiðslunnar.23 Einungis þeir sem tilheyra sviðinu, þekkja 

og virða leikreglur þess og taka gilt það auðmagn sem komið er með að 

spilaborðinu, geta tekið þátt í áðurnefndum átökum,24 og á endanum er það sjálft 

svið menningarlegrar framleiðslu sem heild sem ákvarðar virði listaverks, með 

sameiginlegri viðurkenningu á skapandi færni framleiðandans sem að baki því 

stendur.25 Að því koma ólíkir aðilar, hver með sitt auðmagn á bak við sig. 

                                                           
18 Bourdieu, Pierre: „The Field of Cultural Production“, bls. 29. 
19 Bourdieu, Pierre: „The Field of Cultural Production“, bls. 30. 
20 Bourdieu, Pierre: „The Field of Cultural Production“, bls. 37. 
21 Bourdieu, Pierre: „The Field of Cultural Production“, bls. 42 og 46; Bourdieu, Pierre: The Rules 
of Art, bls. 224. 
22 Wilken, Lisanne: Pierre Bourdieu, bls. 46–47. 
23 Wilken, Lisanne: Pierre Bourdieu, bls. 67. 
24 Wilken, Lisanne: Pierre Bourdieu, bls. 50. 
25 Bourdieu, Pierre: The Rules of Art, bls. 229; Bourdieu, Pierre: „The Production of Belief“, bls. 
78–79. Leikreglurnar er það sem Pierre Bourdieu kallar doxa, það sem allir þátttakendur á sviðinu 
vita og taka sem gefnu. Þetta er ekki fært í orð og mögulega er ekki einu sinni hægt að tala um 
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Þegar listaverk eða listamaður eru samþykkt sem slík kallar Bourdieu það vígslu 

(e. consecration).26 Meðal þeirra sem leggja til vígslunnar eru stofnanir, fyrirtæki og 

einstaklingar á sviði listrænnar framleiðslu sem velja ákveðna listamenn til 

samstarfs og búa yfir auðmagni til að setja verk þeirra á markað – gefa út bækur 

þeirra, setja leikrit þeirra á svið, sýna og selja myndlistarverk þeirra og þar fram eftir 

götunum.27 Þessir aðilar, sem Bourdieu kallar menningarlega viðskiptamenn, 

hagnýta vinnu listamannsins með því að gera úr henni verslunarvöru en veita 

listaverkinu um leið þá viðurkenningu sem nauðsynleg er til að það teljist yfir höfuð 

listaverk og skapari þess listamaður.28  

Vígslan er listamanninum nauðsynleg til að hann geti starfað á sviðinu og geti 

með undirskrift sinni einni gert sköpun sína verðmæta. Með vígslunni skapar hann 

sér nafn sem er það sem öllu máli skiptir.29 Þetta á kannski sérstaklega við um 

rithöfunda sem í fæstum tilfellum hafa menntun eða próf til að sanna færni sína og 

tilverurétt sinn á sviði menningarframleiðslunnar. Vígslan er því það sem gerir þá að 

verðugum þátttakendum á sviðinu.30 

En það eru fleiri en listamenn sem þurfa að skapa sér nafn, það þarf 

menningarlegi viðskiptamaðurinn, útgefandinn, líka að gera. Rétt eins og 

listamaðurinn þarf hann að verða þekktur af verkum sínum. Í krafti þess öðlast hann 

vald til að vígja fleiri verk og aðra listamenn.31 Því sterkari stöðu sem menningarlegi 

viðskiptamaðurinn hefur á sviði listrænnar framleiðslu, því öflugri er vígslan sem 

hann veitir öðrum. Þetta samband listamanns og menningarlegs viðskiptamanns er 

sérstaklega mikilvægt þegar kemur að bókmenntum, einkum skáldsögunni sem á 

                                                           
það innan sviðsins. Utan sviðs – hvaða sviðs sem um ræðir – er hægt að tala um doxa þess og 
efast um það. Wilken, Lisanne: Pierre Bourdieu, bls. 50–51.  
26 Bourdieu, Pierre: The Rules of Art, bls. 167–168. 
27 Bourdieu, Pierre: The Rules of Art, bls. 229. 
28 Bourdieu, Pierre: „The Production of Belief“, bls. 76. 
29 Bourdieu, Pierre: „The Production of Belief“, bls. 75. 
30 Bourdieu, Pierre: „The Field of Cultural Production“, bls. 43. 
31 Bourdieu, Pierre: „The Production of Belief“, bls. 75. 
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mesta möguleika á útbreiðslu meðal almennings og því stærsta mögulega 

kaupendahópinn.  

Bókmenntasviðið býður upp á þrenns konar viðurkenningu sem togast á 

innbyrðis: viðurkenningu jafningjanna á sviðinu, viðurkenningu hins borgaralega 

samfélags og ráðandi stéttar, og loks viðurkenningu almennings.32 Fyrir 

skáldsagnahöfund er hið síðastnefnda bæði raunhæft og mikilvægt. Í stigveldi 

bókmenntanna eins og Bourdieu greinir það njóta ljóð mestrar viðurkenningar 

innan sviðsins en eiga minnsta markaðsmöguleika. Þau eru list sem sköpuð eru 

listarinnar vegna og alls ekki er sóst eftir útbreiðslu. Leikhúsið getur aflað fáum 

höfundum talsverðrar virðingar innan sviðsins og mikilla tekna en markhópurinn 

takmarkast aðallega við borgarastéttina. En skáldsagan hefur, frá því að hún varð til 

sem markaðsvara á 19. öld, átt mesta möguleika til að ná til breiðs hóps 

almennings. Því getur hún, ef vel tekst til, aflað höfundi sínum talsverðra tekna án 

þess að hann gefi afslátt af listrænum markmiðum sínum. Tekjurnar veita honum 

síðan frelsi til að starfa að list sinni og þar með tilverurétt á sviði menningarlegrar 

framleiðslu.33 Því má færa fyrir því rök að það sé sérstaklega mikilvægt fyrir 

skáldsagnahöfunda að njóta aðstoðar færs og virts útgefanda sem beitir þekkingu 

sinni og stöðu á sviði listrænnar framleiðslu til að koma bókum þeirra sem víðast. 

Bourdieu bendir á að á meðan myndlistarmanni nægir að selja verk sín fáum aðilum 

sem flestir hafa sérþekkingu á sviðinu, söfnum eða söfnurum, þarf rithöfundurinn 

að ná til stórs hóps lesenda, og því stærri sem hann er því minni er þekkingin og 

sérhæfingin innan hans.34 

Bourdieu setur afstöðu fjárhagslegs og menningarlegs auðmagns upp á tvo ása 

sem skerast, þau fjárhagslegu eru á x-ási og skipta meira máli en þau 

                                                           
32 Bourdieu, Pierre: „The Field of Cultural Production“, bls. 51. 
33 Bourdieu, Pierre: „The Field of Cultural Production“, bls. 51; Bourdieu, Pierre: The Rules of Art, 
bls. 114. 
34 Bourdieu, Pierre: „The Field of Cultural Production“, bls. 50. 
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menningarlegu sem eru á y-ási.35 Það gefur augaleið að án efnahagslegs auðmagns 

getur enginn stundað viðskipti en þó eru lögmálin á sviði menningarlegrar 

framleiðslu þess eðlis að það eitt og sér getur ekki tryggt þann sérstaka hagnað sem 

krafist er á sviðinu. Það sem til langs tíma skiptir höfuðmáli, bæði fyrir listamenn og 

þá sem versla með afurðir þeirra – útgefendur, gagnrýnendur, leikhússtjóra, 

listaverkasala – er að skapa sér nafn sem er þekkt og virt. Í krafti þess hafa þeir 

áðurnefnt vígsluvald, sem aftur skapar þeim fjárhagslegt auðmagn þegar verk hinna 

vígðu listamanna eru seld fyrir peninga.36 Menningarlegur viðskiptamaður sem 

einungis sækist eftir fjárhagslegu auðmagni og þekkir ekki lögmálin sem ríkja á 

sviðinu mun ekki þrífast þar lengi, ekki einu sinni fjárhagslega.37 Fyrirtæki sem 

leggja aftur á móti áherslu á að afla sér menningarlegs auðs eru líkleg til að lifa 

lengi.38 

Útgefendur skapa sér menningarlegt auðmagn með tvennum hætti. Annars 

vegar inn á við, með orðspori í hópi hinna innvígðu á sviði menningarlegrar 

framleiðslu sem afla fyrirtækinu virðingar með því að tala vel um bækur þeirra og 

höfunda og beina þangað efnilegum listamönnum; og hins vegar út á við með 

útgáfu á verkum sem njóta hylli lesenda og gagnrýnenda og vinna til verðlauna.39 

Fyrir hvort tveggja er ritstjórinn í lykilstöðu. Hann velur ekki bara það til útgáfu sem 

hann metur líklegt til velgengni heldur mótar það jafnframt að væntingum lesenda. 

Þannig er hann í senn sérfræðingur í kröfum markaðarins og ráðgjafi höfundarins 

hvað það varðar, auk þess sem hann hefur mótandi áhrif á þann sama markað, eins 

og fjallað verður um síðar í þessari ritgerð. Með störfum sínum gerir ritstjóri því 

tvennt í senn: Hann eykur virði þeirra bóka sem hann leggur krafta sína til, og vinni 

                                                           
35 Thomson, Patricia: „Field“, bls. 71. 
36 Bourdieu, Pierre: The Rules of Art, bls. 148; Bourdieu, Pierre: „The Production of Belief“, bls. 
75. 
37 Bourdieu, Pierre: The Rules of Art, bls. 148–149. 
38 Bourdieu, Pierre: „The Production of Belief“, bls. 104. 
39 Bourdieu, Pierre: The Rules of Art, bls. 147. 
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hann starf sitt vel gerir hann útgefandann sem hann vinnur fyrir að fýsilegum kosti 

fyrir höfunda sem vilja koma bókum sínum sem víðast.   
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2. KAFLI 

 
Störf bókmenntaritstjórans 

 
Leiðarstef í flestu því sem skrifað hefur verið um bókmenntaritstjórn er að hlutverk 

ritstjóra sé að gera bók eins góða og höfundurinn ræður við, þannig að hún uppfylli 

eins vel og mögulegt er væntingar lesenda og falli sem best að viðmiðum þeirrar 

bókmenntagreinar sem hún tilheyrir.40 Bandaríski ritstjórinn og ritstjórnarkennarinn 

Maron L. Waxman minnir á í leiðbeiningum sínum til væntanlegra ritstjóra að 

markmiðið sé ekki að búa til bestu bók allra tíma, heldur bestu mögulegu bók í 

hverju tilfelli fyrir sig.41 Það eigi að vera sameiginlegt keppikefli höfundar og 

ritstjóra.42  

Í nýlegri doktorsritgerð gerir Susan L. Greenberg tilraun til að skilgreina 

hlutverk ritstjórans: 

Ritstjórn er ferli sem felur í sér ákvarðanatöku, venjulega unnið af fagfólki, og 

snýst um að velja, móta og tengja texta. Markmið ritstjórnar er að liðka fyrir 

flutningi merkingar og boðskipta verks til viðtakenda sinna; og felur því í sér 

samskipti milli höfundar, ritstjóra og texta, þar sem ritstjórinn er fulltrúi þeirra 

sem eiga eftir að lesa textann.43  

                                                           
40 Vermeer, Leslie: The Complete Canadian Book Editor, bls. 100; McCarthy, Paul D.: Books, 
Authors & the Ideal Editor, bls. 79–94. 
41 Waxman, Maron L.: „Line Editing“, bls. 154. 
42 Waxman, Maron L.: „Line Editing“, bls. 161. 
43 Greenberg, Susan L.: Editors Talk about Editing, bls. 4. Sá hluti doktorsritgerðar Greenberg sem 
kominn er út inniheldur fróðleg viðtöl við fjölmarga ritstjóra sem starfa á ólíkum sviðum útgáfu. 
Niðurstöðu rannsóknar sinnar ætlar hún aftur á móti að birta í bókinni A Poetics of Editing sem 
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Ætlun höfundar skiptir máli fyrir ritstjórann en höfuðáherslu leggur hann þó á 

textann sjálfan eins og hann liggur fyrir. Í þeirri vinnu snertir hann kjarna 

sköpunarinnar, eins og höfundurinn, en ævinlega með lesandann í huga. Þetta er 

þannig samtal þriggja sjónarmiða: höfundar, texta og lesanda.44  

Segja má að ritstjórinn sé hliðið sem höfundurinn þarf að fara um á leið sinni til 

útgáfu, það er hans að meta hversu miklar breytingar þarf að gera á handritinu til 

að það komist í sína bestu mynd og sannfæra höfundinn um að leggja á sig þá 

vinnu.45 „Ritstjóri á að gera sérhverja bók að bestu útgáfunni af sjálfri sér – fyrir 

lesendur. [...] Mitt hlutverk er að koma auga á allt sem getur valdið lesendum 

óánægju. Svo þarf ég að hjálpa höfundinum að laga þessa staði,“46 segir ástralski 

ritstjórinn Mandy Brett. 

Í sama streng tekur Thomas McCormack í bók sinni The Fiction Editor, the 

Novel, and the Novelist: „Það eina sem réttlætir ritstjórnarlegar ábendingar eru 

ætluð viðbrögð lesenda. [...] Starf ritstjórans felst fyrst og fremst í því að hjálpa 

höfundinum að skrifa bók sem höfðar eins vel og mögulegt er til lesendanna sem 

höfundurinn vill ná til.“47 Til þess að geta þetta verður ritstjóri að geta sett sig í spor 

þeirra lesenda sem bókin er ætluð. Og ef „mál manna“ er eftir útkomu bókar að 

endir hennir sé ekki nógu vel unninn getur ritstjóri ekki skákað í því skjóli að honum 

finnist í lagi með hann, því þá hefur hann einfaldlega rangt fyrir sér.48 Það er með 

öðrum orðum smekkur ætlaðra lesenda sem ræður því hvort bók er vel heppnuð 

eða ekki. 

                                                           
koma mun út í nóvember 2018. Eflaust hefði margt í þeirri bók nýst fyrir þessa ritgerð en við 
þetta varð ekki ráðið. 
44 Greenberg, Susan L.: Editors Talk about Editing, bls. 5. 
45 Vermeer, Leslie: The Complete Canadian Book Editor, bls. 17 og 107. 
46 Brett, Mandy: „Stet by Me“. 
47 McCormack, Thomas: The Fiction Editor, the Novel, and the Novelist, bls. 9. 
48 McCormack, Thomas: The Fiction Editor, the Novel, and the Novelist, bls. 12. 



24 
 

Það sem greinir þjálfaðan ritstjóra frá öðrum lesendum, segir Thomas 

McCormack, er að hann sér ekki bara galla við skáldverk heldur veit hann líka 

hvernig hægt er að bæta þá.49 Hann þróar með sér svokallað ritstjórnarminni, djúpa 

tilfinningu fyrir því hvernig hægt er að lagfæra texta, með því að skoða hvernig aðrir 

textar virka. Þessi vinna getur verið seinleg. Kanadíski ritstjórinn Michael Korda 

segir að ritstjóri geti stundum varið mörgum klukkustundum í ritstjórn einnar 

blaðsíðu og glímt við verkið eins og flóknasta púsluspil.50 

Tveggja spurninga ætti ritstjóri ævinlega að spyrja sig þegar hann leggur mat á 

texta: Tekst höfundi að segja það sem hann vill segja? Og gerir hann það eins 

markvisst og hægt er?51 Eða eins og haft er eftir ritstjóranum Carolinee Blake um 

hlutverk ritstjórans: „Að gæta þess að höfundurinn sé að segja lesandanum það 

sem hann telur sig vera að segja honum.“52 Því jafnvel þegar höfundur ætlar sér að 

vera torræður og dulur þarf það að vera með þeim hætti að lesendur nái sambandi 

við textann og skilji hann þeim skilningi sem höfundur vonast eftir. 

 

Í KRAFTI HVERS ER RITSTÝRT? 

Þrennt gerir ritstjóra kleift að bæta verk sem snjall höfundur hefur legið yfir 

mánuðum eða jafnvel árum saman. Í fyrsta lagi er það einmitt sú staðreynd að 

höfundurinn hefur þegar innt af hendi mikla vinnu. Þegar um skáldverk er að ræða 

hefst ritstjórinn iðulega handa með fullskrifað handrit og kemur að því með ferska 

sýn sem höfundinum er ómögulegt að öðlast þegar þar er komið sögu.53 Þannig 

                                                           
49 McCormack, Thomas: The Fiction Editor, the Novel, and the Novelist, bls. 15. 
50 Vermeer, Leslie: The Complete Canadian Book Editor, bls. 100. 
51 Williams, Alan D.: „What Is an Editor?“, bls. 6. 
52 Greenberg, Susan L.: Editors Talk about Editing, bls. 119. 
53 Vermeer, Leslie: The Complete Canadian Book Editor, bls. 17; McCarthy, Paul D.: 
„Developmental Editing“, bls. 136. 
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getur ritstjórinn sýnt höfundinum verk sitt og möguleika þess í nýju ljósi þegar 

höfundinum finnst það fullunnið.54 

Höfundurinn hóf sitt verk í flestum tilfellum með autt blað og það sem hann 

leggur í hendur ritstjórans er líklega ekki nema brot af þeim sagnaheimi sem hann 

hefur skapað í höfði sér. Sá síðarnefndi byrjar aftur á móti einungis með það sem 

ratað hefur í orð. Því er hann í betri aðstöðu en höfundurinn til að skilja verkið og 

bregðast við því eins og líklegt er að væntanlegir lesendur muni gera.55 Margir 

ritstjórar benda raunar á að ritstjórn geti líka falist í því að móta grunn handrits, 

ræða og þróa hugmynd sem höfundurinn fer svo og skrifar. En sjálf skrifin eru verk 

höfundarins. Á því stigi heldur ritstjórinn sig fjarri.56 

Í vinnu sinni þarf ritstjórinn að vera það sem Leslie Vermeer kallar sjálfskipaða 

fávitann, hann þarf að koma auga á allt sem gæti mögulega orkað tvímælis eða 

misskilist svo höfundur geti verið viss um að þegar bókin kemur út liggi allt ljóst fyrir 

sem á yfir höfuð að vera skiljanlegt.57 Ritstjóranum er með öðrum orðum ætlað að 

segja allt sem honum finnst um textann því höfundurinn getur einungis tekið 

afstöðu til þess álits sem hann leggur fram. Það er síðan í valdi höfundarins hversu 

miklu hann breytir og þar með hversu mikil áhrif ritstjórinn hefur á endanlega 

verkið.58  

Það er ekki þar með sagt að höfundur fagni alltaf þessum ábendingum; 

bandaríski höfundurinn Ruth Rakoff líkir ritstjórn við það að fá einhverjum 

uppáhaldsbangsann sinn og biðja um að vel sé farið með hann, en fá hann síðan 

aflimaðan og afskræmdan til baka, með þeim rökum að hann sé miklu betri þannig. 

                                                           
54 McCarthy, Paul D.: Books, Authors & the Ideal Editor, bls. 42. 
55 Vermeer, Leslie: The Complete Canadian Book Editor, bls. 102 og 114. 
56 Van Hart, Rachel F.: „The Editorial Double Vision of Maxwell Perkins“, bls. 32. 
57 Vermeer, Leslie: The Complete Canadian Book Editor, bls. 116. 
58 McCarthy, Paul D.: Books, Authors & the Ideal Editor, bls. 36. 
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Kanadíski ritstjórinn Leslie Vermeer svarar þessu með þeim orðum að einmitt þess 

vegna sé ritstjórn mikilvæg:  

Vegna þess að fyrir mörgum höfundum er handritið orðið að eftirlætisleikfangi. 

Höfundurinn sér ekki á því gallana og skilur ekki að aðrir geti haft aðrar 

skoðanir eða væntingar þegar þeir leika sér með – það er að segja lesa – það. Á 

ákveðnu stigi getur höfundinn einfaldlega skort fjarlægð til að geta gert bókina 

eins góða og hún getur orðið.59 

Í öðru lagi beitir ritstjórinn vinnulagi sínu og þjálfun í djúpum og greinandi lestri þar 

sem hann aðgreinir ólíka þætti textans og kemur auga á tengslin á milli þeirra.60 

Eftir að hafa tekið viðtöl við fjölda ritstjóra segist Susan L. Greenberg hafa greint 

aðferð ritstjórans þannig að við lesturinn stilli hann sig meðvitað inn á að textinn sé 

ekki tilbúinn. Þannig geti hann komið auga á atriði sem enn megi bæta.61 Ritstjórinn 

er í hlutverki fyrsta utanaðkomandi lesanda verksins og hlutverk hans að rýna í það 

mun betur en nokkur almennur lesandi mun síðar gera. Paul D. McCarthy, sem 

hefur kennt bókmenntaritstjórn á háskólastigi, orðar þetta svona: 

Ritstjórinn leggur saman það sem hann veit um handritið eftir að hafa lesið það 

og talað um það við höfundinn, og bætir svo við þekkingu sína með því að lesa 

og lesa aftur allt fyrirliggjandi efni, þangað til hann er viss um að hann skilji til 

fullnustu alla þætti verksins og skipulag þess frá minnstu smáatriðum til 

heildarhugsunar þess.62 

Um lestur ritstjórans segir ástralski ritstjórinn Mandy Brett: „Ég les ekki handrit á 

sama hátt og ég les mér til ánægju. Ef ég gerði það gæti ég aldrei lesið mér til 

ánægju því lestur ritstjórans er grimmur, krefjandi og gleðisnauður.“63 

Í nákvæmum lestri sínum á ritstjóri að gera það við texta sem varla nokkur 

vinur, ættingi eða maki ræður við, að lesa hvert einasta orð með fullri athygli, gera 

                                                           
59 Vermeer, Leslie: The Complete Canadian Book Editor, bls. 103–104. 
60 Vermeer, Leslie: The Complete Canadian Book Editor, bls. 19. 
61 Greenberg, Susan L.: Editors Talk about Editing, bls. 6. 
62 McCarthy, Paul D.: Books, Authors & the Ideal Editor, bls. 83. 
63 Brett, Mandy: „Stet by Me“. 
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athugasemdir við textann í smæstu smáatriðum og af algerum heiðarleika, og leggja 

til breytingar þar sem þær eru æskilegar eða nauðsynlegar.  

Í þriðja lagi er það á verksviði ritstjórans að hafa greinargóða þekkingu á ytri 

aðstæðum, umhverfinu sem bókin mun koma út í og væntingum lesenda til verka af 

ólíku tagi.64 Þarna blandast óhjákvæmilega inn í væntingar útgefandans til verksins 

og sölu þess. Ritstjórn er tímafrek og kostnaðarsöm og útgefandi hefði ritstjórann 

væntanlega ekki í vinnu nema hann teldi að það svaraði kostnaði, skilaði honum 

bókum sem annaðhvort seldust betur en ella eða öfluðu honum meiri virðingar í 

formi verðlauna eða annarrar vegsemdar; aflaði honum með öðrum orðum þess 

menningarlega auðmagns sem samkvæmt kenningum Pierres Bourdieu er 

undirstaða allrar starfsemi á sviði menningarlegrar framleiðslu.65  

Þekking ritstjóra á bókmenntaumhverfinu getur verið ómetanleg fyrir höfund 

sem vill ná til fjöldans.66 Höfundar sem hafa lýst efasemdum um mikil afskipti 

ritstjóra af verkum þeirra hafa þó réttilega bent á að athugasemdir þeirra miðist 

ætíð við að textinn geti höfðað til stærri hóps lesenda, sem sé ekki endilega 

mælikvarði á gæði eða listrænt gildi. Í þeim hópi er Bandaríkjamaðurinn Calvin 

Baker sem gagnrýnir þá sterku stöðu sem ritstjórar hafi þar í landi og bendir á að 

áherslur þeirra miðist ævinlega fyrst og fremst við kröfur útgefandans um sölu, eilíf 

togstreita sé á milli listrænna og markaðslegra sjónarmiða og starfi höfundarins sé 

sýndur lítill skilningur. Því leggur hann áherslu á að handrit eigi að vera sem allra 

næst sinni endanlegu gerð þegar það er afhent ritstjóra. Samtal höfundar og 

ritstjóra eigi ekki að vera samstarf heldur sé lestur þess síðarnefnda öryggisventill 

sem gefi höfundinum lokatækifæri til að bæta það sem hægt er að gera betur.67 

                                                           
64 Vermeer, Leslie: The Complete Canadian Book Editor, bls. 102–103. 
65 Bourdieu, Pierre: „The Production of Belief“, bls. 104. 
66 Vermeer, Leslie: The Complete Canadian Book Editor, bls. 17; McCarthy, Paul D.: Books, 
Authors & the Ideal Editor, bls. 47. 
67 Gallaway, Matthew: „Five Writers Talk about their Book Editors“. 
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Kanadíski útgefandinn Douglas Gibson bregst við þessum sjónarmiðum með því að 

benda á þá staðreynd að ef höfundur sé ekki á verði muni ritstjórinn ævinlega reyna 

að einfalda og afbaka handrit hans í því skyni að laga það að smekk fjöldans. Þar sé 

hlutverk höfundarins að veita mótspyrnu og gæta þess að textanum sé sýnd virðing 

og ekki valtað yfir rödd höfundar.68  

Þetta rímar við greiningu Pierres Bourdieu sem bendir á að fyrirtæki og 

stofnanir sem framleiða og markaðssetja menningarlegar afurðir hafi tilhneigingu til 

að stefna að einsleitni og þjóna þörfum ráðandi stétta þar sem eftir mestu 

auðmagni er að slægjast.69 Togstreitan um það hversu miklar breytingar höfundur 

eigi að sætta sig við hlýtur því ævinlega að markast af því hversu sterka stöðu 

annars vegar höfundurinn og hins vegar útgefandinn/ritstjórinn hafa á sviði 

menningarlegrar framleiðslu. Bourdieu benti á að þeir listamenn sem hefðu minnst 

táknrænt auðmagn stæðu veikast gagnvart utanaðkomandi þrýstingi og leiddust því 

út í að þjóna ráðandi stéttum með listsköpun sinni.70 Í samræmi við það bendir 

hann á að á 19. öld, þegar fjöldaframleiðsla á bókum verður möguleg, hafi 

ómenntaðir höfundar með lítið menningarlegt auðmagn hallað sér að skáldsögunni 

í sinni einföldustu mynd, svo sem framhaldssögum í dagblöðum og tímaritum, sem 

fyrst og fremst var ætlað að höfða til eins margra lesenda og hægt var, á meðan 

höfundar með meira auðmagn á bak við sig gátu leyft sér að yrkja ljóð.71  

Með sömu rökum má halda því fram að höfundar sem búa yfir litlu 

menningarlegu auðmagni standi veikar en aðrir gagnvart tillögum ritstjóra um 

breytingar á handritum þeirra, sem settar eru fram í því skyni að auka 

sölumöguleika bókanna og afla þannig bæði höfundi og útgefanda meiri tekna. 

                                                           
68 Vermeer, Leslie: The Complete Canadian Book Editor, bls. 105–106. 
69 Bourdieu, Pierre: „The Production of Belief“, bls. 84. 
70 Bourdieu, Pierre: „The Field of Cultural Production“, bls. 43. 
71 Bourdieu, Pierre: The Rules of Art, bls. 50. 
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Höfundar með sterkari stöðu, hvort sem er vegna verðlauna eða metsölu, geta veitt 

meira viðnám og hafa því meira forræði yfir textum sínum. 

Þessi þrjú atriði, hvernig ritstjóri skoðar handrit ferskum augum, les það af 

þjálfun og þekkir ytri markaðinn, ríma við skyldur hans gagnvart ólíkum aðilum í 

þeim flókna vef sem sköpun og útgáfa bókmenntaverks er. Hann hefur skyldum að 

gegna við höfundinn sem treystir honum til að hafa áhrif á sköpun verks síns og 

vera sá öryggisventill sem hann þarf áður en textinn kemur fyrir almennings sjónir; 

hann hefur skyldur við verkið sjálft og lesendur þess, og bókmenntirnar í stóra 

samhenginu; og loks hefur hann skyldur við vinnuveitanda sinn – útgefandann – 

sem ætlast til þess að bækur sem fara í gegnum það kostnaðarsama ferli sem 

ritstjórn er skili honum bæði tekjum og aukinni vegsemd.  

Fjórða atriðinu mætti svo bæta við sem er sú staðreynd að skrif og útgáfa eru 

gerólík verk í eðli sínu. Á meðan höfundur er sérfræðingur í innihaldi þeirrar bókar 

sem hann hefur skrifað er sérsvið ritstjórans skipulag efnisins, framsetning þess og 

umbúðirnar.72 Þannig er það hlutverk ritstjórans – og áskorun – að móta það 

hvernig höfundur tjáir hugsanir sínar en láta hugsanirnar sjálfar vera.73 

 

ÞRJÚ STIG RITSTJÓRNAR 

Verklagi faglegrar ritstjórnar er gjarna skipt í þrjú stig sem kalla mætti efnisritstjórn, 

textaritstjórn og málfarsritstjórn.74 Efnisritstjórn er víðtæk og djúp, tekur til alls 

efnis handrits, afmörkunar þess og byggingar; í textaritstjórn er rýnt í frásögnina 

sem heild, trúverðugleika hennar, innra samræmi og virkni á lesandann; og loks 

                                                           
72 Vermeer, Leslie: The Complete Canadian Book Editor, bls. 106. 
73 Vermeer, Leslie: The Complete Canadian Book Editor, bls. 103.  
74 Ýmis hugtök eru notuð um þessi ólíku stig ritstjórnar í þeim ensku og bandarísku heimildum 
sem hér liggja til grundvallar en þrískiptingin er algeng og lýsingar á ólíkum verkum ámóta þótt 
ekki séu alltaf notuð sömu hugtök. Efnisritstjórn er hér notað yfir það sem kallað er substansive 
editing, structural editing, developmental editing eða manuscript editing. Textaritstjórn yfir 
hugtökin line editing, stylistic editing eða textual editing. Og málfarsritstjórn yfir það sem 
ævinlega er kallað copy editing.  
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fjallar málfarsritstjórnin um stíl og málsnið textans. Stundum sinnir sami ritstjóri 

öllum þessum verkum en sjaldnast í einni og sömu yfirferðinni vegna þess hversu 

ólík þau eru. Oft, einkum hjá stærri útgefendum, koma tveir og jafnvel þrír ritstjórar 

að verkinu, hver með sína þekkingu, þjálfun og styrkleika.  

Leslie Vermeer segir í leiðbeiningum sínum til upprennandi ritstjóra að hver og 

einn verði að hugleiða hvar styrkleikar hans liggi: 

Sumir ritstjórar eru hugmyndaritstjórar. Það er að segja, þeir lesa 

röksemdafærslu af nákvæmni, koma auga á og leysa úr hugmyndalegum 

flækjum og gera texta höfundarins skýrari. Sumir ritstjórar eru söguritstjórar 

(sem getur átt við hvort sem er skáldskap eða fræði). Þeir sjá heiminn sem 

sögu, eru næmir fyrir frásagnarhraða, vita hvenær útúrdúrar eru í lagi og 

hvenær þeir trufla frásögnina, nema og skilja trúverðugleika sögupersóna, 

samtöl, hvatir og gerðir. Sumir ritstjórar eru textaritstjórar, og eru þá ýmist 

sterkari á velli þegar kemur að stíl eða byggingu. Þú verður að vita hvers konar 

ritstjóri þú ert.75 

Í texta- og málfarsritstjórn er unnið með textann eins og hann liggur fyrir en lítið 

hróflað við innihaldi hans eða byggingu.76 Hlutverk ritstjóra á þessu stigi er að 

tryggja að skilaboð höfundar séu eins ljós og hann vill hafa þau; að frásögnin sé 

skýrt fram sett, lesandi hafi nægar forsendur til að fylgja henni og að orðfæri hæfi 

ætluðum lesendum verksins.77 Hér þarf ritstjóri líka að koma auga á hvers kyns 

ósamræmi, svo sem í útlitslýsingum, atburðarás og orðfæri, og gáta staðreyndir.78 

Þá er stíll höfundar til skoðunar, ritstjóri reynir að útrýma ambögum og 

klisjukenndu orðalagi og hugar að flæði textans og hrynjandi. Að lokum leiðréttir 

                                                           
75 Vermeer, Leslie: The Complete Canadian Book Editor, bls. 104. 
76 Bandarísk fræðirit nota flest hugtökin line editor og copy editor yfir þessi ólíku verksvið 
textaritstjóra og er þá verksvið copy editor síðast í röðinni, næst á undan prófarkalestri. Stundum 
fellur öll vinna á þessu stigi undir hugtakið copy editor, sem tekur þá við af þeim sem ber 
einfaldlega titilinn editor og oft er erfitt að greina hvar verksvið annars endar og hins byrjar. Sjá 
til dæmis Vermeer, Leslie: The Complete Canadian Book Editor, bls. 36 og 118; Lee, Marshall: 
Bookmaking, bls. 39; da Silva, Gypsy: „The Copy Editor and the Author“; Waxman, Maron L.: 
„Line Editing: Drawing Out the Best Book Possible“; Shipton, Rosemary: „What Should an Editor 
Be?“; Hill, Beth: „Duties of an Editor & How Editors Help Writers“. 
77 Waxman, Maron L.: „Line Editing“, bls. 155. 
78 da Silva, Gypsy: „The Copy Editor and the Author“, bls. 145–146; Shipton, Rosemary: „The 
Mysterious Relationship“, bls. 44–45. 
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ritstjóri málfar og stafsetningu þar sem þess gerist þörf og gætir að samræmi í smáu 

og stóru.79  

Að öllu þessu loknu á svo eftir að prófarkalesa, en það er gert eftir að búið er 

að brjóta textann um, þ.e.a.s. setja hann upp með umbrotsforriti þannig að hann líti 

út eins og hann mun gera í útgefinni bók. Ef allt er með felldu þarf á þessu stigi 

einungis að finna síðustu ásláttarvillurnar og leiðrétta villur sem komið geta upp í 

umbrotinu, svo sem rangar orðskiptingar og rugling sem getur orðið þegar texti er 

fluttur á milli forrita. Staðreyndin er þó að prófarkalesarinn er síðasti 

öryggisventillinn og þarf í raun að hafa opinn huga fyrir hvers kyns ósamræmi og 

óskýrleika. 

Í vinnu sinni þarf textaritstjórinn að huga að rödd höfundarins, passa að fletja 

ekki út stíl hans og breyta að óþörfu í samræmi við eigin máltilfinningu. Orð í 

skáldskap geta haft sértækari merkingu en þau hafa í daglegu tali og það er 

ritstjórans að gæta þess að tónn og blær stemmi við það sem höfundurinn ætlar 

sér.80 Ef ritstjóri er í vafa um merkingu eða finnst eitthvað orka tvímælis spyr hann 

höfundinn hvernig hann vilji láta skilja textann og lætur honum eftir að umorða ef 

þess gerist þörf.81  

Efnisritstjórn kafar mun dýpra í textann og hefur allar forsendur hans til 

skoðunar, efnið, afmörkun þess og byggingu.82 Hér er augljóslega farið mun nær 

kjarna sköpunarinnar heldur en við textaritstjórn og meiri hætta á að ritstjóri stígi 

inn á svið höfundarins. Á þessu stigi veltir ritstjóri meðal annars fyrir sér hvernig 

efni handrits er sett fram, hvað vanti mögulega í handritið og hverju sé ofaukið. 

                                                           
79 Vermeer, Leslie: The Complete Canadian Book Editor, bls. 149–150. 
80 Denneny, Michael: „Editing Fiction“, bls. 249. 
81 Vermeer, Leslie: The Complete Canadian Book Editor, bls. 115. 
82 Djúpstæð efnisritstjórn er almennari í útgáfu á verkum sem ekki eru skáldskapur og í sumum 
heimildum er óljóst hvort einungis er verið að fjalla um fræðilegt efni eða einnig skáldskap. Oft 
leikur þó enginn vafi á því að verið er að fjalla um ritstjórn skáldverka eins og dæmin hér á eftir 
sýna. 
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Þarna er ritstjóra ætlað að þróa hugmynd með höfundi eða lagfæra ófullburða 

handrit þannig að það sé hæft til útgáfu.  

Efnisritstjórn á skáldsögu tekur til frásagnarháttar, sögumannsraddar, 

sjónarhorns og persónusköpunar. Verkefni ritstjóra á þessu stigi eru að finna leið til 

að gera sögu merkingarbæra fyrir lesendur, fella hana að sniði þeirrar 

bókmenntagreinar sem hún tilheyrir og markaðnum sem hún mun koma út á. 

Efnisritstjórn krefst mikillar vinnu af bæði ritstjóra og höfundi og kallar stundum á 

að höfundur fari margsinnis yfir texta sem var að hans mati tilbúinn; endurskrifi 

efnisgreinar, kafla eða jafnvel handritið allt í samræmi við óskir ritstjóra.83 

Efnisritstjórn getur líka hafist á hugmyndastigi, eins og Paul D. McCarthy lýsir 

hér: 

Efnisritstjórn felst í því að höfundur og ritstjóri þróa í sameiningu hugmynd að 

sögu, sem annar hvor eða báðir hafa lagt til efnivið í, og útkoman er nákvæm 

efnisgrind eða tillaga að bók. Hana þróa þeir áfram í drög að handriti, rýna í 

hvern hluta þess fyrir sig þar til allir hlutar og loks verkið allt er eins gott og það 

getur orðið. Þegar höfundurinn hefur lokið við að skrifa handritið breytist vinna 

ritstjórans þegar hann einn hefst handa við nákvæma ritstjórn, gerir lista yfir 

athugasemdir sem spanna allt litróf textans og byrjar að vinna í textanum línu 

fyrir línu.84 

McCarthy bendir á að vegna hins nána samstarfs sem felst í efnisritstjórn þurfi báðir 

aðilar að vera meðvitaðir um sitt hlutverk í sköpun verksins: höfundurinn á að skrifa 

eins góða bók og hægt er, ritstjórinn á að hjálpa honum við það. Höfundurinn þarf 

að hafa opinn huga fyrir sjónarmiðum ritstjórans, en sá síðarnefndi þarf þó að gæta 

þess að verða ekki yfirgangssamur.85 Í sinni bestu mynd frelsar samstarf á 

þróunarstigi bókar höfundinn frá þeirri byrði að bera einn ábyrgð á mótun og 

afmörkun efnisins, þó að hann hafi alltaf þann kost að gera það hjálparlaust. Í 

                                                           
83 Vermeer, Leslie: The Complete Canadian Book Editor, bls. 100 og 113. 
84 McCarthy, Paul D.: „Developmental Editing“, bls. 135. 
85 McCarthy, Paul D.: „Developmental Editing“, bls. 136. 
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samstarfinu felst jafnframt ákveðinn öryggisventill – höfundurinn getur treyst á 

ferskt auga ritstjórans og tekur þar með ekki þá áhættu að fullvinna handrit sem 

útgefandinn muni ekki samþykkja í óbreyttri mynd. Þetta segir McCarthy að auki 

skilvirkni vegna þess að mun einfaldara sé að móta verk áður en það er skrifað 

heldur en að breyta í grundvallaratriðum fullskrifuðu verki.  

McCarthy nefnir sem dæmi hvernig hann og höfundur sem hann hafði unnið 

með áður mótuðu söguþráð og byggingu skáldsögu í sex klukkustunda löngu 

samtali. Að því loknu hafði verkið tekið á sig svo góða mynd að höfundurinn skilaði 

aldrei grind að sögunni heldur hóf þegar skrif, og þegar handritinu var skilað til 

útgefanda þurfti það sáralitla ritstjórn.86 En McCarthy viðurkennir að þetta fari ekki 

alltaf svona vel. Eitt sinn mat hann að ákveðinn höfundur gæti stækkað sögusvið sitt 

og fjölgað persónum og saman drógu þeir upp söguþráð sem var ólíkur því sem 

höfundurinn hafði fengist við áður. Eftir langa og árangurslitla vinnu áttaði hann sig 

á því að hann hafði gengið of langt:  

Ég hafði gleymt að góðar, skapandi hugmyndir hrinda af stað keðjuverkun þar 

sem ein hugmynd leiðir að annarri og þannig koll af kolli. Það sama á við um 

ritstjórnarvinnuna. Ef hún er eins og hún á að vera er hugsun höfundarins og 

skrifin leiðandi en ekki í eftirdragi.87 

Ljóst er af þessari lýsingu að í efnisritstjórn leyfa ritstjórar sér að hafa áhrif á þá 

þætti sem teljast til kjarna hvers skáldverks og jafnvel höfundarverka – söguþráð, 

persónusköpun, byggingu og stíl. Væntanlega er í fæstum tilfellum um gagngerar 

breytingar að ræða en þó sýna dæmin að engin takmörk eru fyrir því hvar eða 

hversu mikil áhrif ritstjóra geta verið í útgefinni bók. Enda segir Susan L. Greenberg 

að ritstjóri gefi texta sitt endanlega form með því að hafa áhrif á bæði byggingu og 

stíl og þannig sé á endanum erfitt að gera greinarmun á því sem höfundur hefur 

                                                           
86 McCarthy, Paul D.: „Developmental Editing“, bls. 139. 
87 McCarthy, Paul D.: „Developmental Editing“, bls. 141. 
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ákveðið og því hvar ritstjóri skilur eftir sitt mark. Mótun tungumálsins felur 

ævinlega í sér að ritstjóri hafi áhrif á rödd textans.88 

 

GAGN EÐA NAUÐSYN? 

Bandaríski ritstjórinn Betsy Lerner segir í bók sinni, The Forest for the Trees, að 

næstum allar bækur sem hún hafi unnið að á löngum starfsferli hafi þurft aðkomu 

ritstjóra þegar kom að byggingu og frásagnarhraða. „Það að halda réttum takti og 

hraða í gegnum heila bók getur verið yfirþyrmandi, og flestir höfundar eru of flæktir 

í smáatriðum til að vita hvar lagfæringa er þörf.“89 Nýjar hand- og kennslubækur í 

ritstjórn og bókaútgáfu staðfesta þessa bjargföstu skoðun að ritstjórn sé 

nauðsynleg öllum bókum, hvort sem þær eru skáldverk eða texti af öðrum toga. Í 

The Complete Canadian Book Editor segir til dæmis að til séu handrit sem þurfi ekki 

efnisritstjórn – höfundar þeirra hafi svo skýra sýn á væntanlegan lesendahóp, 

framsetningu efnisins og stíl að ritstjóri geti ekkert lagt til málanna – en þau séu 

sjaldgæf. Sömu sjónarmið enduróma hjá flestum sem tjá sig um ritstjórn, hvort sem 

það eru ritstjórarnir sjálfir, höfundar eða annað fagfólk innan bókmenntageirans.  

Í andsvari sínu við því að ritstjórn sé ekki stunduð eins og áður segir ritstjórinn 

Gerald Howard að þeir höfundar séu vandfundnir sem geti skrifað texta sína einir 

og óstuddir, og þegar komi að útgáfu texta þurfi allir höfundar að reiða sig á aðstoð 

ritstjóra við að leiða sig í gegnum útgáfuferlið, enda sé það gert hjá öllum 

útgefendum sem vilji láta taka sig alvarlega.90  

Ástralski ritstjórinn Mandy Brett tekur dýpra í árinni þegar hún fullyrðir að góð 

ritstjórn sé ekki bara mikilvæg fyrir hverja einstaka bók heldur ekki síður fyrir 

bókaútgáfuna sem heild. Nyti hennar ekki við væri hætta á því að bókum færi svo 

                                                           
88 Greenberg, Susan L.: Editors Talk about Editing, bls. 4. 
89 Lerner, Betsy: The Forest for the Trees, bls. 220. 
90 Howard, Gerald: „Mistah Perkins – He Dead“, bls. 65. 
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aftur að fólk hætti að lesa þær sér til ánægju. Hún bendir á að fæstir lesendur komi 

auga á að einni og einni bók hafi ekki verið ritstýrt, en langvarandi skortur á ritstjórn 

myndi hafa alvarlegar afleiðingar: 

Þegar fólk kvartar við mig undan illa ritstýrðri bók þá á það við bók sem ekki 

hefur verið nægilega vel prófarkalesin. Jafnvel það veldur því ergelsi, eðlilega. 

Prófarkavillur, rétt eins og slæm hönnun eða staðreyndavillur, rugla ekki aðeins 

lesendur heldur gera bókina subbulega, óaðlaðandi og ekki þess virði að verja 

tíma sínum í. En gallar í byggingu eru miklu alvarlegri og lúmskari. Því fleiri 

bækur sem við gefum út með götóttri fléttu – eða ósannfærandi samtölum eða 

slöppum endi, þeim mun óánægðari verða lesendur.91  

Breski rithöfundurinn og enskuprófessorinn Rick Gekoski segir í grein um hnignun 

ritstjórnar að allir höfundar vilji að texti þeirra sé eins vel úr garði gerður og hægt 

er. „Við þurfum ritstjórn, og ef við erum með eitthvert vit í kollinum viljum við hana 

líka.“ Því miður sé þessu ekki alltaf að heilsa og því sjáist nú stundum tilfinnanlegur 

skortur á ritstjórn á nýjum skáldsögum, jafnvel þeim sem koma út hjá virtum 

útgefendum.92  

Breski útgefandinn og þýðandinn Stefan Tobler segir að á ákveðnum 

málsvæðum tíðkist lítil ritstjórn og fullyrðir að þess sjáist merki bæði í formi og stíl 

þarlendra skáldsagna. Þetta segir hann skapa vanda þegar bækurnar eru þýddar og 

gefnar út á ensku, því flóknara en ella sé að ritstýra texta sem þegar sé kominn út á 

öðru tungumáli.93 Þó tíðkast jafnvel það í hinum enskumælandi heimi eins og sást 

til dæmis þegar bornar voru saman íslensk og bandarísk útgáfa skáldsögunnar 

Fyrirgefning syndanna eftir Ólaf Jóhann Ólafsson. Grundvallarmunur reyndist vera á 

stíl útgáfnanna tveggja; í íslensku frumútgáfunni var hann hefðbundinn, bóklegur 

og ríkur af myndmáli en aftur á móti hraður, með stuttum efnisgreinum og talsvert 

minna myndmáli í ensku þýðingunni. Dæmi eru nefnd um efnisgreinar sem styttast 

                                                           
91 Brett, Mandy: „Stet by Me“. 
92 Gekoski, Rick: „The Importance of Good Editing“. 
93 „Art of Editing, The“, 13:00 o.áfr. 
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um meira en helming auk þess sem hlutverki sögumanns í frásögninni er breytt.94 

Allar líkur eru til þess að bandarískur ritstjóri hafi farið fram á þessar breytingar, 

enda ekki óeðlilegt þar sem höfundurinn bjó og starfaði í Bandaríkjunum og bókin 

var miklu fremur gefin út sem frumútgáfa en þýðing. Sömu sögu er að segja um 

nýlega bandaríska útgáfu á skáldsögu eftir annan íslenskan höfund sem ritstjórinn 

Sigríður Rögnvaldsdóttir kom nærri. Þar segir hún að ritstjóri bandaríska forlagsins 

hafi gert athugasemdir við mun fleira en varðaði sjálfa þýðinguna.95 Fróðlegt væri 

að bera saman fleiri íslenskar skáldsögur í erlendum þýðingum og komast að því 

hvort ritstjórum finnist almennt eðlilegt og nauðsynlegt að breyta jafnvel 

frásagnaraðferð og stíl í samræmi við hugmyndir sínar um kröfur þess markaðar 

sem þeir starfa á. 

Í bók sinni The Fiction Editor, the Novel, and the Novelist heldur Thomas 

McCormack því fram að bókmenntaritstjórinn sé ekki bara æskilegur heldur hreint 

og beint ábyrgur fyrir því að finna og lagfæra – eða reyna að minnsta kosti að fá 

höfund til að lagfæra – galla á skáldverkum.96 McCormack segir að 

bókmenntaritstjórinn hafi verið leynivopnið í bandarískri bókaútgáfu á seinni hluta 

20. aldar en saga hans sé þó að verulegu leyti saga mistaka og glataðra tækifæra.97 

Það sé vegna þess að bókmenntaheimurinn þjálfi fólk ekki nægilega til þessara 

starfa, líta þurfi á bókmenntaritstjórn sem iðn þar sem beita þurfi kerfisbundnum 

vinnubrögðum að undangenginni sérhæfðri þjálfun eigi hún að koma 

bókmenntunum að almennilegu gagni. Eins og málum sé nú háttað ritstýri fólk á 

                                                           
94 Jón Yngvi Jóhannsson: „Skáldsaga skiptir um ríkisfang“, bls. 25–29. 
95 Munnleg heimild. Viðtal við Sigríði Rögnvaldsdóttur, tekið 8. júní 2018. 
96 McCormack, Thomas: The Fiction Editor, the Novel, and the Novelist. Við fyrsta lestur virkaði 
bók McCormacks öfgafull en lesendum The Complete Canadian Book Editor, aðgengilegrar 
kennslubókar um bókaritstjórn, er bent á hana sem eina af þremur gagnlegum bókum vilji þeir 
kynna sér bókmenntaritstjórn svo hún nýtur augljóslega viðurkenningar. 
97 McCormack, Thomas: The Fiction Editor, the Novel, and the Novelist, bls. 5. 
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tilfinningunni einni saman og komi því ekki auga á nema hluta þeirra formgalla á 

skáldverkum sem nauðsynlegt sé að lagfæra.98  

Ritstjórinn sem gerir of fáar athugasemdir [...] veitir höfundi ekki þá aðstoð 

sem hann þarf á að halda við vinnu sína og vegna þessa fæðast margar bækur 

andvana því að hann hefur ekki komið auga á galla sem hefði verið hægt að 

lagfæra. Allir ritstjórar leiðrétta eitthvað. En það er ekki nóg að taka eftir 80 

prósent gallanna ef þeir alvarlegustu liggja í 20 prósentunum sem eftir eru, og 

verða bókinni að aldurtila. Ritstjórar hafa rétt á því að finnast illa með sig farið 

ef þeim er kennt um galla á bók sem þeir bentu höfundinum á en hann kaus að 

lagfæra ekki. En hvað sem þeir kunna að hafa afrekað eiga þeir sér engar 

málsbætur ef þeir tóku einfaldlega ekki eftir þessum göllum.99 

McCormack horfir með öfundaraugum til kvikmyndaiðnaðarins þar sem mun 

strangari venjur gilda um byggingu og frásagnarhátt og enginn alráður höfundur 

getur hafnað nauðsynlegum breytingum.100  

Krafan til bókmenntaritstjóra að koma auga á og lagfæra augljósa galla á 

bókum – og ekki bara stafsetningar- og málvillur – heyrist nú sífellt víðar. Í 

nafnlausa dálknum „Books & Bookmen“ í tímaritinu Private Eye var á dögunum birt 

samantekt yfir neikvæða bókadóma og ábyrgðinni ekki eingöngu skellt á 

höfundana: „það eru ekki bara höfundarnir sem ættu að gretta sig þegar þeir lesa 

þetta. Ritstjórarnir [...] bera líka ábyrgð, fyrir að vera of latir, hræddir eða blindir, ef 

gagnrýnendur hafa á réttu að standa. En þá ættu þeir kannski að rifja upp að 

ritstjórar eiga að ritstýra.“101 Meðvitundin um að fleiri leggi sitt af mörkum við 

vinnslu skáldverka en höfundur þeirra áður en þau koma fyrir almenningssjónir er 

því augljóslega að aukast og fjöldi dæma vitnar um að sú aðkoma geti haft talsverð 

áhrif á verkið.  

                                                           
98 McCormack, Thomas: The Fiction Editor, the Novel, and the Novelist, bls. 72. 
99 McCormack, Thomas: The Fiction Editor, the Novel, and the Novelist, bls. 12. Ástæðan fyrir 
þessu líkamlega myndmáli er sú að McCormack líkir vinnu ritstjórans við störf læknis, þar sem 
saga er sjúkdómsgreind og gallarnir við hana síðan „læknaðir“. 
100 McCormack, Thomas: The Fiction Editor, the Novel, and the Novelist, bls. 27 og 44–45. 
101 Clark, Alex: „The Lost Art of Editing.“ 
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ALLT VALD TIL HÖFUNDARINS 

Það kann að virka ótrúverðugt í ljósi þess sem rakið hefur verið hér að framan um 

vinnulag bókmenntaritstjórans en öllum heimildum ber saman um að á endanum 

hafi höfundurinn einn vald yfir texta sínum. Hann þiggur ráð og tekur við 

ábendingum en velur sjálfur hvernig hann vinnur úr þeim. Þó að ritstjórinn kunni að 

koma að mótun verks á frumstigum þess, leggi til þess efnivið eða fari fram á það 

við höfund að hann endurskrifi og breyti texta sínum í stóru eða smáu meðan á 

vinnslu stendur er það eftir sem áður hlutverk höfundarins að skrifa og skapa og 

hann hefur líka síðasta orðið um það hvort breytingar eru gerðar eða ekki. Um 

samband höfundar og ritstjóra segir Betsy Lerner: „Auðvitað verður höfundurinn að 

ákveða hvaða athugasemdum hann tekur mark á og hverjar hann hundsar, en 

ritstjóri sem nýtur trausts getur gert gæfumuninn.“102 

Ef marka má þær heimildir sem hér er byggt á deila ekki margir ritstjórar þeirri 

skoðun McCormacks að höfundar hafi of mikið vald yfir texta sínum, og alveg 

örugglega enn færri höfundar. Í allri umfjöllun um bókmenntaritstjórn er lögð rík 

áhersla á að höfundur hafi síðasta orðið um allar breytingar og tillögur ritstjóra að 

lagfæringum séu einmitt það, tillögur. Fjölmargir ritstjórar sem hafa skrifað um 

fagið leggja til dæmis áherslu á að allar athugasemdir skuli setja fram í formi 

spurningar en ekki fyrirskipunar.103 Bókmenntaritstjórinn Faith Sale segist ekki skilja 

hvernig ritstjórar geti sent höfundum ritstjórnarathugasemdir upp á jafnvel tugi 

síðna án þess að fá nokkur viðbrögð. Sjálf vilji hún helst fá svar við fyrstu spurningu 

sinni til höfundarins áður en hún spyr þeirrar næstu.104 

                                                           
102 Lerner, Betsy: The Forest for the Trees, bls. 222–223. 
103 Vermeer, Leslie: The Complete Canadian Book Editor, bls. 114–116; Waxman, Maron L.: „Line 
Editing“, bls. 166; Greenberg, Susan L.: Editors Talk about Editing, bls. 49; Van Hart, Rachel F.: 
„The Editorial Double Vision of Maxwell Perkins“, bls. 43. 
104 Sale, Faith: „Editing Fiction as an Act of Love“, bls. 268. 
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Árið 1962 kom út í Bandaríkjunum greinasafnið Editors on Editing; What 

Writers Need to Know About What Editors Do („Ritstjórar um ritstjórn; Það sem 

höfundar þurfa að vita um það sem ritstjórar gera“). Þar fjalla reyndir ritstjórar um 

starf sitt frá ýmsum sjónarhornum og þó að undirtitillinn beini bókinni að 

höfundum eru þeir sem stunda ritstjórn eða langar til þess ekki síður ávarpaðir í 

greinunum. Bókin hefur verið prentuð allnokkrum sinnum og er merkileg fyrir þær 

sakir að þarna var starfinu líklega lýst í grundvallaratriðum í fyrsta sinn fyrir öllum 

almenningi. Í formála sínum að bókinni segir Gerald Gross: 

Mikið er rætt um hver „eigi“ bókina, smekkur hvers eigi að vera ráðandi í 

sambandi ritstjóra og höfundar. Það er alltaf slæmt þegar umræðan fer að 

snúast um annaðhvort eða. Í öllum tilfellum er staðan sú að ritstjórinn verður 

að muna að verkið er bók höfundarins og ákvarðanir höfundarins eru því 

ráðandi. Ef litið er á bókaforlag eins og öldungaráð þar sem fjallað er um 

handrit er ritstjórinn í hlutverki ráðgjafa og höfundurinn þarf alltaf að 

samþykkja ráð hans. Ritstjórinn tekur handrit tímabundið á leigu en að vinnu 

sinni lokinni skilar hann því aftur til höfundarins. Eða með öðrum orðum, það 

er höfundurinn sem fæðir bókina; ritstjórinn er í hlutverki ljósmóður sem á að 

sjá til þess að handritið sem fæðist sé hamingjusamt og hraust.105 

Hér notar Gross hvorki meira né minna þrjár myndlíkingar til að lýsa eignarhaldi 

höfundar yfir verki sínu, ritstjórinn er ráðgefandi öldungur, tímabundinn leigutaki 

og ljósmóðir fyrir hina verðandi bók en höfundurinn á hana óskipta. 

Þessi skilaboð eru endurtekin grein eftir grein í bókinni: „Ekki halda að þú getir 

með hæfileikum þínum gert bók að einhverju sem hún er ekki,“ segir ritstjórinn 

James O‘Shea Wade. „Ef þú vilt verða rithöfundur skaltu gera það.“106 Starfsbróðir 

hans, John K. Paine, mælir með að ritstjóri geri opnar athugasemdir og leyfi höfundi 

að vinna úr þeim: „vegna þess að höfundurinn mun nær undantekningarlaust finna 

frumlegri og meira skapandi lausn við vandanum en ritstjórinn.“107  

                                                           
105 Gross, Gerald: Editors on Editing, bls. xvi. 
106 O‘Shea Wade, James: „Doing Good – And Doing it Right“, bls. 82. 
107 Paine, John K.: „Line Editing“, bls. 170. 
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Þetta endurspeglar greinilega viðhorf starfandi ritstjóra á þessum tíma til 

fagsins en ekki síður yfirlýsingar þeirra fyrstu sem þekktir urðu fyrir störf sín við 

bókmenntaritstjórn. Frægir ritstjórar á gullöld bandarískrar bókaútgáfu, fyrir og um 

miðja 20. öld, héldu þeirri skoðun mjög á lofti að höfundur „ætti“ bók sína og 

mótuðu þannig í senn ímynd fólks af sambandi höfundar og ritstjóra og viðhorf 

eftirmanna sinna til þess. Þó liggur alveg fyrir að stundum gengu þessir 

sporgöngumenn ansi langt í að þvinga fram breytingar á textum eða breyta þeim 

jafnvel að höfundunum forspurðum, allt til þess að ná fram þeirri bók sem þeir 

töldu að yrði besta söluvaran.108 

Nýleg dæmi staðfesta að enn er það meginreglan við vinnslu bókartexta að 

ritstjóri ráðleggi en höfundur taki lokaákvörðun um hverju er breytt. Um leið sýna 

þau þó að stundum leggur ritstjóri ansi mikið á sig til að ná fram breytingum. Í 

þriggja ára gömlum pistli í Huffington Post lýsir bandaríski höfundurinn Kristen 

Houghton hvernig hún tókst á við ritstjóra sem hafði lagt orð í munn aðalsöguhetju 

hennar. Sjálf hafði hún látið persónuna lýsa vanþóknun á annarri persónu með 

svipbrigðum en ritstjóranum þótti það ekki nógu sterkt og skrifaði beina ræðu inn í 

handritið. Þetta stangaðist á við tilfinningu höfundarins gagnvart persónunni sem 

hún hafði skapað og því hafnaði hún breytingunni, en segir þó að um þetta hafi þær 

ritstjórinn skipst á allnokkrum tölvupóstum og talað saman í síma svo ljóst er að 

ritstjórinn lét höfundinn hafa fyrir því að verja sinn málstað.109  

Bandaríski ritstjórinn Ileene Smith gerir þessa togstreitu milli höfundar og 

ritstjóra að umtalsefni í samtali sínu við Susan L. Greenberg í áðurnefndu safni 

viðtala, Editors Talk about Editing: 

Ritstjórn snýst um að beita glöggskyggni, leggja höfundinum lið en ganga þó 

ekki of langt. Ég er í miklum samskiptum við höfundana sem ég vinn með um 

                                                           
108 Aronson, Marc: „The Evolution of the American Editor“, bls. 14–15 og 45. 
109 Anderson, Porter: „Author-Editor Relationships: An Endangered Species?“ 
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allt niður í smæstu smáatriði og reyni eins og ég get að láta þá njóta 

sannmælis, en ef maður gengur of langt og hefur sigur getur hann verið dýru 

verði keyptur. Að vita hversu langt maður má ganga, og vita hvenær maður á 

að hætta, er mjög mikilvægt. Hver einasta athugasemd á blaðinu er aðfinnsla; 

þú vilt ekki vera óþarflega afskiptasöm og stundum hugsa ég mig um í tíu 

mínútur hvort ég eigi að spyrja um eitthvert atriði eða ekki. Þetta er mikil 

nákvæmnisvinna, að sitja yfir handriti.110 

Staða höfundarins í þessu samstarfi er einnig flókin og ekki alltaf ljóst í krafti hvers 

ritstjóri biður um breytingar. Bandaríski höfundurinn Calvin Baker segir í viðtali um 

sambönd höfunda og ritstjóra að þeir síðarnefndu gegni lykilstöðu á viðkvæmum 

tíma þegar handrit er á mörkum þess að verða tilbúið, en höfundar megi ekki 

gleyma því að þar séu þeir fyrst og fremst fulltrúar útgefandans. Því hugsi þeir um 

handritið í senn út frá hagsmunum markaðarins og með listræn sjónarmið í huga. 

Þetta geti verið ruglandi fyrir höfunda, hafi að minnsta kosti valdið sér 

heilabrotum.111  

Margir sem þekkja til í bókaútgáfu og vita hversu mikla alúð ritstjórar leggja í 

verk sín fagna því að aukið kastljós beinist nú að þeim. Með aukinni vitneskju um 

störf ritstjóra fái þeir loks verðskuldaða athygli fyrir störf sín. En þetta getur líka 

skapað hættu. Eftir því sem almenn vitneskja um aðkomu ritstjóra að skáldverki 

eykst, og ef sú vitneskja verður til þess að hann verði á einhvern hátt gerður 

ábyrgur fyrir því sem lesendum finnst vera gallaður texti, því meiri hætta er á að 

ritstjóri þrýsti á höfund um að gera breytingar sem hann er ósáttur við. Á meðan 

almennt er litið svo á að bókin sé eingöngu á ábyrgð höfundarins sem skrifaður er 

fyrir henni er eðlilegt að hann hafi algert forræði yfir textanum. Fari svo að 

ritstjórinn verði í auknum mæli gerður meðábyrgur um gæði bókar – hvað annað 

varðar en frágang og stafsetningu – breytist sú staða í grundvallaratriðum og 

valdajafnvægi höfundar og ritstjóra um leið.  

                                                           
110 Greenberg, Susan L.: Editors Talk about Editing, bls. 51. 
111 Gallaway, Matthew: „Five Writers Talk about their Book Editors“. 
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3. KAFLI 

 
Saga forlagsritstjórans 

 
Ritstjórn af einhverju tagi hefur alltaf tíðkast, jafnvel fyrir tíma ritunar. Val 

sagnaþular til forna á því hvaða saga eða ljóð var flutt og á hvað var lögð áhersla 

hverju sinni fól í sér val og túlkun sem seinna varð hluti af starfi ritstjórans. Fyrir 

tíma prenttækninnar hafði sá sem skrifaði upp handrit ævinlega tækifæri til að 

leiðrétta eða gera minni háttar breytingar.112 Seinna voru prentarar í sömu stöðu, 

sem sumir hverjir gegndu allt í senn hlutverki ritstjóra, setjara og útgefanda, og 

þegar farið var að samræma reglur um stafsetningu og greinarmerkjasetningu jókst 

þörfin fyrir sérfræðinga í þessum geira.113 

 Hinn eiginlegi forlagsritstjóri, sérfræðingurinn sem ráðinn er til vinnu á 

bókaforlagi og hefur þann starfa að fylgja bók frá hugmynd eða handriti til útgáfu, 

er þó varla nema ríflega hundrað ára gamall þar sem saga hans er lengst – og slíkur 

fagmaður hefur víðast hvar starfað mun skemur, til að mynda hérlendis.114 Í 

Bandaríkjunum varð bókaritstjórn til sem fag í upphafi 20. aldar samfara auknu læsi, 

fjölbreyttari bókaútgáfu og aukinni sérhæfingu, og á skömmum tíma varð 

forlagsritstjórinn bæði áhrifamikill og ómissandi.115 Líklega væri nákvæmustu 

                                                           
112 Lee, Marshall: Bookmaking, bls. 30–31. 
113 Inge, M. Thomas: „Collaboration and Concepts of Authorship“, bls. 624. 
114 Lee, Marshall: Bookmaking, bls. 32. 
115 Vermeer, Leslie: The Complete Canadian Book Editor, bls. 274. 
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heimildir um þátt ritstjóra í sköpun bókmennta að finna í bókhaldi bókaforlaga. Þar 

væri hægt að sjá hvenær útgefendum finnst orðið nauðsynlegt og sjálfsagt að borga 

fólki laun fyrir að gera texta útgáfuhæfan, nokkuð sem fram að því hafði ekki kostað 

þá neitt. Bókmenntir voru augljóslega skrifaðar og gefnar út löngu áður en nokkur 

ritstjórn tíðkaðist. Jane Austen naut ekki ritstjórnar hjá breskum útgefanda sínum á 

18. öld frekar en aðrir höfundar þess tíma,116 og það gerðu Halldór Laxness og 

Guðrún frá Lundi ekki heldur þó svo að í þeirra samtíð hafi forlagsritstjórn þekkst 

sumstaðar í heiminum og jafnvel í miklum mæli. Þó nutu verk allra þessara höfunda 

aðdáunar samtímafólks þeirra og eru enn prentuð og lesin áratugum og öldum 

síðar.  

Forlagsritstjórinn er skilgetið afkvæmi markaðsdrifinnar bókaútgáfu og 

ritstjórastarfið sem slíkt vex út úr hlutverki útgefandans.117 Bandaríski 

bókasagnfræðingurinn James L.W. West III segir í sögu sinni um höfunda og 

útgefendur þar vestra að í fyrstu hafi útgefandi sjálfur sinnt því hlutverki að velja 

bækur til útgáfu og móta stefnu forlags, og ef hópur manna átti forlag saman 

einbeitti einn þeirra sér gjarna að útgáfustefnu og samskiptum við höfunda á 

meðan hinir huguðu að rekstri og markaðsmálum. Fljótlega varð þó nauðsynlegt 

fyrir flest fyrirtækin að ráða sérhæft starfsfólk til að hafa yfirsýn yfir útgáfuna, stýra 

því hvernig bækur voru valdar til útgáfu, sinna samskiptum við höfunda og – með 

tímanum – að hafa afskipti af texta bóka á meðan verið var að búa þær til 

prentunar. 

Þó að yfirleitt hvíli leynd yfir því hvaða áhrif ritstjóri hefur haft á texta bókar 

varpa þau fáu dæmi sem þekkt eru áhugaverðu ljósi á starfið og hvernig það hefur 

þróast frá því að texti höfundar var látinn nær afskiptalaus yfir í að honum væri 

jafnvel kollvarpað í meðförum fagmanna í textasmíð, stundum í óþökk höfundarins. 

                                                           
116 „Art of Editing, The“, 30:18 o.áfr. 
117 West III, James L.W.: American Authors and the Literary Marketplace, bls. 47–48. 
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RÆTURNAR 

Í harðorðri grein frá árinu 1947 gagnrýnir bandaríski sagnfræðingurinn og 

rithöfundurinn Jacques Barzun harðlega þá venju sem fyrir löngu hafi fest í sessi í 

heimalandi hans að forlagsritstjórar geri sig að hálfgerðum meðhöfundum bókanna 

sem þeir vinni að: 

Fyrirtæki sem gerði kröfur um gæði og frágang á innsendu efni myndi ekki 

þurfa að ráða þrjár manneskjur til að koma handriti í útgáfuhæft form, og þar 

með ekki koma sér upp þeirri venju að breyta til hins verra þeim handritum 

sem þegar voru útgáfuhæf – en hvort tveggja er óþekkt iðja hjá útgefendum í 

Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, Ítalíu, Sviss og á Norðurlöndunum.118 

Í annarri grein spyr Barzun hvers rithöfundar eigi að gjalda í samanburði við aðra 

skapandi listamenn; þeir einir séu ofurseldir þessari venju að átt sé við verk þeirra 

að nauðsynjalausu án þess að þeir hafi neitt um það að segja.119 Fullyrðir hann að 

ritstjórar fletji út texta höfunda og geri þá einsleita. Höfundar fái ekki að halda í 

stíleinkenni sín og því skapist óvissa um uppruna fínni atriða í texta – eru þetta 

stíleinkenni höfundar eða verklagsreglur ritstjóra og útgefenda. Segir hann að þessi 

venja stappi nær ritskoðun eða endurritun þegar verst lætur og fullyrðir að hún 

gangi mun lengra í bandarískri bókaútgáfu en til dæmis í Bretlandi. 

Það sem sumir hafa kallað „skapandi ritstjóra“, fagmaðurinn sem tók sér stöðu 

við hlið höfundarins og mótaði með honum bækur allt frá hugmynd til smáatriða í 

stíl, varð til í Bandaríkjunum undir lok nítjándu aldar og efldist í takt við sífellt 

öflugri bókaútgáfu þar fram yfir miðja tuttugustu öld.120 Á þessum tíma höfðu mörg 

bandarísk forlög komist í talsverðar álnir, meðal annars með útgáfu á sígildum 

enskum bókmenntum sem framleiddar voru í miklu magni með litlum tilkostnaði og 

sjaldnast voru greidd af höfundarlaun, en einnig bókum eftir bandaríska höfunda 

                                                           
118 Barzun, Jacques: „Paradoxes of Publishing,“ bls. 122–123. 
119 Barzun, Jacques: „Behind the Blue Pencil“, bls. 387. 
120 Berg, A. Scott: Max Perkins: Editor of Genius, bls. 137. 
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sem slógu í gegn á þessum gríðarstóra markaði sem var sá stærsti í heimi um þær 

mundir. Hvergi voru eins margir læsir einstaklingar innan sömu landamæra þar sem 

talað var eitt tungumál.121 Mikill uppgangur var í bransanum, á skömmum tíma 

stórjókst framleiðslugetan og hörð samkeppni var milli útgefenda um söluvænlegar 

bækur. Enda gátu þeir sem hittu á réttu útgáfubækurnar vænst mikils gróða.  

Útgefendur vestra fóru því snemma að haga sér öðruvísi en starfsbræður 

þeirra í gamla heiminum, tóku mun meira frumkvæði við samsetningu útgáfulista 

og pöntuðu verk frá álitlegum höfundum í stað þess að gefa bara út það sem 

höfundar lögðu fram. Þetta gekk svo langt að undir lok 19. aldar voru víða 

starfræktar svokallaðar bókmenntaverksmiðjur, Literary factories, þar sem tugir 

manna lúslásu dagblöð með það fyrir augum að finna áhugaverðar frásagnir sem 

orðið gætu uppistaða í skáldsögu. Þær bestu voru fengnar sérfræðingum sem gerðu 

eftir þeim nákvæma efnisgrind og loks var ráðinn höfundur til að skrifa sjálfan 

textann. Höfundarnir fengu nákvæm fyrirmæli um fjölda kafla og lengd – allt eftir 

því hvað búist var við að nyti mestra vinsælda hverju sinni. Vel var greitt fyrir skrifin, 

enda tekjumöguleikar miklir ef sagan hitti í mark hjá kaupendum.122 

Þessi blómlegi markaður með bækur kveikti eðlilega áhuga fjölda höfunda á að 

skrifa sínar eigin sögur og óumbeðin handrit streymdu til útgefenda. Enginn vildi 

láta mögulega sölubók fara fram hjá sér og því varð fljótt almenn venja að leggja 

mikla vinnu í að skoða innsend handrit. Þjálfaðir voru upp sérstakir lesarar sem 

höfðu það hlutverk að meta í senn bókmenntalegt gildi handrits og 

markaðsmöguleika þess.123 Um aldamótin 1900 var viðtekin venja að bandarísk 

forlög hefðu á sínum snærum hóp slíkra lesara sem oftast unnu í lausamennsku.124 

Flest handrit voru lögð í mat að minnsta kosti tveggja lesara sem skiluðu skýrslu til 

                                                           
121 Aronson, Marc: „The Evolution of the American Editor“, bls. 12. 
122 Sheehan, Donald: This Was Publishing, bls. 127–128.  
123 Sheehan, Donald: This Was Publishing, bls. 125. 
124 Sheehan, Donald: This Was Publishing, bls. 239. 
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útgefandans að lestri loknum. Ef skoðanir þeirra voru ólíkar var iðulega fenginn 

þriðji aðili til að segja sitt álit og stundum komu enn fleiri að málinu. 

Skýrslur lesaranna voru eingöngu ætlaðar útgefendunum til að byggja á 

ákvörðun um útgáfu en ef handritum var hafnað var efni bréfanna stundum nýtt í 

svar til höfunda, með það fyrir augum að þeir gætu bætt sögur sínar í takt við álit 

sérfræðinganna. Þar var gjarna lagt til að saga yrði stytt eða að endi yrði breytt, en 

stundum var gengið lengra og lagðar til breytingar á persónusköpun og 

atburðarás.125 Þannig segir í bréfi frá útgefandanum Henry Holt til bandaríska 

höfundarins Adams Badeau frá árinu 1885: 

Söguhetjan er ekki þess háttar maður sem myndi gefast upp á ástinni sinni án 

þess að grafast fyrir um af hverju hún ritaði honum bréfið, og heyra hana segja 

sér þá ástæðu sjálfa. Mögulega geturðu látið hann sigla burt ef gamli kennarinn 

hans ráðleggur honum það, en þú verður að láta hann snúa til baka og hann 

getur alls ekki verið um kyrrt mánuðum saman og gert ráðstafanir um að giftast 

annarri konu. Til að lagfæra þennan galla þarftu líklega að breyta sögunni 

talsvert. Aðrir gallar eru minni háttar.126 

Þarna má glögglega sjá vísi að ritstjórn. Bent er á brotalamir handrits en höfundi 

gert að lagfæra það upp á von og óvon. Enginn samningur var gerður fyrr en sagan 

þótti standa undir útgáfu í þeirri mynd sem hún var. Þegar handrit var loks 

samþykkt til útgáfu fólst vinna ritstjóra einkum í því að búa textann til prentunar 

eins og höfundurinn gekk frá honum, lagfæra í mesta lagi smáatriði í stíl og leiðrétta 

villur. Sjaldnast var farið fram á efnislegar breytingar nema til að tryggja að ekkert 

bryti í bága við almennt siðferði.127 

Þó fer á þessum tíma að bera á vinnubrögðum sem seinna óx fiskur um hrygg. 

Eitt fyrsta dæmið sem þekkt varð um veruleg afskipti ritstjóra af verki í vinnslu er 

                                                           
125 Sheehan, Donald: This Was Publishing, bls. 140; West III, James L.W.: American Authors and 
the Literary Marketplace since 1900, bls. 56. 
126 Sheehan, Donald: This Was Publishing, bls. 140. 
127 Sheehan, Donald: This Was Publishing, bls. 139; West III, James L.W.: American Authors and 
the Literary Marketplace since 1900, bls. 49 og 56. 
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samstarf Ripleys Hitchcock og Edwards Noyes Westcott við vinnslu á skáldsögu þess 

síðarnefnda, David Harum.128 Hitchcock starfaði sem forlagsritstjóri hjá D. Appleton 

& Company í New York á árunum 1890–1918 og hafði á sínum snærum marga 

áhrifamikla höfunda. Nokkrir útgefendur höfðu hafnað handritinu þegar Westcott 

bauðst útgáfa hjá Appleton með því skilyrði að sögunni yrði breytt í veigamiklum 

atriðum. Það aftók hann í fyrstu en lét svo undan og leyfði Hitchcock að gera þær 

breytingar sem honum þóttu nauðsynlegar, meðal annars að flytja fimm kafla úr 

miðri sögu og láta frásögnina hefjast á þeim, stytta söguna talsvert og láta hana að 

verulegu leyti hverfast um ástir aðalpersónunnar sem áður var bara einn þáttur 

hennar. Loks átti ritstjórinn heilmikið við stíl og hraða frásagnarinnar þannig að 

útgefin saga var gerólík því handriti sem upphaflega barst til útgefandans. Hvort 

sem það var breytingum Hitchcocks að þakka eða ekki sló bókin rækilega í gegn, var 

prentuð ríflega hundrað sinnum á þrjátíu árum og varð þriðja söluhæsta skáldsaga 

19. aldar í Bandaríkjunum.129 

Heimildum ber ekki saman um hvort starf Hitchcocks við David Harum hafi 

verið einsdæmi á þessum tíma. Sumstaðar er fullyrt að aðrir ritstjórar hafi þá þegar 

verið farnir að vinna með þessum hætti, með það að markmiði að búa til sterkar 

sölubækur úr efnilegum handritum, aðrir staðhæfa að Hitchcock hafi þarna haft 

veruleg áhrif á bandaríska útgáfusögu. Eflaust er sannleikskorn í hvoru tveggja en 

það sem rennir stoðum undir síðari kenninguna er að fjallað var um aðkomu 

ritstjórans að sögunni í fjölmiðlum. Almenningur varð þess því áskynja – líklega í 

fyrsta sinn – að vinnubrögð sem þessi tíðkuðust í útgáfuheiminum og Ripley 

Hitchcock varð þekktur sem maðurinn sem „bjó“ Westcott „til“ sem höfund.130  

                                                           
128 Aronson, Marc: „The Evolution of the American Editor“, bls. 11. 
129 Ladewig, Brian G.: „Edward Noyes Westcott‘s David Harum“, bls. 107. 
130 Því miður lést Westcott áður en metsölubók hans kom út og mögulega á það sinn þátt í því 
hversu frægur Hitchcock varð fyrir vinnu sína að bókinni. Ásamt eiginkonu sinni skrifaði Hitchcock 
leikrit eftir bókinni, tvær kvikmyndir voru gerðar eftir henni og fjórum áratugum eftir útgáfu var 
New York Times enn að fjalla um bókina og ritstjórann sem átti heiðurinn af því að hún varð eins 
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Í störfum Hitchcocks sést það sem varð strax í byrjun 20. aldar aðalsmerki 

bandarískra útgefenda. Þeir vildu hafa á sínum snærum fagmenn sem sinntu 

bókmenntaritstjórn og lögðu áherslu á að þeir ræktuðu samband sitt við höfunda 

og veittu þeim góða þjónustu. Eins og áður sagði lögðu útgefendur snemma mikla 

áherslu á að taka frumkvæði í útgáfumálum og þá er eðlilegt framhald af því að 

ritstjórar taki virkan þátt í mótun þeirra verka sem gefin voru út með það fyrir 

augum að mæta sem best kröfum markaðarins.131 Þetta gat falið í sér mikla vinnu 

sem engin leið var að vita hvort skilaði betri sölubókum, og fullyrt er að jafnvel 

þegar best lét hafi sala á skáldverki sjaldnast staðið undir miklum kostnaði við 

ritstjórn.132 Þó breiddist þessi siður hratt út þannig að brátt höfðu öll bandarísk 

forlög sem vildu láta taka sig alvarlega ritstjóra á sínum snærum og greiddu þeim 

laun – raunar ekki há – fyrir að sinna vinnu sem þeir höfðu áður fengið ókeypis. 

Þetta verður ekki skýrt með öðrum hætti en að útgefendur hafi almennt talið að 

þetta væri orðinn órjúfanlegur þáttur í því að höndla með listræna framleiðslu, að 

með þessu öfluðu þeir sér einhvers sem skipti meira máli en peningar eða myndi á 

endanum umbreytast í efnahagslegan gróða. Það eitt getur skýrt að snjallir 

viðskiptamenn með eftirsótta vöru á stórum markaði leggi upp til hópa meira upp 

úr góðu sambandi við höfunda sína en bóksala og gefi út fleiri góðar bækur en 

markaðurinn gat með góðu móti tekið við. 

Á þriðja áratug 20. aldar hafði hinn goðsagnakenndi ritstjóri tekið á sig mynd í 

hugum almennings: hann var bjargvætturinn sem kom auga á sálina í sérhverju 

handriti, alkemistinn sem breytti blýi í gull, sjáandinn sem tók eftir því sem öðrum 

                                                           
og hún varð. Aronson, Marc: „The Evolution of the American Editor“, bls. 11; Ladewig, Brian G.: 
„Edward Noyes Westcott‘s David Harum“, bls. 110. 
131 Sheehan, Donald: This Was Publishing, bls. 244. 
132 Sheehan, Donald: This Was Publishing, bls. 242. 
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lesendum yfirsást.133 Inn á þetta svið stígur sá ritstjóri sem líklega er nafntogaðastur 

af þeim öllum, Maxwell Perkins. 

 

MAXWELL PERKINS OG GULLÖLDIN 

Á þriðja áratug tuttugustu aldar var almennt litið á ritstjórann sem næstvaldamesta 

aðilann í bandarískum forlögum, á eftir sjálfum útgefandanum. Og í augum 

höfundanna var ritstjórinn jafnvel mikilvægari; það var hans að meta hvort handrit 

væru hæf til útgáfu eða ekki, og hvað þyrfti að gera við þau til þess að þau kæmust í 

gegnum nálarauga útgefandans. Jafnvel var litið svo á að velgengni bæði 

fyrirtækisins og einstakra höfunda væri undir ritstjóranum komin.134 Á þessum 

miklu mótunarárum er starfandi sá ritstjóri sem þekktastur er fyrir störf sín fyrr og 

síðar – Maxwell Perkins.  

Frægð Perkins skýrist að einhverju leyti af höfundunum sem hann vann með, 

sem margir eru meðal þekktustu bandarísku höfunda 20. aldar. Hann var naskur að 

koma auga á góðan skáldskap þó að handrit væru ekki fullkomin og barðist þannig 

fyrir því að forlagið sem hann vann hjá, Charles Scribner‘s Sons, gæfi út fyrstu verk 

F. Scotts Fitzgerald og Ernests Hemingway. Án samþykkis yfirboðara sinna las hann 

handrit Fitzgeralds að The Great Gatsby þrisvar sinnum áður en það var formlega 

tekið til útgáfu og sendi höfundinum ítarlegar ábendingar um hvernig hann gæti 

bætt söguna og þannig aukið líkurnar á að hún yrði samþykkt inn á útgáfulista. Í 

fyrstu umferð bað hann Fitzgerald um að skerpa á söguþræðinum og láta 

aðalpersónuna taka út meiri þroska í rás sögunnar, næst lagði hann til að hann 

endurskrifaði alla söguna í þriðju persónu.135 Fitzgerald horfðist sjálfur í augu við að 

Perkins hefði umtalsverð áhrif á skrif hans. Þegar honum var hrósað fyrir 

                                                           
133 Howard, Gerald: „Mistah Perkins – He Dead“, bls. 58. 
134 West III, James L.W.: American Authors and the Literary Marketplace since 1900, bls. 55–56. 
135 Berg, A. Scott: Max Perkins: Editor of Genius, bls. 12–16. 
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meistaralega byggingu skáldsögunnar The Great Gatsby skrifaði hann ritstjóra 

sínum og sagði: „Max, mér finnst gaman þegar ég fæ hrós fyrir byggingu bókarinnar 

– vegna þess að það varst þú sem lagaðir bygginguna, ekki ég.“136  

Fyrir tíma Maxwells Perkins hafði enginn á Scribners ritstýrt svona ítarlega.137 

Fram að þessu hafði raunar alls ekki tíðkast þar að leiðbeina höfundum meðan á 

ritun bóka stóð en Perkins fór fljótlega að vinna með allt öðrum hætti en 

samstarfsmenn hans og fyrirrennarar. Hann aðstoðaði höfunda iðulega við 

byggingu skáldsagna sinna, mótaði umfjöllunarefnið og yddaði með þeim fléttuna, 

átti oftar en ekki hugmynd að titlum þeirra – stundum fjölmörgum áður en sæst var 

á einn; auk þess sem hann var vinur þeirra og félagi, sálusorgari, lánardrottinn og 

ráðgjafi þegar kom að ástarmálum, hjónabandi, starfsframa eða öðrum stórum 

álitamálum.138 Það eina sem Perkins réð illa við var stafsetning, sem var slæmt og 

þýddi að fyrstu útgáfur verka þeirra miklu meistara sem hann ritstýrði voru oft 

morandi í villum. 

Lengst gekk Perkins líklega í samstarfi sínu við bandaríska rithöfundinn Thomas 

Wolfe. Skáldsögur hans, Look Homeward Angel og Of Time and the River, voru 

mótaðar úr gríðarmiklum og óskipulögðum efniviði höfundarins í þaulskipulögðu 

samstarfi sem tók drjúgan hluta af vinnudegi Perkins mánuðum saman. Aðallega 

fólst vinnan í að stytta en einnig þurfti að bæta við texta til að tengja saman ólíka 

þætti sögunnar og mynda söguþráð. Fullyrða má að án aðstoðar hefðu skáldsögur 

Wolfes ekki komið út, enda höfðu fjölmargir útgefendur hafnað þeirri fyrri áður en 

hún barst á borð Perkins hjá Scribners.139 Raunar horfðist Wolfe alveg í augu við 

                                                           
136 Inge, Thomas M.: „Collaboration and Concepts of Authorship“, bls. 626. 
137 Berg, A. Scott: Max Perkins: Editor of Genius, bls. 70. 
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út á sínum tíma. Staða Wolfes sem höfundar og bóka hans í bókmenntasögunni geta ekki annað 
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þetta sjálfur. Í bréfi sem fylgdi seinna handritinu segist hann ekki sjá fram úr verkinu 

og að hann geti alls ekki lokið því án aðkomu Perkins.140  

Slúðrað var um aðkomu ritstjórans að verkunum og ýjað að því að Wolfe gæti 

ekkert skrifað án hans. Jafnvel þótt allur bókmenntaheimurinn vissi hvers konar 

vinnubrögð tíðkuðust á bandarískum forlögum fór Perkins þarna yfir einhver mörk 

sem þótti niðurlægjandi fyrir höfundinn. Að endingu fannst Wolfe hann tilneyddur 

að skýra sitt mál og sagði sköpunarsögu skáldsögunnar í heftinu Story of a Novel. 

Þar mærir hann Perkins en gerir þó mun minna úr þætti hans í sköpun 

skáldsögunnar en heimildir gefa tilefni til. Þetta batt enda á samstarf Perkins og 

Wolfes en breytti auðvitað engu um aðferðir skáldsins, aðrir tóku einfaldlega við 

hlutverki aðstoðarmannsins.141 

Sköpunarsögur skáldsagna Thomas Wolfe eru líklega einstakar en varpa þó ljósi 

á hvað falist gat í starfi bandarískra bókmenntaritstjóra á fyrri hluta 20. aldar, 

tímanum sem oft er talað um sem gullöld ritstjórnarinnar þar í landi. Sjálfsagt þótti 

að tekin væru til útgáfu handrit sem áttu langt í land með að vera fullskrifuð, jafnvel 

þótt ljóst væri að höfundar þyrftu manninn með sér í það verk. Þessu var útgefandi 

reiðubúinn að kosta til gegn óvissum sölutekjum, sem þá þegar var vitað að stóðu 

sjaldnast undir svo miklum ritstjórnarkostnaði.142 Einnig sýnir þetta glöggt afstöðu 

bandarískra ritstjóra þessa tíma til vinnu sinnar. Þeir litu á innsend handrit sem verk 

í vinnslu – leir sem enn mátti móta að kröfum markaðarins út frá innsýn og 

þekkingu sem ritstjórinn hafði eins vel eða betur á valdi sínu en höfundurinn. 

Leiðbeiningar bandaríska útgefandans M. Lincoln Schuster, annars tveggja 

stofnenda forlagsins Simon & Shuster sem enn er starfrækt, til verðandi ritstjóra 

sem hann skrifar árið 1962 staðfesta þetta, en þar segir meðal annars: „Dæmdu 

                                                           
140 Berg, A. Scott: Max Perkins: Editor of Genius, bls. 235–236. 
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ekki handritið eins og það er, heldur það sem hægt er að gera það að.“143 Verk 

höfundarins er ekki endanlegt – vinna ritstjórans getur gert gæfumuninn. 

Annar bandarískur ritstjóri á gullöld ritstjórnarinnar, Saxe Commins, starfaði 

við fagið á árunum 1931 til 1958. Eins og Perkins varði hann heilu dögunum með 

höfundum sínum við að fara yfir handrit þeirra línu fyrir línu. Meðal þeirra var 

nóbelsverðlaunahöfundurinn William Faulkner.144 Í bók sem eftirlifandi kona 

Commins skrifaði um hann lýsir hún samvinnu þeirra tveggja og hvernig Saxe vildi 

að höfundarnir sem hann vann með veittu mótspyrnu við tillögum hans: 

„Bill,“ sagði hann, „þetta gengur ekki! Þú ert búinn að segja þetta áður! Þessu 

er ofaukið, og þú ert bara að draga úr áhrifamættinum.“ 

     Bill sagði ekki orð. Seinna, þegar Saxe var farinn í háttinn, sagði hann við 

mig: „Ég vildi að Bill hefði svarað mér. Hann gæti hafa sagt, „Andskotinn hafi 

það, þetta er mín bók; ég vil hafa þetta svona!“ Í staðinn sat hann bara þarna 

með pípuna sína.“145 

Þau dæmi um samvinnu ritstjóra og höfunda sem hér hafa verið rakin varða flest 

hábókmenntaleg verk eftir virta höfunda sem með því einu að koma út juku 

virðingu og þar með menningarlegt auðmagn útgefandans. En ritstjórnarafskipti í 

Bandaríkjunum hafa síður en svo einskorðast við slíkar bókmenntir. Eins og komið 

hefur fram er yfirlýst markmið ritstjórnar að gera bók eins góða og höfundurinn 

ræður við, en jafnframt að laga hana eins vel og hægt er að þörfum kaupenda, það 

er að segja að búa til sölubók. Og stundum vegur síðara sjónarmiðið þyngra. Tvö 

áhugaverð dæmi rekur bandaríski bókmenntafræðingurinn Jack Stillinger í bók sinni 

Multiple Authorships and the Myth of the Solitary Genius.  

Skáldsagan Peyton Place eftir Grace Metalious kom út 1956, seldist í yfir 

hundrað þúsund eintökum fyrsta mánuðinn og skipaði sér strax í hóp mest seldu 
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skáldsagna þess tíma.146 Í ævisögu höfundarins er rakið hvernig röð tilviljana leiddi 

til þess að handrit þessa óþekkta leikmanns á bókmenntasviðinu var samþykkt til 

útgáfu en að því loknu tók við umfangsmikil ritstjórnarvinna þar sem fátt var látið 

standa óhreyft. Þrátt fyrir alla söluna, sem reikna má með að hafi skilað 

höfundinum dágóðum tekjum, var hún ósátt; fannst að bókin hefði verið eyðilögð í 

meðförum ritstjórans og að útgefna verkið væri ekki eftir hana. Þetta 

endurspeglaðist í kynningunni á bókinni þar sem fram kom hnípinn höfundur þrátt 

fyrir alla velgengnina.  

Þau viðtöl sá Jacqueline Susann, hinn höfundurinn sem Stillinger tekur dæmi 

af. Laus við allan listrænan metnað ákvað hún að skrifa metsölubók og tókst það. 

Skáldsagan Valley of the Dolls kom út árið 1966, seldist í sjö milljónum eintaka á 

hálfu ári og er enn meðal mest seldu skáldsagna allra tíma.147 Fyrstu viðbrögð 

útgefandans gáfu þó ekki tilefni til bjartsýni. Greinargerð ritstjórans sem fékk 

handritið til skoðunar er afar neikvæð, fundið er að stíl og frásagnarhraða, textinn 

sagður klisjukenndur og sundurlaus og höfundurinn bæði klaufalegur og 

óviðeigandi. En svo segir:  

En ef ákveðið verður að gefa þessa bók út, þrátt fyrir allt sem á móti því mælir, 

hverju gæti ritstjórn þá breytt? Ef hæfur ritstjóri fengi óskorað vald til að skera, 

þjappa og ritstýra (frá línu til línu og með meiri uppskurði) væri hægt að laga 

eitthvað af göllum í skipulagi sögunnar og hún gæti orðið hraðari og 

markvissari. Þetta myndi kalla á miklar styttingar, þar sem fyrstu 200 

blaðsíðurnar eru varla nokkurs virði og hræðilega leiðinlegar og næstum allar 

sviðsetningar eru langdregnar með endalausum samtölum. Einhverjar þeirra 

þyrfti að skera alveg burt og nokkrar persónur líka ... mörgum löngum lýsingum 

                                                           
146 Stillinger, Jack: Multiple Authorship and the Myth of the Solitary Genius, bls. 141. 
147 Þegar bók Stillingers kom út 1991 var Peyton Place á toppi slíks lista í Heimsmetabók Guinness 
1989. Ég finn engan slíkan lista núna og veit því ekki hvernig hann var skilgreindur, hvort á hann 
rötuðu til dæmis spennusögur, teiknimyndasögur eða bækur ætlaðar börnum og unglingum, en á 
Wikipediu-síðu sem tíundar mest seldu bækur allra tíma eru nokkrar skáldsögur fyrir ofan Peyton 
Place, bæði eldri sígild verk eins og To Kill a Mockingbird eftir Harper Lee og Stríð og friður eftir 
Leo Tolstoj, enda er það einkennandi fyrir sígild verk að seljast á löngum tíma, en líka nýrri bækur 
svo sem Flugdrekahlauparinn eftir Khaled Housseini og Englar og djöflar eftir Dan Brown, en 
báðar nutu þær gríðarlegra alþjóðlegra vinsælda á tímum þegar metsölubækur seljast sífellt 
betur. Sjá: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_best-selling_books. 
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yrði að þjappa saman í eina efnisgrein ... Ég held raunverulega að það sé ekki 

blaðsíða í þessu handriti sem gæti staðið óbreytt.148 

Þrátt fyrir alla þessa galla þótti sagan svo grípandi að ákveðið var að gefa hana út og 

höfundur fyrrnefndrar greinargerðar varði næstu sex vikum í að gera þær 

breytingar sem honum þóttu nauðsynlegar. Útgefandinn, Bernard Geis, sagði síðar 

að þetta hefðu verið óvenjuleg vinnubrögð, þar sem ritstjórinn stytti ekki bara og 

endurorðaði heldur skrifaði sjálfur drög að atriðum sem honum fannst vanta til að 

sagan gengi upp. Þarna kostaði útgefandi gríðarmiklu til svo að bók gæti komið út 

en höfundurinn lék sitt hlutverk líka óaðfinnanlega þegar kom að markaðssetningu 

og kynningu svo óhætt er að skrifa árangurinn á fagmennsku beggja aðila. 

Pierre Bourdieu skiptir afurðum á sviði listrænnar framleiðslu í tvennt þar sem 

ólík stigveldi ríkja. Annars vegar er svið takmarkaðrar framleiðslu þar sem einkum – 

og jafnvel einungis – er sóst eftir menningarlegu auðmagni. Þetta er list sem er 

sköpuð listarinnar vegna og viðtakendur hennar eru aðrir sem innvígðir eru á 

sviðinu. Framleiðendur listar af þessu tagi kæra sig ekki um vinsældir, líta jafnvel á 

þær sem mistök og málamiðlun. Það eina sem sóst er eftir er að njóta virðingar 

meðal jafningjanna.149 Bourdieu kallar þetta líka tæra framleiðslu, enda er hún 

óháð markaðsöflunum og listamennirnir sem hana skapa því frjálsir undan 

óbilgjörnum kröfum þeirra.150 Bourdieu nefnir ljóð ítrekað sem dæmi um tæra 

framleiðslu og segir það skýra hvers vegna fjöldi ljóðabóka kemur út í sjálfsútgáfum 

höfunda, þær höfða síst allra bókmenntagreina til menningarlega 

viðskiptamannsins.151  

                                                           
148 Stillinger, Jack: Multiple Authorship and the Myth of the Solitary Genius, bls. 143–144. 
149 Bourdieu, Pierre: „The Field of Cultural Production“, bls. 40; Bourdieu, Pierre: The Rules of Art, 
bls. 217. 
150 Bourdieu, Pierre: The Rules of Art, bls. 121. 
151 Bourdieu, Pierre: „The Field of Cultural Production“, bls. 51 og 54. 
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Á mælistiku hins stigveldisins, sviði stórframleiðslunnar, eru sölutölur og 

vinsældir merki um velgengni. Hér gilda lögmál samkeppninnar og þótt ævinlega sé 

sóst eftir menningarlegu auðmagni – án þess þrífst engin framleiðsla á sviði 

listrænnar sköpunar eins og áður hefur komið fram – gefur svið stórframleiðslunnar 

möguleika á talsverðum fjárhagslegum gróða sem menningarlegi viðskiptamaðurinn 

ætlast til að skili sér í kassann.152 Þetta þýðir að sá sem fer með völdin á sviði 

stórframleiðslunnar reynir alltaf að miða framleiðslu sína að sem allra breiðustum 

hópi og því felur listsköpunin óhjákvæmilega í sér samstarf og málamiðlanir.153 Þess 

vegna eru listamenn á sviði stórframleiðslunnar háðari menningarlegu 

viðskiptamönnunum en þeir sem hafa helgað sig sviði hinnar tæru framleiðslu. 

Hvorki Grace Metalious né Jacqueline Susann höfðu yfir miklu menningarlegu 

auðmagni að ráða þegar þær lögðu handrit sín fram til útgáfu, báðar voru þær 

óþekktar með sína fyrstu bók sem ritstjórunum þótti ekki mikið til koma þótt þeir 

sæju fyrir sér að hægt væri að gera þau að góðri söluvöru. Handritum beggja var 

breytt að verulegu leyti í meðförum forlagsritstjóranna og nutu þeirrar velgengni 

sem þeir spáðu en einungis Susann leið vel á sviði stórframleiðslunnar þar sem 

h0fundar þurfa að ganga að vinnubrögðum sem þessum. Fróðlegt hefði verið að 

geta bætt Edward Noyes Westcott, höfundi David Harum sem fjallað var um hér að 

framan, í þennan hóp en því miður lést hann áður en skáldsaga hans kom út. Engin 

leið er því að vita hvort hann hefði getað litið á skáldsöguna sem sitt verk eftir að 

hún fór um hendur hins skapandi ritstjóra meira en hálfri öld fyrr. 

 

 

 

                                                           
152 Bourdieu, Pierre: „The Market of Symbolic Goods“, bls. 115.  
153 Bourdieu, Pierre: „The Market of Symbolic Goods“, bls. 126. 
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RITSTJÓRINN UTAN BANDARÍKJANNA 

Um miðbik 20. aldar, á gullöld skapandi ritstjórnar í Bandaríkjunum, unnu breskir 

ritstjórar með allt öðrum hætti en starfsbræður þeirra og -systur vestan Atlantsála, 

eins og Jacques Barzun benti á í fyrrnefndri gagnrýni sinni á starfshætti bandarískra 

forlagsritstjóra.154 Diane Athill, sem árið 1952 stofnaði í félagi við annan ritstjóra 

bókaforlagið André Deutsch, segir að á sínum fimmtíu ára ferli sem 

bókmenntaritstjóri í Bretlandi hafi henni aldrei dottið í hug að fara fram á 

grundvallarbreytingar á handriti; ef hún tók sögu til útgáfu var það vegna þess að 

henni hafi þótt hún góð eins og hún var. Athill segist í mesta lagi hafa lagt til 

breytingar á smáatriðum en ef höfundurinn hafnaði þeim breytti það engu og 

textinn gat staðið óbreyttur.155  

Í sjálfsævisögu sinni, Stet, lýsir hún vinnunni við skáldsöguna Wide Sargasso 

Sea eftir dóminíkönsku skáldkonuna Jean Rhys sem út kom árið 1966. Þegar 

handritið kom á borð Athill fannst henni fyrri hluti sögunnar nær tilbúinn en sá 

síðari rýrari. Við það hafi hún gert athugasemdir, hikandi þó því sagan hefði haft alla 

burði til að verða meistaraverk. Seinna varð hún dálítið upp með sér þegar hún sá 

að Rhys hafði ekki bara breytt sögunni heldur tekið mark á ráðleggingum Athill.156 

André Deutsch-forlagið naut mikillar virðingar í breska bókmenntaheiminum um 

þetta leyti svo engin ástæða er til að ætla annað en að Athill hafi gert ýtrustu kröfur 

miðað við venjur og hefðir þess tíma. Þegar þetta viðhorf er borið saman við 

sögurnar sem fara af samstarfi bandarískra ritstjóra við höfunda sína á sama tíma 

þættu þetta ekki mikil afskipti, og gilti þá einu hvort litið væri á bók sem mögulegt 

meistaraverk eða ekki. 

                                                           
154 West III, James L.W.: American Authors and the Literary Marketplace since 1900, bls. 56; 
Barzun, Jacques: „Paradoxes of Publishing,“ bls. 122–123; Barzun, Jacques: „Behind the Blue 
Pencil“, bls. 387. 
155 Clark, Alex: „The Lost Art of Editing.“ 
156 Athill, Diana: Stet, bls. 162–163. 
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Breski bókmenntafræðingurinn Kathryn Sutherland fullyrðir að engin ritstjórn 

hafi tíðkast í breskri bókaútgáfu fyrr en nokkuð var liðið á 20. öldina. Fyrir þann 

tíma skiptu útgefendur sér ekki af verkum höfundanna sem þeir gáfu út, ef frá eru 

taldir þeir verkþættir sem óhjákvæmilega fylgdu því að koma handskrifuðu handriti 

í prentað form. Við þá vinnu voru teknar fjölmargar ákvarðanir um stafsetningu, 

greinarmerkjasetningu og skipun texta í málsgreinar, sem höfundar þess tíma höfðu 

ekki mikið um að segja, en útgefandinn skipti sér í engu af persónusköpun eða 

byggingu sagna.157 Í sama streng tekur breski rithöfundurinn og gagnrýnandinn D.J. 

Taylor sem fullyrðir að í raun sé stutt síðan ritstjórn bókmenntaverka fór að tíðkast í 

Bretlandi að nokkru ráði. Til marks um þetta hefur hann orð útgefandans Alec 

Waugh sem hélt því fram á þriðja áratug 20. aldar að ef breskir höfundar væru 

spurðir hver væri ritstjórinn þeirra myndu þeir ekki vita um hvað væri verið að tala. 

Á þessum tíma gengu breskir útgefendur út frá því að höfundar vissu hvað þeir 

væru að gera og lásu handrit þeirra einungis með að fyrir augum að tryggja að þar 

bryti ekkert í bága við almennt siðferði, enda höfðu þeir ærna ástæðu til að óttast 

málsóknir ef svo var.158  

Eftir þetta varð þróunin í Bretlandi hröð því í nýlegum skrifum um fagið verður 

ekki annað séð en að ritstjórn í Bretlandi og Bandaríkjunum sé lögð nokkuð að jöfnu 

og sama gildir um fleiri enskumælandi svæði, að minnsta kosti Kanada þar sem 

ritstjórn er föst í sessi og nýtur virðingar. Breski útgefandinn og þýðandinn Stefan 

Tobler fullyrðir aftur á móti að víða utan hins enska málsvæðis sé lítil hefð fyrir því 

að fagmenn eigi við texta höfunda áður en þeir koma út. Þetta segir hann að sjáist á 

bókum frá ákveðnum málsvæðum sem hætti til að vera gallaðar í byggingu og 

endurtekningasamar.159  

                                                           
157 „Art of Editing, The“, 22:55 o.áfr. 
158 „Art of Editing, The“, 21:00 o.áfr. 
159 „Art of Editing, The“, 13:00 o.áfr. 
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Í tilraun til þess að kortleggja bókmenntaritstjórn eins og hún tíðkast nú víða 

um heim rekur Rebecca Carter hvernig útgefendur hafa smám saman gert ritstjórn 

að órjúfanlegum hluta af bókaútgáfu, og sterkust sé hefðin á þeim svæðum sem 

hafi efni á mikilli ritstjórn og kunni að meta afrakstur hennar. Þannig sé fagleg 

bókmenntaritstjórn hátt skrifuð í Danmörku og Hollandi þar sem hefð sé komin á að 

kenna hana og ráða til starfa menntað fólk í faginu. Á Ítalíu sé hún aftur á móti 

tiltölulega ný. Ekkert orð var til í málinu yfir slíkan starfsmann fyrr en á 9. áratug 20. 

aldar en síðan þá hefur bókmenntaritstjórinn komið sér vel fyrir þar í landi og nú sé 

ítölskum skáldsögum ekki ritstýrt minna en þeim bresku og bandarísku. Samkvæmt 

heimildum Carter er grískum, portúgölskum og spænskum bókmenntum enn afar 

lítið ritstýrt en í Frakklandi hefur lengi tíðkast að höfundar ritstýri hver öðrum til 

útgáfu og skipti sér talsvert af textanum. Mikil ritstjórn tíðkast í Japan en lítil á 

arabíska málsvæðinu, enda er lítil hefð fyrir skáldsögum þar. Carter nefnir 

áhugavert dæmi frá Indlandi þar sem bókmenntum sem gefnar eru út á ensku er 

mikið ritstýrt, undir sterkum áhrifum frá vinnubrögðum í breskri og bandarískri 

útgáfu, en miklu minni afskipti eru höfð af textum á öðrum tungumálum. Téténski 

rithöfundurinn German Sadulaev leggur ritstjórn þar í landi að jöfnu við ritskoðun 

og ljóst er að víða eru mörkin þar á milli óljós, til dæmis fullyrðir Carter að hjá 

kínverskum útgefendum felist bókmenntaritstjórn einkum í ritskoðun.  

Í Evrópu á bókmenntaritstjórn sér sennilega elstar rætur í Þýskalandi. Þar stóð 

bókaútgáfa í miklum blóma á 19. öld og hafði mikil áhrif á bandaríska útgefendur 

sem þáðu þaðan nýjustu tækni og aðferðir. Vestra var hlutverk hins skapandi 

bókmenntaritstjóra að verða til og þau áhrif bárust snemma til baka til 

Þýskalands.160 Í næsta kafla verður fjallað um sögu ritstjórnar á Íslandi og sýnt 

hvernig hún hefur þróast með mjög líkum hætti og í mörgum þeim Evrópulöndum 

                                                           
160 Carter, Rebecca: „A World of Editing.“ 
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sem hér hafa verið nefnd en aldrei komist neitt nálægt því sem hún var á 

bandarísku gullöldinni. 

 

MINNKANDI RITSTJÓRN 

Í grein sinni „The Lost Art of Editing“ segir breski gagnrýnandinn Alex Clark:  

Nú um nokkurra ára skeið – um það bil jafnlengi og menn hafa spáð dauða 

bókarinnar – hefur verið muldrað í bókmenntaheiminum að bókum sé bara alls 

ekkert ritstýrt lengur eins og áður tíðkaðist, hvorki á stórum skala þar sem átt 

er við sögufléttu, persónur og stíl, né í fínlegri atriðum þar sem gætt er að 

nákvæmni þegar kemur að staðreyndum. 

Í staðinn segir hún að útgefendur leggi nú megináherslu á sölu og markaðssetningu 

og ritstjórar samtímans hafi því „meira vit á tístum en myndlíkingum“.161  

Öllum ber saman um að ef horft er til gullaldarinnar í Bandaríkjunum, þegar 

lágmark þótti að lesa handrit sex sinnum áður en byrjað var að prófarkalesa og 

ritstjórar miðuðu sig við goðsagnir á borð við Ripley Hitchcock og Maxwell Perkins, 

er engin spurning að ritstjórn hefur minnkað.162 Þegar ævisöguritari Perkins, 

bandaríski rithöfundurinn A. Scott Berg, ber saman bókmenntaheiminn þar í landi 

nú um stundir og þegar Perkins var upp á sitt besta segir hann: 

Samband ritstjóra og höfundar er enn gríðarmikilvægt fyrir góðar bækur. En 

það svarar ekki endilega kostnaði fyrir ritstjóra samtímans að verja eins miklum 

tíma í hvert handrit eða hvern höfund og áður, og það er einfaldlega vegna 

þess að útgefendur ætlast ekki lengur til þess af ritstjórum sínum að þeir 

ritstýri.163  

Þetta staðfestir breski ritstjórinn Matt Weiland sem segir að á síðustu árum hafi 

hann ítrekað orðið var við þá hugsun hjá útgefendum, sem ekki hafi tíðkast áður, að 

                                                           
161 Clark, Alex: „The Lost Art of Editing“. 
162 da Silva, Gypsy: „The Copy Editor and the Author“, bls. 149–150. 
163 Anderson, Porter: „Author-Editor Relationships: An Endangered Species?“ 
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texta skuli gefa út um leið og hann er orðinn nógu góður en halda ekki áfram að 

bæta hann þangað til hann er orðinn eins góður og hann getur orðið.164  

Margt bendir líka til að lesendur láti slælegan frágang ekki hafa jafnmikil áhrif á 

sig og áður. Karolina Sutton slær fram þeirri hugmynd að hæg og yfirveguð ritstjórn 

sé ekki metin að verðleikum á 21. öldinni. Því til staðfestingar bendir hún á að á 

sumum málsvæðum sé lesendum svo mikið í mun að fá þýðingar á vinsælum 

bókum fljótt að þeir vilji heldur lesa sjóræningjaútgáfur sem dreift er á netinu en að 

bíða eftir útgefinni þýðingu þar sem vandað hefur verið til verka.165 

Rosemary Shipton, sjálfstætt starfandi ritstjóri og stofnandi námsbrautar í 

ritstjórn við Ryerson-háskólann í Toronto í Kanada, bendir á að kaldhæðnislegt sé 

að einmitt núna, þegar farið er að meta vinnu ritstjórans að verðleikum, fjalla um 

hana sem eðlilegan þátt í útgáfu bókmennta og jafnvel veita viðurkenningar fyrir 

framúrskarandi ritstjórn, leggi stóru bókaútgáfurnar sífellt minni áherslu á 

ritstjórnarvinnuna sjálfa, þótt flest bendi til þess að höfundar fagni þeirri aðstoð 

sem þeim býðst frá ritstjórum, ekki síst þar sem rýnt er djúpt í textann.166  

Langt er síðan þessi þróun hófst. Fram á sjötta áratuginn, þegar mörg af stóru, 

bandarísku forlögunum voru enn í eigu frumkvöðlanna sem stofnuðu þau eða 

afkomenda þeirra, voru eigendurnir oft tilbúnir til að tapa peningum á því að gefa 

út bækur sem þá virkilega langaði til að koma á framfæri og vanda til verka.167 Eftir 

að fyrirtækin urðu hluti af stórum viðskiptasamsteypum hvarf þessi hugsun og 

meira máli skipti að bók kæmist á metsölulista en að frágangur hennar væri 

óaðfinnanlegur.168 Um leið færðist aukin áhersla á önnur störf ritstjórans en 

beinlínis að ritstýra texta: „Nú skiptir meira máli fyrir ritstjóra að ná í mögulegar 

                                                           
164 „Art of Editing, The“, 15:47 o.áfr. 
165 „Art of Editing, The“, 31:45 o.áfr. 
166 Shipton, Rosemary: „A Changing Role for Editors“. 
167 MacFarquhar, Larissa: „Robert Gottlieb, The Art of Editing No. 1.“ 
168 Aronson, Marc: „The Evolution of the American Editor“, bls. 19. 
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metsölubækur og þeir koma miklu meira að markaðssetningu bóka en þeir gerðu 

áður. Og það þýðir að minna af þeirra dýrmæta tíma fer beinlínis í að ritstýra,“ segir 

Berg.169 

Rebecca Carter bendir á að bókaforlög hafi lengi reynt að gera hvort tveggja í 

senn: framleiða og selja bækur annars vegar, og hlúa að höfundum og verkum 

þeirra hins vegar. Í markaðsvæddum heimi samtímans hafi þetta orðið æ erfiðara 

og því sé tímafrek og kostnaðarsöm ritstjórnarvinna víða á undanhaldi.170 Hjá 

stórum forlögum styrkjast markaðsdeildir á kostnað ritstjórna og þar gilda önnur 

lögmál; öllu máli skiptir að vænlegar sölubækur séu unnar hratt svo þær komist 

sem fyrst á markað. Þá óttast margir að metsöluhöfundar, sem geti haft gríðarleg 

áhrif á fjárhagslega afkomu stórra fyrirtækja, hafi svo sterka stöðu innan forlaganna 

að ritstjórar ýmist leggi ekki í að gera athugasemdir við handrit þeirra eða fái 

einfaldlega ekki tíma til þess.171 Sem dæmi um þetta nefnir bandaríski ritstjórinn 

David Kudler þriðju bókina um galdradrenginn Harry Potter eftir J.K. Rowling sem 

hann fullyrðir að höfundurinn hafi sannfært útgefanda sinn um að gefa út nær 

óritstýrða: 

Þetta er ansi góð bók og milljónir eintaka hafa selst, algerlega – en hún er að 

minnsta kosti hundrað blaðsíðum lengri en hún hefði þurft að vera. Það eru 

óþarfar endurtekningar, ójafn hraði og tilgangslausir útúrdúrar. Maður tekur 

eftir því að bæði fyrri og síðari bækur bókaflokksins vinsæla eru styttri og 

þéttari. Rowling vann nánar með ritstjóra við vinnslu þeirra.172 

Á málsvæðum þar sem almennt tíðkast að höfundar hafi umboðsmenn sem selja 

verk þeirra til útgefenda gegn hlutfalli af tekjum hefur ritstjórnarvinnan nú að 

einhverju leyti flust frá útgefandanum til umboðsmannsins.173 Nú til dags ætlast 

                                                           
169 Neary, Lynn: „What Exactly Does An Editor Do?“ 
170 Carter, Rebecca: „A World of Editing.“ 
171 Clark, Alex: „The Lost Art of Editing“; Morrison, Blake: „Black Day for the Blue Pencil“. 
172 Kudler, David: „7 Deadly Myths and 3 Inspired Truths About Book Editing.“ 
173 Morrison, Blake: „Black Day for the Blue Pencil“; Anderson, Porter: „Author-Editor 
Relationships: An Endangered Species?“ 
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útgefendur til þess að búið sé að ritstýra verkum sem umboðsmenn bjóða þeim en 

svoleiðist var það ekki áður. Í bók um breska bókaútgáfu á árunum 1960 til 2000 er 

fullyrt að um miðjan áttunda áratuginn hafi umboðsmenn varla þurft að lesa 

handritin sem þeir seldu til útgáfu en undir aldamót hafi þeir jafnvel þurft að ráða 

sér ritstjóra til að gera handritin sem best úr garði áður en þau voru boðin 

útgefendum.174 

Lesendur og gagnrýnendur kvarta oft undan hnignandi ritstjórn þegar þeir 

rekast á villur í bókum eða önnur merki um slæleg vinnubrögð og fullyrt er að við 

þessu bregðist höfundar nú í auknum mæli með því að sjá um vinnuna sjálfir. Mikið 

úrval handbóka um ritstjórn á eigin textum sýnir þetta glöggt, bækur sem bera titla 

á borð við: Self-Editing for Fiction Writers, Power Editing For Fiction Writers, The 

Essential Guide to Self-Editing, The Little Book of Self-Editing for Writers: 12 Ways to 

Take Your Book from Good to Great, Revision and Self-Editing for Publication: 

Techniques for Transforming Your First Draft into a Novel that Sells. Og þessi listi 

hefði getað verið miklu lengri. Að einhverju leyti skýrist þetta framboð af vaxandi 

sjálfsútgáfu, árið 2012 komu út hátt í 400.000 sjálfsútgefnar bækur í 

Bandaríkjunum,175 en fjöldi höfunda vitnar líka um að virt forlög ætlist nú til að þeir 

láti ritstýra handritum sínum á eigin kostnað. Þannig hvatti útgáfurisinn Macmillan í 

Bretlandi nýja höfunda til að senda inn handrit til útgáfu en tók fram að ef textinn 

krefðist umtalsverðrar ritstjórnar yrði höfundurinn að ráða sjálfstætt starfandi 

ritstjóra til verksins.176 Barbara Berson, fyrrum forlagsritstjóri hjá Penguin í Kanada, 

lýsir því hvernig kanadísk forlög fækkuðu til muna fastráðnum ritstjórum upp úr 

síðustu aldamótum og gera nú auknar kröfur til höfunda um að þeir láti ritstýra 

handritum sínum á eigin kostnað áður en þau eru tekin til útgáfu.177 

                                                           
174 De Bellaigue, Eric: British Book Publishing as a Business Since the 1960s, bls. 205. 
175 Frizzell, Nell: „Beyond Cuts: The Many Roles of a Writer‘s Editor“. 
176 Morrison, Blake: „Black Day for the Blue Pencil“. 
177 Barber, John: „Where Have All the Book Editors Gone?“ 
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Þar sem ritstjórn á sér lengsta sögu er venjan þó sterk og ekki verður annað 

séð en að innan bókmenntaheimsins sé almennt talið að ritstjórn sé af hinu góða, 

jafnvel alveg nauðsynleg eins og áður hefur komið fram. „Menning sem kærir sig 

ekki um ritstjórn er menning sem kærir sig ekki um skrif,“ segir breska skáldið Blake 

Morrison. Enda benda frásagnir starfandi höfunda og ritstjóra til þess að víða fari 

enn fram heilmikil ritstjórn á bókaforlögum.178 Bandaríski höfundurinn Haven 

Kimmel lýsir ritstjórninni sem hún fékk á skáldsögur sínar, eftir að hafa gefið út 

bæði ljóð og endurminningar þar sem sáralítið var gert við texta hennar. Þriðju 

skáldsögu sína segist hún til dæmis hafa endurskrifað fimm sinnum í 

grundvallaratriðum eftir ábendingar ritstjóra.179  

Breski ritstjórinn Alison Hennessey staðfestir þetta þegar hún andmælir þeirri 

þrálátu mýtu að bókum sé ekki ritstýrt lengur:  

[...] allir sem gegna þessu starfi brenna fyrir ritstjórn og því að hjálpa höfundum 

að gera bækur sínar eins góðar og þær geta orðið. Ein af mínum 

uppáhaldsbókum þetta árið fór fimm umferðir af mikilli ritstjórn áður en 

höfundurinn og ég vorum almennilega ánægð með hana og gátum sent textann 

til málfarsritstjórans. 

Ástralski ritstjórinn Mandy Brett fullyrðir að góð ritstjórn sé jafnmikilvæg fyrir eina 

einstaka bók og hún er fyrir allan útgáfuheiminn og framtíð læsis en fæstir taki eftir 

því þegar bók er vel ritstýrt. Það var einmitt hún sem tók til sín áðurnefndan ritdóm 

og segir að hann fangi fullkomlega hvað felist í vandaðri ritstjórn: „Hér er ekki orði 

ofaukið og allt á hárréttum stað.“180 

Sú umræða sem hér hefur verið rakin um minnkandi ritstjórn varðar öll bækur 

sem eru frumútgefnar á ensku og markast því óneitanlega af því að um tíma lögðu 

bresk og þó einkum bandarísk bókaforlög óhemju mikið upp úr ritstjórn. Ritstjórum 
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var leyft að helga sig vinnu við hvert og eitt hvandrit í langan tíma og lesa það 

ítrekað á öllum stigum vinnslunnar. Jafnvel þótt við gefum okkur að einstaka dæmi 

sem hér hafa verið rakin séu undantekningar sýna þau leiðbeiningarrit sem 

aðgengileg eru, bæði bækur frá síðustu öld eins og grundvallarritið Editors on 

Editing og nýlegar kennslubækur á borð við The Complete Canadian Book Editor og 

Bookmaking, að snemma tíðkaðist að leggja mikla alúð við bækur í vinnslu og enn 

eru það talin æskileg vinnubrögð. Þó blasir við að verksvið ritstjórans hefur breyst 

mikið frá því á bandarísku gullöldinni og sá sem elur með sér draum um að verða 

næsti Maxwell Perkins, með því nána sambandi sem hann myndaði við höfunda 

sína og þeim gríðarmiklu áhrifum sem hann hafði á texta þeirra og bandarískar 

bókmenntir fram undir miðja tuttugustu öld, þarf sennilega að byrja á því að smíða 

sér tímavél.  
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4. KAFLI 

 

Forlagsritstjórn á Íslandi 
 
Lengst af fór lítið fyrir starfi bókmenntaritstjórans hér á landi eins og annars staðar. 

En rétt eins og víða erlendis hefur vitundin um hann aukist á undanförnum árum, 

jafnvel þannig að gerðar hafa verið athugasemdir í umfjöllun um bækur að einhver 

atriði hefði ritstjóri átt að lagfæra. Í þessum kafla er ætlunin að draga upp mynd af 

þróun forlagsritstjórnar í íslenskri bókaútgáfu. Til að afla heimilda voru tekin viðtöl 

við átta einstaklinga sem eiga það sameiginlegt að hafa starfað í eða í tengslum við 

bókaútgáfu hérlendis undanfarin fjörutíu ár eða svo.  

Sjálf hef ég raunar starfað á þessum vettvangi með hléum í yfir 20 ár, þar af í 

18 ár sem ritstjóri. Það hafði óhjákvæmilega áhrif á það hvernig ég nálgaðist 

viðfangsefnið allt og kannski ekki síst íslensku viðmælendurna, sem margir hafa um 

lengri eða skemmri tíma verið samstarfsmenn mínir. Að því leyti nálgast þessi hluti 

ritgerðarinnar það sem kallað hefur verið starfendarannsókn, en það er aðferð sem 

fagfólk beitir þegar það skoðar vinnubrögð og aðferðir í nærumhverfi sínu.181 Þó eru 

aðrir hér í aðalhlutverki og mín þekking og reynsla nýtist fyrst og fremst sem innsýn 

í starfsemina.  

Susan L. Greenberg var í sömu stöðu í doktorsverkefni sínu sem að hluta til er 

komið út í bókinni Editors Talk About Editing. Hún segir að engin leið hafi verið að 
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komast undan því að langur starfsferill sem ritstjóri hefði áhrif á sjónarhorn hennar, 

enda hafi hún ekki gert neina tilraun til þess. Innsýn í fagið hafi líka verið henni til 

framdráttar, með vitneskju sinni um fag sem fáir þekki til hafi hún til dæmis átt 

auðvelt með að byggja upp traust við viðmælendur sína.182  

Erfitt er að segja til um hvenær farið var að nota starfsheitið ritstjóri hér á landi 

yfir þá sem unnu við að búa bókmenntir til útgáfu en áhugaverð klausa er í viðtali 

við Maj-Britt Imnander, nýráðinn forstjóra Norræna hússins, í Vikunni 1974 þar sem 

hún segir, aðspurð um fyrra starf sitt hjá ónefndu sænsku „bókaútgáfufyrirtæki“: 

„Ég veit ekki, hvað starf mitt gæti heitið á Íslenzku. Ég var eins konar ritstjóri bóka, 

þ.e.a.s. ég fylgdi hverri bók eftir frá handriti til þess að hún kom út.“183 Ekki verður 

annað séð en að starfsheitið sé blaðamanni Vikunnar framandi og líklega var alls 

ekki farið að nota það um starfsmenn á íslenskum bókaforlögum á þessum tíma. 

Viðmælendur mínir notuðu þess í stað hugtökin yfirlesari eða prófarkalesari um þá 

sem höfðu þann starfa að búa texta til prentunar. 

 

FYRSTU SKREFIN 

Sennilega var í fyrsta sinn fjallað opinberlega um ritstjórn á bókmenntaverki 

hérlendis þegar Ólafur Gunnarsson sagði frá samstarfi þeirra Ólafs Jónssonar við 

frágang skáldsögunnar Ljóstolls í Tímariti Máls og menningar vorið 1987, tæpum sjö 

árum eftir að bókin kom út hjá Iðunni.184 Þar sem höfundur og ritstjóri voru hvor í 

sínu landinu á meðan bókin var í vinnslu skrifuðust þeir á um verkið og þau bréf 

birtir skáldið ásamt hugleiðingum sínum um samstarfið undir yfirskriftinni „Að 

kunna skil á sínu skaz-i“. Ólafur Jónsson var á þessum tíma bókmenntagagnrýnandi 

hjá Dagblaðinu; þótti óvæginn en afar glöggur á bókmenntir og hafði skrifað 

                                                           
182 Greenberg, Susan L.: Editors Talk about Editing, bls. 10. 
183 „Eðli Íslendinga mótast af veðurfarinu“, bls. 4. 
184 Ólafur Gunnarsson: „Að kunna skil á sínu skaz-i“. 
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lofsamlega um fjölrituð hefti nafna síns þremur árum áður en samstarf þeirra 

hófst.185 Því lagði Jóhann Páll Valdimarsson, þá starfsmaður Iðunnar, til að hann 

yrði fenginn til verksins. Ólafur Jónsson var því ekki beinlínis starfandi 

forlagsritstjóri en vann í umboði útgefandans við að aðstoða nafna sinn að klára 

söguna, sem þá þegar hafði verið samþykkt til útgáfu þótt útgefandinn sæi að með 

yfirlegu gæti hún orðið betri. 

Í fyrsta bréfi sínu hrósar gagnrýnandinn höfundinum fyrir áhugaverða sögu 

sem hann segir að sé „fullgerð á ytra borðinu, frásagnarhátturinn reiprennandi og 

nokkurnveginn snurðulaus, stíllinn eðlilegur eftir efninu, sumpart virkilega góður. 

Þessir hlutir þurfa held ég sáralitla lagfæringu. Hreinskrift finnst mér að ætti að taka 

til efnisatriða og úrvinnslu eins og vikið verður að.“ Því næst rekur hann þau atriði 

sem hann telur að höfundur þurfi að vinna betur. Aðfinnslurnar eru allmargar og 

varða meðal annars efnistök, byggingu, persónusköpun og trúverðugleika 

frásagnarinnar, enda segir hann „afdráttarlaust að sagan er ekki nógu góð, ekki 

fullgerð eins og hún núna er að hugmyndum sínum til.“186  

Ólafur Gunnarsson telur að samvinna þeirra Ólafs Jónssonar við Ljóstoll hafi 

verið nýjung í íslenskri bókaútgáfu, eiginleg forlagsritstjórn á skáldskap hafi sáralítið 

ef nokkuð tíðkast hér á landi fyrir þennan tíma.187 Til marks um það hefur hann að 

tveimur árum fyrr gaf Iðunn út skáldsögu hans Milljón prósent menn sem ekkert var 

ritstýrt, textinn var einfaldlega settur og prófarkalesinn eins og hann kom frá 

höfundi. Þó var Iðunn rótgróið forlag og engin ástæða til að ætla annað en að þar 

hafi allt verið unnið af fagmennsku þess tíma. Ólafur segist ekki muna hvers vegna 

hann ákvað að birta bréfaskipti þeirra nafnanna á sínum tíma en ástæðan sem hann 

gefur í sjálfri greininni er þessi: 

                                                           
185 Ólafur Jónsson: „Ryk í maga“. 
186 Ólafur Gunnarsson: „Að kunna skil á sínu skaz-i“, bls. 222. 
187 Viðtal við Ólaf Gunnarsson. Allt sem héðan í frá er haft eftir Ólafi og ekki er vísað til heimildar 
um er úr þessu viðtali. 
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Ég vona að enginn fái mig á heilann fyrir dramb þó ég taki svo til orða að mér 

hafi stundum dottið í hug að yngri menn í skáldskap kynnu að geta haft af því 

bæði gagn og gaman að lesa um hvernig skáldsaga verður til. Kannski menn 

kynnu að hafa af því nokkur not sér til halds og huggunar við ritvélina að það 

eru fleiri en þeir sjálfir sem eiga í erfiðleikum með að koma saman þolanlegu 

skáldverki.188 

Orðalagið gefur til kynna að Ólafi finnist að samstarf þeirra nafnanna varpi ljósi á 

það hvernig samstarf höfundar og ritstjóra eigi að vera, jafnvel þótt hann segist nú 

meðvitaður um að þetta hafi verið nýir starfshættir. 

Í ljósi þess hversu lítil forlagsritstjórn tíðkaðist í íslenskri bókaútgáfu á þessum 

tíma er áhugavert að sjá hvernig tökum Ólafur Jónsson tekur handritið að Ljóstolli, 

og miðað við þær frásagnir fólks úr íslenska bókabransanum sem lagðar eru til 

grundvallar hér verður að teljast ólíklegt að nokkur starfsmaður bókaútgáfu hefði 

farið svona að. Sé aftur á móti litið til starfa Ólafs á vettvangi 

bókmenntagagnrýninnar má segja að þetta sé rökrétt. Hann beitti einfaldlega sömu 

aðferðunum á óútgefna handritið og hann notaði til að greina og leggja mat á þær 

útgefnu bækur sem hann gagnrýndi, munurinn var bara sá að hér gat höfundur 

brugðist við áður en bókin kom fyrir sjónir almennings.  

Sjálfur þekkti Ólafur Gunnarsson ævisögu bandaríska ritstjórans Maxwells 

Perkins um þetta leyti og segist hafa verið hugfanginn af frásögnunum af því 

hvernig hann tók þátt í sköpun margra af frægustu skáldsögum bandarískrar 

bókmenntasögu. Hann segist því frá upphafi hafa verið móttækilegur fyrir ritstjórn 

og fagnað því að fá að vinna allar bækur sínar eftir þetta með aðstoð ritstjóra. Með 

tímanum segist hann hafa farið að leita til ritstjóra áður en bók var fullskrifuð til að 

fá fyrstu viðbrögð meðan enn var hægt að breyta henni í veigamiklum atriðum. 

Þannig segist hann hafa sýnt Guðmundi Andra Thorssyni „samantekt af 

hugmyndum, svona eins konar synopsis af Tröllakirkju“ áður en hann fullskrifaði 
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textann. Lengst gekk samstarf þeirra Guðmundar Andra við vinnslu skáldsögunnar 

Vetrarferðarinnar sem kom út árið 1999. 

Þegar við erum í Vetrarferðinni erum við næstum farnir að þrefa þannig að það 

er að verða óskýrt markmið ritstjórans og höfundar. Við erum farnir að pexa út 

af köflum. Andri segir: „Ég var í baði í gær og er fullviss um að þessi kafli sem þú 

vilt taka út á að vera inni.“ Og ég segi: „Nei, hann á að fara út.“ Svo vorum við 

að stympast um með þetta svo það urðu næstum hlutverkaskipti. 

Aðspurður hvort ritstjórinn hafi þarna stigið inn í sköpunarferli bókarinnar segir 

Ólafur að hafi það gerst sé það vegna þess að hann hafi boðið upp á það. Alltaf hafi 

verið ljóst að sem höfundur hefði hann síðasta orðið um textann og hann hefði 

aldrei gert neitt á móti eigin sannfæringu. Það gerði hann heldur ekki þegar hann 

naut ritstjórnar í fyrsta skiptið. Hvað sum atriði varðaði breytti hann samkvæmt 

athugasemdum nafna síns gagnrýnandans en annað lét hann halda sér og í 

eftiráviskunni sem birtist í áðurnefndri tímaritsgrein gerir hann samskipti þeirra upp 

með þessum orðum: 

Og hvað finnst mér svo sjálfum tæpum sjö árum eftir útgáfu og rösklega 

þrettán árum eftir að mér kom söguefnið fyrst í hug. Kannski einna helst að ég 

hafi treyst einum of mikið á sjálfan mig og helst til lítið á nafna minn heitinn. Að 

minnsta kosti reikna ég með að Ljóstollur væri meira „normal“ bók og þess 

vegna endingarbetra skáldverk ef ég hefði samið hana í dag. En þá er það málið 

að mér myndi aldrei koma til hugar að semja slíka bók í dag. [...]  

     En hvílík vandræði með eina litla sögu. Hversu margir labbitúrar, andvökur, 

og einu sinni fór ég að skæla yfir ritvélinni. Það minnir mig. Og ekki veit ég 

hvaða merkilegheit það voru að skarta orðinu „skaz“ þegar ég tók saman fyrstu 

áhyggjur mínar vegna bókarinnar. Ég hafði fundið þetta orð í uppsláttarriti um 

rússneskar bókmenntir og það mun þýða: frásögn sem ber öll séreinkenni 

sögumanns. 

     Mig minnir að ég hafi ekki getað stillt mig um að gauka þessu orði að Ólafi til 

að reyna að láta hann halda að ég vissi líka dálítið um bókmenntafræði.189 

Jóhann Páll Valdimarsson, stofnandi Forlagsins, JVP-forlags og JPV útgáfu, og loks 

útgefandi Forlagsins hins nýja, sem varð til við sameiningu Eddu útgáfu og JPV 
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útgáfu 2007, tekur undir þá ágiskun Ólafs Gunnarssonar að virk ritstjórn, sem felist í 

dýpri þáttum en að leiðrétta stafsetningu og leiðbeina með stíl, hafi haldið innreið 

sína í íslenska bókaútgáfu í byrjun níunda áratugarins.190 Sjálfur hóf hann kornungur 

störf hjá Iðunni sem faðir hans rak og fullyrðir að vel fram á hans dag hafi starf 

yfirlesara á bókaforlögum ekki falist í öðru en prófarkalestri. Fram á þann dag voru 

prentarar enn stórvirkir bókaútgefendur og man Jóhann eftir frásögnum föður síns 

af því hvernig sú útgáfa gekk fyrir sig: 

Ísafold var náttúrlega stór útgefandi, þetta er aðeins fyrir minn tíma, og þeir 

voru með prentsmiðju líka. Þeir sömdu við fullt af höfundum og áttu haug af 

handritum eftir hina og þessa höfunda sem Gunnar í Ísafold var bara með í 

stórum skáp fyrir aftan sig. Svo þegar það var orðið rólegt í prentsmiðjunni og 

það vantaði eitthvað í setningu, þá var komið upp til Gunnars og hann spurður 

hvort það væri ekki eitthvað til í setningu, og hann bara „jú jú jú“, og Gunnar 

teygði höndina aftur fyrir sig og dró fram eitthvert handrit og rétti setjaranum. 

Það var nákvæmlega svona sem bransinn virkaði. 

Sjálfur segist Jóhann Páll fljótlega hafa áttað sig á að handrit voru í afar mismunandi 

ástandi þegar þeim var skilað til útgáfu og skynjaði jafnframt að þau gátu batnað til 

muna ef höfundar fengju efnislegar athugasemdir frá ritstjóra til að vinna eftir. 

Sjálfur var Jóhann Páll ekki menntaður í bókmenntum og segist hafa fundið til 

vanmetakenndar gagnvart þessu verkefni, sem hann sá þó að þurfti að vinna til að 

bækurnar sem hann langaði til að gefa út yrðu nógu góðar. Jóhann Páll segist hafa 

haft einhverja hugmynd um hvernig forlagsritstjórn var háttað erlendis á þessum 

árum og hafði meðal annars lesið frásagnir bandarískra höfunda og ritstjóra um 

störf sín. Mögulega var það í krafti þeirrar þekkingar, og með það fyrir augum að 

nútímavæða íslenska bókaútgáfu, sem hann tók markvisst upp þessi vinnubrögð og 

hvatti þá sem hann réð til ritstjórnarstarfa til að gera athugasemdir við verk 

                                                           
190 Viðtal við Jóhann Pál Valdimarsson. Allt sem héðan í frá er haft eftir Jóhanni Páli er úr þessu 
viðtali. 
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höfundanna í stóru sem smáu. Þó segist hann ekki hafa gert þetta af neinni 

nýjungagirni eða tilraun til að setja mark sitt á söguna: 

Ég held að ég hafi ekki pælt mikið í því. En auðvitað vissi ég að þetta var ekki 

tíðkað. Ég var ekkert að pæla í því, þetta var ekkert á þeim forsendum að gera 

eitthvað nýtt, þetta var bara óhjákvæmilegt svo við stæðum öðrum jafnfætis, 

svo vinnubrögðin væru í lagi. Við vorum aftarlega á merinni. 

Þó þarf ekki að fara mörg ár til baka til að komast aftur fyrir þennan hugsunarhátt. 

Þorleifur Hauksson var útgáfustjóri Máls og menningar á árunum 1976 til 1983. 

Stóran hluta þess tíma var hann eini starfsmaður útgáfunnar sem vann við að búa 

bækur til útgáfu, auk þess sem hann gegndi starfi ritstjóra Tímarits Máls og 

menningar. Hann einn las innsend handrit, hafnaði þeim eða tók þau til útgáfu með 

samþykki fulltrúaráðs félagsins, bjó útgáfubækurnar til prentunar og las prófarkir. 

Hann segir því að bara tímans vegna hefði verið ógerningur að vinna náið með 

höfundum við mótun textans: „Ég las náttúrlega alltaf handrit en fór ekki mikið inn í 

textann. Annaðhvort var verkið bara tekið eða því hafnað.“191  

Þorleifur segir að verk íslenskra höfunda hafi verið vandlega yfirlesin en alfarið 

með áherslu á frágang textans. Hann minnist vinnunnar við Fátækt fólk Tryggva 

Emilssonar þar sem hann varði talsverðum tíma í að taka út óþarfar upplýsingar, 

svo sem fæðingar- og dánarár allra þeirra fjölmörgu persóna sem komu við sögu, en 

þessu hafði Tryggvi bætt inn í handritið á meðan hann beið svars um útgáfu. Sjálfan 

textann lét Þorleifur að mestu leyti vera en segir að eftir á að hyggja hefði hann 

kannski mátt ganga lengra: „Ég hefði átt að fara svolítið meira í setningarnar hjá 

honum, þær voru svo langar, og ég hefði átt að leggja til við hann að hann tæki út 

vissa kafla en í heildina var þetta bara svo flott að við drifum það af eins og við 

gátum.“ 

                                                           
191 Viðtal við Þorleif Hauksson. Allt sem héðan í frá er haft eftir Þorleifi er úr þessu viðtali. 
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Mikið var þó lagt upp úr því að texti væri villulaus og vel frá genginn og minnist 

Þorleifur til dæmis talsverðrar vinnu sem lögð var í ritstjórn á þýðingum sem fólst í 

nákvæmum samanburði við frumtexta. Þetta er áhugavert og sýnir að mikill 

metnaður var lagður í útgáfubækur forlagsins, og um leið að það var ekki bara 

tímaskortur sem kom í veg fyrir að nánar væri unnið með frumsamin skáldverk. Það 

að bera þýðingu saman við frumtexta og gæta þess að blæbrigði frumtextans skili 

sér í íslensku útgáfuna þótti sjálfsagt og nauðsynlegt en hugmyndin um að ástæða 

væri til, eða jafnvel alveg nauðsynlegt, að eiga við frumsköpun innlendra höfunda 

hafði einfaldlega ekki rutt sér til rúms. 

Vinnubrögð eins og lýst var í síðasta kafla og stunduð höfðu verið í bandarískri 

bókaútgáfu og víðar áratugum saman þekktust einfaldlega ekki hér á þessum tíma, 

fullyrðir Þorleifur, enda telur hann að höfundar hefðu ekki sætt sig við mikil afskipti 

af texta sínum: „Fólk var bara ekki tilbúið til að taka við svona leiðbeiningum. Því lá 

svo mikið á að koma bókunum út að það var bara ekki inni í myndinni.“ 

En venjurnar virðast hafa breyst hratt. Árið 1981 var Silja Aðalsteinsdóttir ráðin 

að Máli og menningu og hennar starf varð strax virkara en það sem Þorleifur 

lýsir.192 Hún tók að sér ritstjórn á barnabókum og segist frá upphafi hafa haft 

skoðun á efni þeirra og frásagnaraðferð og fengið höfunda til að gera lagfæringar á 

textanum áður en til útgáfu kom. Það kann að hafa haft áhrif á afstöðu Silju að hún 

var nafntogaður sérfræðingur í barnabókmenntum, hafði gefið út bók um íslenskar 

barnabækur á árunum 1780 til 1980 og hafði því lesið bókstaflega allt sem skrifað 

hafði verið fyrir börn á Íslandi:  

Svo ég hafði gríðarlega reynslu af því að lesa barnabækur, ekki bara íslenskar 

heldur hafði ég lesið gríðarlegt magn af þýddum barnabókum líka, þannig að ég 

hafði miklar skoðanir á barnabókum og mér fannst ég vita alveg hvernig góð 

barnabók ætti að vera – án þess að það væri eitthvað eitt – og við lestur á 

handritum reyndi ég að benda höfundum á það hvar þeir færu út af sporinu, 

                                                           
192 Viðtal við Silju Aðalsteinsdóttur. Allt sem héðan í frá er haft eftir Silju er úr þessu viðtali. 
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hvar bókin yrði leiðinleg til dæmis eða missti niður söguþráðinn, spennu, eða ef 

frásagnarhátturinn breyttist skyndilega. [...] Það hjálpaði mér mjög mikið hvað 

ég var vel lesin. Það var voða erfitt að rífast við mig. 

Upplifun Silju er að höfundar hafi almennt verið fúsir til samstarfs í upphafi níunda 

áratugarins og tekið gagnlegum athugasemdum fagnandi. Aðspurð játar hún því þó 

að munur hafi verið á barnabókahöfundum og þeim sem skrifuðu skáldsögur fyrir 

fullorðna. Síst hafi verið átt við texta virkra skáldsagnahöfunda en ekki hikað við að 

leiðbeina nýliðum. 

 

STÉTT RITSTJÓRA VERÐUR TIL 

Einn af ritstjórunum sem Jóhann Páll Valdimarsson réð til starfa hjá Iðunni var 

Þorvaldur Kristinsson og árið 1984 stofnuðu þeir saman, ásamt fleirum, 

bókaútgáfuna Forlagið. Þar varð textaritstjórn strax veigamikill þáttur. Fyrsta 

skáldverkið sem Þorvaldur var beðinn um að ritstýra, og gera við allar þær 

athugasemdir við sem honum dytti í hug, var skáldsagan Gaga eftir Ólaf 

Gunnarsson.193 Um þessi fyrstu kynni sín af bókmenntaritstjórn segir Þorvaldur: 

Ég man að mér leið ekkert vel í þessu hlutverki, sem ritstjóri skáldskapar. [...] Ég 

fann til vanmáttar míns. Það hafði aldrei neinn beðið mig að segja skoðun mína 

á skáldskap fyrr. Og þarna var ég allt í einu kominn á vinnumarkað í þessu 

hlutverki. Og ég hafði svo sem ekki til margra að leita [...] þannig að ég var 

svolítið mikið einn á báti. Á Iðunni voru yfirlesarar en mér er ekki kunnugt um 

að [þeir] hafi gert annað en að laga málfar og stíl og texta. [...] Þarna hefur 

Jóhann Páll greinilega verið undir áhrifum af nýjum tímum, meðvitaður um það 

að til var stéttin editor – literary editor. 

Þorvaldur segist hafa verið meðvitaður um að þetta voru nýstárleg vinnubrögð sem 

ekki höfðu tíðkast áður í íslenskri bókaútgáfu svo nokkru næmi, að þeir Jóhann Páll 

Valdimarsson væru að „brjóta blað“, og þróunin var hröð. 

                                                           
193 Viðtal við Þorvald Kristinsson. Allt sem héðan í frá er haft eftir Þorvaldi er úr þessu viðtali. 
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Við verðum til sem stétt upp úr 1980, ég kem í samstarfi við Jóhann Pál og 

Halldór Guðmundsson kemur til Máls og menningar og ræður til sín nokkrar 

manneskjur og þá verður þetta til sem stétt sem menn gera ráð fyrir og verður 

jafnvel embættistitill – ritstjóri, bókmenntaritstjóri. Ég efast um að titillinn hafi 

nokkurn tíma verið notaður um forvera okkar. 

 Eins og aðrir ritstjórar sem veittu viðtöl vegna þessarar ritgerðar segist Þorvaldur 

hvergi hafa lært fagið heldur mótað það út frá sinni þekkingu, lærdómi og lestri: 

Ég hafði aldrei á mínum námsárum hugleitt þetta fag, þekkti það ekki og man 

ekki að nokkur hafi nefnt það í mín eyru. Það var ekki fyrr en kom fram á 9. 

áratuginn að menn fóru að tala um ritstjóra hér og þar og erlenda ritstjóra sem 

fólk hafði hitt í útlöndum en ég hafði aldrei leitt hugann að þessu og jú, ég held 

að ég hafi áttað mig á því að ég var hluti af einhverri sögu, einhverju samhengi, 

þarna á 9. áratugnum, en ég lærði ekki fagið af einu eða neinu. Ég hef aldrei 

lesið fræðibækur um ritstjórn, enn þann dag í dag hef ég aldrei lesið neitt slíkt. 

Ég vann svo mikið á innsæinu og miklum lestri. 

Þorvaldur fullyrðir að íslenskir höfundar hafi fljótt vanist á þetta samstarf við 

ritstjóra og farið að gera til þess miklar væntingar. 

Við erum orðnir sjálfstætt starfandi á Forlaginu, við Jóhann, ʼ84– ʼ85 og þá 

ætluðust allir til þess að ritstjórinn kæmi með sitt framlag og ég átti alltaf með 

öllum fund, og stundum nokkra fundi, um það sem betur mætti fara. Útúrdúrar 

hér, snyrtingar hér og þessi eilífa spurning: Finnst þér þetta alveg í lagi? Og viltu 

aðeins líta betur á þennan kafla eða þessa málsgrein? 

Þorvaldur giskar á að fyrir höfundana hafi þetta verið rökrétt framhald af því að lesa 

yfir hver fyrir annan, gefa og þiggja ráð, eini munurinn var að nú var þetta orðinn 

hluti af útgáfuferlinu. Þorvaldur þykist þó hafa greint kynslóðamun hvað þetta 

varðar: 

Ég á nokkrar minningar um skáld sem sendu mér nokkrum sinnum kafla og 

drög og hluta til þess að leggja mat á sem varð svo algengt síðar meir. 

Sennilega var einhver munur þarna á kynslóðum því mér finnst eins og eldri 

höfundar hafi ekki verið að sýna margt fyrr en á lokastigi. Og það lá kannski 

bara í þeirra uppeldi og sannfæringu um eigin persónu. Það var frekar að yngri 

höfundar bæru undir mann það sem var að verða til, til að kalla eftir 

viðbrögðum. 
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En man Þorvaldur dæmi þess að handrit hafi verið samþykkt til útgáfu með ósk um 

talsverðar breytingar? 

Já, ég man eftir slíku, og ég man eftir að hafa lagt nokkrum sinnum til 

breytingar, tilfærslur á köflum og efni, styttingar, og beðið um endursamningu 

á stöku kafla vegna þess að efnið skilaði sér ekki til okkar. Því auðvitað var 

maður djarfari gagnvart þeim skáldum sem voru óreyndari. En ég var alltaf með 

kanónur Íslands. Þannig að mitt hlutverk var oft og jafnvel oftar að vera nettur 

öryggisventill á afburðarithöfunda. En hitt gerði maður óspart ef í hlut áttu 

óreyndari höfundar.  

Þorvaldur segist alla tíð hafa litið á sig sem millilið á milli skáldskaparins og 

lesandans; hann hafi spurt sig: Hvernig nær þetta best til annarra? „Það held ég að 

sé það göfugasta sem maður getur ætlað ritstjóra. Fyrir nú utan það að forða fólki 

frá málvillum og að klæmast á beygingum. [...] Við erum milligöngumenn, miðlarar, 

og þess vegna verður farsæll ritstjóri að temja sér auðmýkt.“  

 

RITSTJÓRUM FJÖLGAR 

Halldór Guðmundsson verður útgáfustjóri Máls og menningar 1984 og segir að þá 

þegar hafi textaritstjórn tíðkast þar í einhverjum mæli, í það minnsta nákvæmur og 

góður yfirlestur. Hann hefur þó á tilfinningunni að sjálfur hafi hann frá fyrstu tíð 

gengið lengra en forverar hans þar á bæ og ritstjórnarstarfið á forlaginu stórefldist á 

næstu árum.194 Áður en Halldór hóf störf hjá Máli og menningu hafði hann um 

nokkurt skeið lesið yfir skáldskap fyrir höfunda sem hann þekkti persónulega og 

gert athugasemdir við atriði eins og byggingu og persónusköpun. Hann vissi því af 

eigin reynslu hve miklu máli gagnrýnar, en uppbyggjandi, athugasemdir gátu skipt 

meðan á vinnslu texta stóð. Þetta segir hann að hafi mögulega gert það að verkum 

að honum þóttu þessi vinnubrögð eðlileg inni á forlagi. Þó hafi kannski skipt meira 

máli að hann kom til starfans „sprenglærður í bókmenntafræði og mjög upptekinn 

                                                           
194 Viðtal við Halldór Guðmundsson. Allt sem héðan í frá er haft eftir Halldóri er úr þessu viðtali. 
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af því hvernig skáldsögur verða til. Hvernig er formgerð þeirra, hvernig vinnur 

maður með þær?“  

Halldór kom til Máls og menningar beint frá námi í Kaupmannahöfn en segist 

þó ekki hafa þekkt neitt til bókaútgáfu erlendis áður en hann hóf að starfa með 

þessum hætti: 

Ég bara hélt að það ætti að gera þetta. Ég hafði ekki farið í neins konar skóla hjá 

erlendri bókaútgáfu. Ég kynnti mér það mjög vel síðar og passaði vel að hafa 

góð sambönd við erlenda útgefendur og heyrði þá að þeir gerðu þetta en ég 

var byrjaður á þessu áður. Ég lærði þetta ekki af þeim. 

Snemma í tíð Halldórs finnst honum að forlagsfólk hafi verið farið að hugsa um 

ritstjórn sem eitthvað sem gæti breytt texta með afgerandi hætti og gert hann 

útgáfuhæfan. Ítrekað kom fyrir að höfundar voru beðnir að gera djúpstæðar 

breytingar á handritum í þeirri von að þau yrðu samþykkt til útgáfu en ef það tókst 

ekki varð ekkert af samstarfinu. Og þegar innsend handrit voru til umræðu var farið 

að spyrja: „En getur þetta orðið gott með ritstjórn?“  

Svo snerist þetta allt um að úthluta bók ritstjóra sem myndi fíla hana, sem 

getur lesið með markmiðinu, og auðvitað átti ég eftir að læra það að það er 

ekki hægt að vera með neitt yfirlæti, þú verður að læra að lesa með 

höfundinum, og þú skrifar þetta ekki, þú getur ekki tekið eitthvert lélegt 

handrit og sagt: Þetta verður gott með ritstjórn. [...] Og svo er líka fullt af 

bókum sem komu út og hefðu getað orðið betri ef maður hefði getað ritstýrt 

betur eða náð betur til höfundarins. [...] Ég vil alls ekki tala um þetta sem neina 

samfellda sigurgöngu. En það var þannig að við vorum alveg handviss um það 

að þetta ætti að gera. Að bækur yrðu betri ef þetta væri gert.  

Staðfestinguna á því telur Halldór sig hafa fengið frá einum af þeim fáu sem horft 

getur á íslenskar bókmenntir utan frá, danska þýðandanum Erik Skyum Nielsen: 

Ég man að ég hugsaði að til einhvers hefðum við gert þetta þegar Erik Skyum 

Nielsen sagði við mig: „Það er miklu þægilegra að þýða bækur frá Máli og 

menningu því það er búið að ritstýra þeim.“ Þá skil ég það ekki sem 

prófarkalestur, hann skiptir engu máli fyrir þýðanda. Þá skil ég það sem svo að 

það sé búið að gera þær styttingar – það sé búið að stramma handritið – eins 
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og þarf að gera. Það sé búið að skýra hlutina innbyrðis, láta þá hanga saman, 

fella út það sem er óþarft. 

Halldór segist hafa verið meðvitaður um að þarna hafi verið að mótast ný hugsun í 

íslenskri bókaútgáfu og að hún hafi auðvitað ekki þóknast öllum: 

[...] af því að svo voru sérstaklega eldri höfundar sem litu á þetta sem hálfgerða 

atlögu að sér.  

     Innsk. spyrils: Sem höfðu ekki kynnst þessu áður? 

     Nei, sem höfðu ekki kynnst þessu áður og fannst þetta vera afskiptasemi og 

frekjugangur. En við héldum okkur furðumikið við þetta.  

Á fyrsta áratug Halldórs í starfi hjá Máli og menningu fjölgaði ritstjórum mikið og 

líklega varð þar í fyrsta sinn á Íslandi til hópur af ritstjórum á sama vinnustað sem 

mynduðu samfélag og gátu skipst á skoðunum um starfið. Þetta segir Halldór hafa 

verið meðvitað: 

Þetta innleiddum við viljandi. Það var ekkert lógískt eða enginn siður að 

prófarkalesarar væru fastráðnir. [...] Við héldum náttúrlega að við værum að 

gefa út betri bækur, og þar af leiðandi líka bækur sem myndu seljast meira eða 

seljast til langframa. 

Sjálfur er Halldór sannfærður um að sjá megi á texta hvort honum hefur verið vel 

ritstýrt eða ekki. „Það finnurðu bara sem æfður yfirlesari. Stundum klæjar mig í 

puttana, ég sé alveg að það hefði mátt gera þetta betur.“  

 

ÓLÍKT VINNULAG 

Viðtölin við íslensku ritstjórana sýna vel að á meðan ritstjórnarhefðin var í að verða 

til mótaði hver einstaklingur sitt starf eins og honum hentaði. Soffía Auður 

Birgisdóttir og Sigríður Rögnvaldsdóttir hófu báðar störf við ritstjórn árið 1993, 

Soffía tók við starfi Þorvaldar Kristinssonar á Forlaginu en Sigríður var fastráðin á 

Iðunni þar sem hún hafði áður unnið í lausamennsku. Báðar upplifðu þær þá að 

starfið fælist fyrst og fremst í því að vera nákvæmur yfirlesari, „mjög vandaður 
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prófarkalesari,“ segir Soffía Auður, „leiðrétta allar villur, málvillur, 

stafsetningarvillur, leggja kannski til breytingar á orðalagi, sleppa þessari setningu, 

skýra þetta betur, sleppa þessu og eitthvað svona, og ég held jafnvel að maður hafi 

borið það mikla virðingu fyrir rithöfundum að manni hafi ekki þótt það sitt hlutverk 

að koma inn í sköpunarferli þeirra.“195 Að stærstum hluta snerist starfið eins og hún 

upplifði það um verkstjórn og prófarkalestur: 

Ef einhver skilar handriti og það er samþykkt til útgáfu þá er það svo að segja 

tilbúið. Annars er því bara hafnað. Það getur vel verið að það sé eitthvað aðeins 

rætt um uppbyggingu og svona en svo fór það í gegnum þrjá til fjóra 

prófarkalestra, kannski tvo hjá mér og svo kannski annars staðar líka. Það var 

mikið lagt upp úr því að það væru helst engar villur. Maður var mjög 

hneykslaður þegar maður sá útgefnar bækur sem voru illa prófarkalesnar. Það 

þóttu mjög hallærisleg forlög sem létu kannski bara lesa eina próförk. 

Soffía segist ekki muna mörg dæmi þess að handrit hafi komið inn á vinnslustigi 

eða að þau hafi verið samþykkt til útgáfu með því skilyrði að á þeim yrðu gerðar 

umtalsverðar breytingar. Raunar fullyrðir hún að nær óhugsandi hefði verið í 

hennar umhverfi að taka verk eftir óbirtan höfund til útgáfu nema það væri 

fullskrifað og þætti gott. Þó man hún eftir einni undantekningu þar sem ung 

skáldkona lagði fram óskipulagt safn af ljóðum sem alveg átti eftir að móta í bók: 

Þá var hún með, ef ég man rétt, miklu meira en endaði [í bókinni], átti eftir að 

raða upp ljóðum, eftir að velja úr, og þá má náttúrlega segja að ég hafi hjálpað 

henni í sköpunarferlinu þar, að búa til þá bók úr því sem hún átti. En ég kom 

ekkert að ljóðagerðinni sjálfri, ekki neitt. 

Þetta man Soffía sem undantekningartilvik og skýrir það með því að tónninn í 

ljóðunum, ögrandi og óvenjulegur, hafi heillað útgefandann sem sá sölumöguleika í 

bókinni. 

                                                           
195 Viðtal við Soffíu Auði Birgisdóttur. Allt sem héðan í frá er haft eftir Soffíu Auði er úr þessu 
viðtali. 
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Upplifun Soffíu er að höfundar hafi almennt ekki búist við að ritstjóri kæmi 

með afgerandi hætti að mótun texta þeirra, allra síst þeir sem eldri voru, og sjálf 

hafi hún verið hikandi við að gera athugasemdir við texta eftir höfunda sem notið 

höfðu vinsælda og velgengni: „En mér fannst það ekkert erfitt með yngri höfunda 

og byrjendur. Svo var kynjavinkillinn náttúrlega mjög athyglisverður. Ég held að 

ýmsir karlhöfundar hafi átt erfitt með að vinna með mér.“ 

Sigríður Rögnvaldsdóttir segist ekki muna til þess að starfsheitið ritstjóri hafi 

verið notað um hana og samstarfskonur hennar hjá Iðunni þegar hún hóf þar störf; 

orðið hafi helst verið haft um þá sem höfðu sérstakt ábyrgðarsvið innan útgáfunnar, 

svo sem ritstjóra barnabóka eða ritstjóra kennslubóka, „í merkingunni útgáfustjóri 

en ekki einhver sem hafði áhrif á texta.“196 

Ég man ekki til að ég hafi haft neitt starfsheiti. Ég vann bara þarna. Ég var 

náttúrlega búin að læra bókmenntafræði þannig að ef fólk spurði mig um 

starfsheiti þá var ég bara bókmenntafræðingur en ég man ekki til að það hafi 

verið fyrr en svona fimm, sex, sjö árum seinna sem farið var að nota þetta heiti 

um mig.  

Þó að Sigríður hafi upplifað hlutverk sitt fyrst og fremst sem nákvæms yfirlesara 

segir hún að sér hafi frá upphafi þótt sjálfsagt að segja sína skoðun á handritunum 

sem hún vann við, beita bókmenntafræðiþekkingunni sem hún bjó yfir: 

Það sagði mér það enginn en mér fannst alltaf sjálfsagt að gera það þegar ég 

var að lesa yfir. Og ég var svo heppin að það voru rosalega flinkir og flottir 

höfundar þarna á þessum tíma sem ég var að vinna með – og þeir voru alltaf 

rosalega þakklátir. Svo ég hef örugglega eflst í minni frekju við það. Já, ég fór að 

hafa kannski meiri áhrif heldur en venjulegur prófarkalesari mjög fljótt. 

Ekki tíðkaðist þó að ritstjóri læsi handrit aftur og aftur og gerði athugasemdir í hvert 

skipti, eins og mörg dæmi frá erlendri ritstjórn sýna. „Maður gat alveg séð fyrir sér 

                                                           
196 Viðtal við Sigríði Rögnvaldsdóttur. Allt sem héðan í frá er haft eftir Sigríði er úr þessu viðtali. 
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að plægja í gegn, svona verulega grimman lestur til þess að útrýma alls konar klúðri, 

en kannski bara einn. Það myndi þá duga og höfundurinn sætti sig við það.“ 

Sigríður segir að á fyrstu árum sínum í starfi hafi hún sjaldan gengið svo langt 

að benda á leiðir til úrbóta. Með tímanum hafi tíðarandinn aftur á móti breyst og 

ritstjórnin orðið virkari, „allavega í sambandi við suma höfunda og sumar bækur“. 

Aðspurð hvort hún beiti nú djarfari inngripum en á fyrstu árum sínum segir hún: 

Já, þau eru það. Að þessu leyti að ég er kannski farin að upphugsa lausnir á 

vandamálunum, ekki bara benda á vandamálin. Eða reyna að stinga upp á 

einhverju sem mér finnst að gæti leyst eitthvað sem mér líst ekki nógu vel á í 

verkinu. þannig séð er það klárlega meira sem ég gríp inn í. 

Sigríður hefur aðra tilfinningu en Soffía gagnvart væntingum höfunda til ritstjórnar 

á tíunda áratugnum, finnst að þeir hafi fagnað áliti og athugasemdum og jafnvel 

valið sér útgefanda eftir því hversu mikil ritstjórn bauðst á hverjum stað fyrir sig: 

Ég man eftir höfundi sem kom til Iðunnar, ég held að það hafi verið 1996 eða 7. 

Hann hafði gefið út bækur hjá Vöku-Helgafelli og var ægilega fúll eitthvað út í 

það forlag og sagði: „Þetta er ekki bókaforlag, þetta er marketing company.“ 

Og það sagði hann af því að honum fannst hann ekki hafa fengið neinn 

yfirlestur og hann langaði í eitthvert álit og einhvern sem hann gæti rætt við 

um textann. [...] Ég man að þetta vakti athygli mína af því að mér fannst að það 

sem ég og við vorum að gera væri bara það sem ætti að gera. 

Rétt fyrir aldamót flutti Sigríður sig til Vöku-Helgafells sem skömmu seinna 

sameinaðist Máli og menningu í Eddu – miðlun og útgáfu og þar varð strax venja að 

ritstýra mikið. Sigríði dettur í hug að með tilkomu netsins hafi fólk getað séð hvernig 

ritstjórn var háttað annars staðar, auk þess sem bókmenntaritstjórinn birtist öðru 

hvoru sem persóna í bíómyndum eða bókum á þessum tíma. Á næstu tíu árum segir 

hún að ritstjórnin hafi aukist svo að nú þyki eðlilegt að hvert handrit sé lesið 

nokkrum sinnum áður en það er brotið um og prófarkalesið: 

Já, á því tímabili vorum við mörg, í þessu Eddusamfélagi. Auðvitað að gera ólíka 

hluti en samt var þetta ákveðið samfélag. Maður hafði meiri tíma og rými til að 
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gera svona. Strúktúrinn var líka þannig á þessum tíma að það voru 

útgáfustjórar sem tóku ákvarðanir og lásu yfir og svo tók ég við, þannig að 

þetta var búið að fara í gegnum yfirlestur hjá Palla eða Pétri, svona til að tékka 

á því helsta, svo tók ég við og las kannski einu sinni eða tvisvar, svo kannski var 

það mannaflinn að hluta til sem gerði þetta.  

Þessi vinnubrögð tíðkast enn en þó í mjög mismiklum mæli eftir því hvers handritið 

krefst. Sigríður segir að öllum skáldskap sé ritstýrt en mjög mismikið. Sumir 

höfundar skili ófullkomnum drögum að bókum sínum og vilji fá athugasemdir á því 

stigi, aðrir skili nær kláruðu verki sem lítið þurfi að gera við nema prófarkalesa.  

Sigríður Rögnvaldsdóttir segist alla tíð hafa verið hikandi við að tengja starf sitt 

beint við skapandi listamann eða verk hans.  

Höfundar, það er í kringum þá einhver rithelgi, og maður er svolítið hræddur 

við að stíga inn í hana. Ég hef alltaf verið feimin við að kalla mig ritstjóra 

einhvers höfundar eða kalla mig ritstjóra einhverrar bókar, ég get alveg sagt ég 

er ritstjóri hjá forlaginu en um leið og ég segi ég er ritstjóri þessa, þá finnst mér 

ég aðeins vera farin að stíga á tærnar á viðkomandi. Sem ég vil ekki. 

Sigríður tekur undir þá tillögu spyrils að á síðustu árum hafi farið að bera á því að 

ritstjóri sé á einhvern hátt gerður ábyrgur fyrir þeim bókum sem hann vinnur við, 

einkum þó að því leyti að það sé á hans ábyrgð að koma í veg fyrir klúður og gæta 

þess að ekki verði „útgáfuslys hjá einhverjum höfundum sem eru þekktir að góðu“. 

Af sama meiði eru athugasemdir gagnrýnenda um að einhverri ákveðinni bók hafi 

ekki verið nógu vel ritstýrt, sem Sigríður man nokkur dæmi um frá undanförnum tíu 

til fimmtán árum en telur útilokað að hefðu verið gerðar þegar hún hóf störf við 

upphaf tíunda áratugarins.  

Jóhann Páll Valdimarsson, sem nýlega lét af störfum sem útgefandi hjá 

Forlaginu, segist á undanförnum árum hafa velt fyrir sér hvort við séum farin að 

ganga of langt í ritstjórn:  

Svo í seinni tíð, þá hef ég fengið alls konar efasemdir um ritstjórnarvinnuna. 

Það hvarflar ekki að mér að við getum verið án ritstjóra en ég hef spurt mig 
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síðasta áratuginn eða tvo hvort við séum farin að ganga of langt í ritstjórn og 

hvort það geti jafnvel leitt til ákveðinnar einsleitni. Og hvort við erum stundum 

að þurrka út ákveðin höfundareinkenni. Vegna þess að við höfum okkar smekk. 

Eitt sem ég hef oft velt fyrir mér. Ég held að í ritstjórn séum við oft meðvitað 

eða ómeðvitað með í huga að við vitum hvernig þetta bókmenntasamfélag 

virkar og þó það sé ekki meðvitað þá erum við að hugsa: gagnrýnendur munu 

nú salla þetta niður ef þetta er gert svona, það þarf að laga þetta. Við viljum 

ekki gefa höggstað á verkinu og ég óttast það dálítið mikið núna í seinni tíð að 

þessi sjónarmið, örugglega mest ómeðvitað, séu farin að ráða of miklu og við 

séum þar með farin að þurrka út ákveðin persónueinkenni. 

Jóhann Páll er líka sá eini af viðmælendum mínum sem tæpir á kostnaði við 

ritstjórn, enda sá eini þeirra sem stofnað hefur og rekið bókaútgáfur á þeim 

örmarkaði sem sá íslenski er: „Í raun og veru er mín niðurstaða sú að íslensk 

bókaútgáfa rísi ekki undir þessu. Við höfum einfaldlega ekki efni á þessari vinnu. En 

það er bara ekki hægt að sleppa henni.“ 

 

MEIRI SÝNILEIKI 

Soffía Auður Birgisdóttir segist á sinni tíð hafa upplifað ritstjóra sem hálfgerðan 

hulduher sem aldrei var getið að neinu en finnst að núna sé búið að gera starfið 

sýnilegra. Árið 2003 fór vefurinn Rithringur.is í loftið með opnunargrein eftir Rúnar 

Helga Vignisson, rithöfund, sem ber titilinn „Maður sér ekki skýrt niður nefið á sér“. 

Þar útskýrir hann hlutverk ritstjóra fyrir notendum vefjarins, fólki sem átti 

sameiginlegt að skrifa skáldskap og langa til að koma honum á framfæri. Auðséð er 

á tóni greinarinnar að hann gengur ekki út frá því að lesendur þekki vel til verksviðs 

ritstjórans: 

Sá sem gagnrýnir áður en verk kemur út hugsar með manni á skapandi hátt, 

með það fyrir augum að bæta verkið. Það er hlutverk ritstjóra á forlögum og 

stundum vina og jafnvel kennara. [...] 

     Nú gætu sumir talið það veikleikamerki að þurfa ritstjóra. Höfundurinn þurfi 

ekki slíka boðflennu ef eitthvað sé í hann spunnið. Ég lít hins vegar ekki þannig 

á þó að vissulega þurfi höfundar misjafnlega mikið á ritstjóra að halda og 

mismikið eftir verkum. Halldór Guðmundsson útgefandi hjá Eddu sagði einu 

sinni við mig að góðir höfundar þyrftu góða ritstjóra. Ég tek undir þetta, þeirra 
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hlutverk er að gera gott verk betra með því að veita höfundinum viðnám, með 

því að velta upp flötum og skapa frjóa umræðu. Það er krefjandi starf og 

sennilega vanmetið. Það er líka óeigingjarnt starf því yfirlesarinn gefur oft mikið 

af sér án þess að hans sé nokkurs staðar getið.197 

Enn er ritstjóra bóka sjaldnast getið en þó eru frá því nýlegar undantekningar. Hjá 

ritröðinni Meðgönguljóðum er hverjum höfundi úthlutað ritstjóra sem tekur að sér 

að fullvinna texta bókarinnar með höfundi og birtist nafn hans á kreditsíðu 

bókarinnar. Forsprakki útgáfunnar segir tilganginn vera að rjúfa einangrun 

skáldanna og hvetja þau til dáða: „Að skrifa getur verið einmanalegt starf og þess 

vegna er mikilvægt að skapa rými fyrir skáld og höfunda til þess að hittast, tala 

saman og deila því með öðrum sem maður er að fást við hverju sinni.“198 

Sigurlín Bjarney Gísladóttir var ritstjóri Jónu Kristjönu Hólmgeirsdóttur við 

vinnslu bókar hennar Skýjafar og lýsir samstarfinu með þessum hætti:  

Ég legg til hreinsun á ljóðmyndum, meiri rýmisskynjun og kem með tillögur að 

orðalagi eða viðbótum eða úrfellingum. Þetta er enginn mokstur heldur frekar 

eins og við séum að leita uppi rykkorn til að ýta þeim mjúklega til hliðar svo þau 

falli af spássíunni. Þannig ræðum við þetta fram og til baka og Jóna segist ætla 

að hugsa málið. Bollarnir eru tómir en skvaldrið og tónlistin enn í hæsta styrk 

þegar við kveðjumst. Seinna leggst Jóna yfir handritið og gerir breytingar og 

tekur hæfilega mikið mark á mér. Sem betur fer hunsar hún oft það sem ég segi 

og notar jafnvel tillögur mínar til að fara aðra leið.199 

Ritstjórar Meðgönguljóðaskáldanna geta tæplega talist forlagsritstjórar. Þeir vinna í 

sjálfboðavinnu og eru því ekki fulltrúar útgefandans með sama hætti og þeir sem 

starfa við fagið, auk þess sem þeir eru oftast sjálfir skáld. En framtakið er tímanna 

tákn, ungur og framsækinn bókaútgefandi lítur á það sem fýsilegan kost að 

höfundar hafi sér við hlið annan skapandi huga þegar bók er búin til prentunar og 

finnst engin ástæða til að þegja um það samstarf. 

                                                           
197 Rúnar Helgi Vignisson: „Maður sér ekki skýrt niður nefið á sér“. 
198 „Ég ætla að skapa nýja gullöld íslenskra bókmennta“. 
199 Sigurlín Bjarney Gísladóttir: „Bréf frá ritstjóra“. 
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GLOPPÓTT SAGA 

Það kann að vera lygileg tilviljun hvað viðmælendur mínir eru sammála um þá 

þróun sem hér hefur verið lýst, og væri sagan fyllri væri hún líklega 

mótsagnakenndari. Þegar fag er jafnhulið og raun ber vitni með starf 

forlagsritstjórans, verkin iðulega unnin í kyrrþey og flestir sem þau vinna gera það í 

einrúmi og út frá hyggjuviti sínu fremur en formlegri menntun eða þjálfun, getur 

mynd sem dregin er upp út frá minningum fáeinna einstaklinga um löngu liðna tíma 

ekki orðið annað en einföld. Viðtöl sem tekin væru við alla starfandi ritstjóra 

landsins núna – svo ekki sé minnst á alla starfandi höfunda – myndu eflaust leiða í 

ljós afar ólík vinnubrögð og skoðanir á því hversu mikil afskipti er eðlilegt að hafa af 

skáldskap annarra. Einnig kunna vel að vera til eldri dæmi um útgefendur sem hafa 

haft skoðanir á þeim skáldskap sem þeir hafa gefið út og mótað hann á einhvern 

hátt með sínum höfundum. Þó er alveg ljóst að fagleg bókmenntaritstjórn varð ekki 

almenn venja hérlendis fyrr en eftir 1980. Síðan festi hefðin sig fljótt í sessi og varð, 

eins og annars staðar, á afar stuttum tíma ómissandi hluti af faginu. Mikilvægt skref 

í átt að aukinni fagmennsku var stigið árið 2006 þegar hafin var kennsla í hagnýtri 

ritstjórn og útgáfufræðum við Háskóla Íslands og þar með lagður grunnur að því að 

hulduherinn geti lært fagið annars staðar en af sjálfum sér. 

Öllum viðmælendum mínum bar saman um að ritstjórn hérlendis hefði aldrei 

náð þeim hæðum sem tíðkuðust á gullöld ritstjórnarinnar í Bandaríkjunum. Útilokað 

væri að handrit væri svo að segja endurskapað inni á forlagi eftir að hafa verið tekið 

til útgáfu. Sigríður Rögnvaldsdóttir segir að eitthvað sé átt við flestar skáldsögur 

sem nú séu gefnar út. „En það er kannski ekki verið að breyta miklu. Það er kannski 

verið að henda út einhverju paragrafi eða setja inn einhverja setningu sem tengir 

einhverja atburði eða eitthvað slíkt. Það er ekkert verið að umbylta alltaf, svo langt í 

frá, og sjaldan kannski.“  
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Halldór Guðmundsson tekur í sama streng, aðspurður um hvort vinna 

bókmenntaritstjórans geti í einhverjum tilfellum nálgast það að vera sköpun:  

Já, ég hugsa að það geti gert það, og það er ekki alltaf til bóta. En mér fannst 

við aldrei ganga neitt mjög langt í þessu. Það var ekki mín tilfinning. [...] Oftast 

held ég að ábendingar okkar hafi verið handverkslegar, alveg eins og styttingar 

eru. Auðvitað kom fyrir að þú segðir þessi saga verður betur sögð í þriðju 

persónu, eða þessi saga á best heima í fyrstu persónu. Og með þeim höfundum 

sem þú hefur unnið með svo það er gagnkvæmt traust þá geturðu tekið svona 

umræðu. [...] En ég held að yfirleitt hafi þetta ekki verið svona. Ef maður kom 

með svona róttækar athugasemdir, sem snerta sjálft grundvallaratriði 

sköpunarinnar, þá fór það nú yfirleitt þannig að þetta var ekki handrit sem 

maður tók til útgáfu. 

Einn af fáum íslenskum höfundum sem hefur reynslu af erlendri ritstjórn er 

Hallgrímur Helgason, en bók hans Tíu leiðir til að hætta að drepa fólk og byrja að 

vaska upp var frumútgefin bæði á ensku og íslensku og var ritstýrt af enskum 

ritstjóra. Reynsla hans staðfestir að íslenskir ritstjórar séu afskiptaminni en þeir 

ensku: 

Þetta var mikill skóli fyrir mig, að komast í kynni við yfirlesara eins og þeir 

gerast bestir út í heimi. Það er meiri harka, meira miskunnarleysi og maður 

kemst ekki upp með hvað sem er, mikið strokað út og maður látinn heyra það. 

Þeir eru ekki hrifnir af kjaftæði þarna úti. Þetta var því dálítil eldskírn fyrir mig 

og við getum sagt að nú sé búið að straumlínulaga mig sem höfund!200 

Á þessum tíma er Hallgrímur búinn að gefa út sex skáldsögur á íslensku, allar eftir 

að almennt var farið að ritstýra skáldskap hérlendis, og því áhugavert að sjá hvernig 

hann upplifir vinnubrögðin ytra gerólík því sem hann hafði vanist hér. Það blasir við 

að ritstjórn hér, þótt henni hafi vaxið fiskur um hrygg síðan á 8. áratugnum, er 

ekkert í líkingu við það sem tíðkast að minnsta kosti á hinu enskumælandi málsvæði 

þar sem hefðin er elst. 

                                                           
200 „Ísland er búið að vera lasið land“. 
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Sigríður Rögnvaldsdóttir segir það sína reynslu að höfundar sækist eftir 

ritstjórn: „Mér hefur alltaf fundist höfundar, og sérstaklega flinkustu höfundarnir, 

sækjast eftir áliti og þessari vinnu hjá okkur. Og vera ofsalega þakklátir. Þegar 

maður hefur lent í einhverjum svona minni háttar árekstrum þá finnst mér það 

gjarna vera höfundar sem eru nýir eða óöruggir kannski. En mér finnst höfundar 

almennt sækjast eftir ritstjórn og vera ánægðir með hana þó að þeir taki ekki alltaf 

mark á manni.“ 
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5. KAFLI 

 
Höfundurinn og hugmyndin um 

sameiginleg skrif 
 
Af því sem sagt hefur verið um vinnubrögð bókmenntaritstjórans hér að framan má 

ráða að þessi ósýnilegi aðstoðarmaður, sem starfar í skjóli sjálfskipaðs þagnargildis, 

hefur á stundum gert sig ansi gildandi við sköpun bókmenntaverka. Það má enda 

rekja rætur starfsins til stærsta markaðar heims með bókmenntir þegar þar voru 

miklir uppgangstímar og eftir miklu að slægjast ef bók hitti verulega vel í mark hjá 

kaupendum. Sterkust er hefðin þegar kemur að skáldsögum, sem eiga mesta 

möguleika á útbreiðslu af öllum bókmenntagreinum, og svo auðvitað þar sem eftir 

enn meira er að slægjast, í kvikmyndaheiminum. Mögulega eru tengsl þarna á milli. 

Bandarískir útgefendur í upphafi aldarinnar, sem fannst svara kostnaði að ráða 

sérhæft starfsfólk til að hafa umsjón með og skoðanir á skáldskapartextunum sem 

þeir gáfu út, hafa eflaust allir þekkt til vinnubragða í kvikmyndaiðnaðinum þar sem 

mikil samvinna gat skilað afurðum sem höfðuðu til fjölda neytenda og sköpuðu 

framleiðendum sínum gríðarmiklar tekjur.  

Sagan sem hér hefur verið rakin sýnir að á skömmum tíma verður 

bókmenntaritstjórinn að ómissandi tannhjóli í sístækkandi vél útgáfunnar. Hann 

öðlast þekkingu sem flestir höfundar sækjast eftir og sýnir gildi sitt með því að 

breyta miðlungsgóðum handritum í metsölubækur eða gera verk framúrskarandi 
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höfunda enn betri en ella. Með þessu réttlætir hann tilveru sína á þeim tíma þegar 

útgefendur voru tilbúnir til að kosta miklu til með það að markmiði að skapa sér 

nafn og festa sig í sessi á sviði listrænnar framleiðslu. En jafnvel á mun minni 

mörkuðum, þar sem sala á bókum réttlætir ekki mikinn framleiðslukostnað, festi 

venjan sig fljótt í sessi eins og sést þegar brugðið er upp mynd af undraskjótri þróun 

starfsins hér á landi. 

 Fjölmörg dæmi eru þekkt um mikil afskipti ritstjóra af skáldskapartextum og 

alveg ljóst að þar sem ritstjórnarhefðin er sterkust hafa þeir haft umtalsverð áhrif á 

það hvað var gefið út og hvernig það var mótað til útgáfu; um hvað höfundar skrifa 

og með hvaða hætti. Og vegna þess hvernig textinn er unninn í samvinnu höfundar 

og ritstjóra, og engin spor sjást eftir vinnu þess síðarnefnda, er erfitt að vita hvar 

vinna höfundarins endar og framlag ritstjórans hefst. Í ljósi þessarar vitneskju er 

ekki að furða þótt sumir vilji draga bókmenntaritstjórann fram í dagsljósið og líta á 

sköpun bókmenntaverka sem afurð af samstarfi höfundar við umhverfi sitt, til 

dæmis ritstjóra eða aðra yfirlesara. Ötulasti talsmaður þessa viðhorfs er bandaríski 

bókmenntafræðingurinn M. Thomas Inge sem segir að miðað við það sem við vitum 

um þær málamiðlanir sem höfundur gerir til að fá verk sín útgefin sé óeðlilegt hvað 

við höldum fast í þá rómantísku hugmynd að hann sé einráður skapari verka sinna; 

snillingurinn sem leitast við að búa til eitthvað tært og ómengað af 

auglýsingamennsku samtímans.201  

Inge bendir á að með örfáum undantekningum vilji höfundar koma skrifum 

sínum á framfæri við sem flesta, þar hljóti aðrir ævinlega að hafa áhrif á verk þeirra 

og um þá aðkomu þurfi ekki að ríkja þögn.202 Bandarísk bókmenntasaga 20. aldar er 

                                                           
201 Inge, M. Thomas: „Collaboration and Concepts of Authorship“, bls. 623. 
202 Inge nefnir tvær alþekktar undantekningar frá því að höfundar vilji koma verkum sínum á 
framfæri, Emily Dickinson og Franz Kafka. Skrif beggja urðu þó alþekkt eftir dauða þeirra og nutu 
mikillar aðdáunar, verk Dickinson fyrir tilstilli ritstjóranna Mabel Loomis Todd og Thomas H. 
Johnson sem bjuggu verk hennar til útgáfu, og sögur Kafka fyrir tilstilli vinar hans, Max Brod, sem 
bjó þær til útgáfu. Inge, M. Thomas: „Collaboration and Concepts of Authorship“, bls. 624. 
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að hans mati að stórum hluta afrakstur slíkrar samvinnu. Útgáfa á texta er flókið 

ferli sem útheimtir samninga og málamiðlanir. Textinn er upprunninn hjá 

höfundinum en á milli hans og lesenda standa fjölmargir áhrifamiklir aðilar sem allir 

geti sett sitt mark á hann. Einstaka dæmi séu til um að þessi samvinna hafi farið illa 

en þegar hún heppnist best verði til bók sem í senn njóti viðurkenningar og seljist 

vel.203  

Þannig fyndist Inge eðlilegt að nafn Ezra Pounds stæði á titilsíðu The Waste 

Land, ásamt nafni T.S. Eliots, vegna þeirrar ítarlegu ritstjórnar sem hann veitti og 

öllum er kunn.204 Eins væri rétt að tilgreina ritstjóra á útgáfum allra verka eftir 

Thomas Wolfe, því án aðkomu þeirra hefði líklega ekkert komið út af skrifum 

hans.205 Inge hafnar þeirri fullyrðingu stjörnuritstjórans Maxwell Perkins að hann 

hafi ekkert lagt til sköpunar þeirra skáldverka sem hann fylgdi frá handriti til 

prentunar. Þvert á móti segir hann að höfundarverk Perkins ætti fullt erindi í hvaða 

safnrit sem er með bandarískum bókmenntum frá 20. öld.206  

Inge harmar að með yfirlýsingum sínum um að bókmenntir eigi einungis að 

vera verk höfunda sinna hafi Perkins og aðrir áhrifamiklir ritstjórar grafið undan 

mikilvægu starfi ritstjórans og stuðlað að þeirri hugmynd að í seinni tíma útgáfum 

þurfi að afmá öll merki um vinnu hans til að finna upprunalega ætlun höfundarins. 

Þannig gagnrýnir hann nýlega fræðilega útgáfu á The Great Gatsby eftir F. Scott 

Fitzgerald þar sem breytingar ritstjóra Scribner-útgáfunnar, Perkins og annarra, eru 

dregnar til baka. Útkoman er texti sem verður óljós, meðal annars vegna 

ruglingslegrar notkunar á greinarmerkjum, og nokkuð víst að höfundurinn hefði 

                                                           
203 Inge, M. Thomas: „Collaboration and Concepts of Authorship“, bls. 625; Inge, Thomas M.: 
„The Art of Collaboration in Popular Culture“, bls. 37. 
204 Ljósprent af handriti ljóðsins hefur verið gefið út, þar sem athugasemdir Pounds, og raunar 
einnig skáldsins sjálfs og eiginkonu hans, sjást. Sjá: Eliot, T.S.: The Waste Land. 
205 Inge, M. Thomas: „Collaboration and Concepts of Authorship“, bls. 625–626; Inge, Thomas 
M.: „The Art of Collaboration in Popular Culture“, bls. 36. 
206 Inge, M. Thomas: „Collaboration and Concepts of Authorship“, bls. 626. 
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ekki viljað láta hann þannig frá sér. Inge segir þennan hugsunarhátt gera lítið úr 

mikilvægu samstarfi höfunda og ritstjóra meðan á vinnslu bóka stendur. 

Þessar útgáfur eru ekki bækurnar sem voru upprunalega gefnar út, ritdæmdar, 

lesnar og fjallað um af kynslóðum kennara og fræðimanna. Þær standa utan 

bókmenntasögunnar og eru hluti af rannsóknum á þeirri sögu. Þær ætti ekki að 

nota í kennslu fyrir nemendur sem ekki þekkja upprunalegu útgáfurnar og 

stöðu þeirra í bókmenntasögulegu samhengi. Og að lokum viðhalda þær 

goðsögninni um einráða höfundinn sem þarf að bjarga undan mengandi 

áhrifum frá markaðnum og samvinnunni.207 

Inge segir að viðurkenningin á þeirri samvinnu sem eigi sér stað við vinnslu 

skáldverka þurfi í engu að breyta því hvernig við fjöllum um bókmenntir eða 

kennum þær. Aftur á móti þyrfti að leiðrétta almenna afstöðu okkar til höfundarins, 

hætta að krefjast þess af honum að hann vinni einn og þar með að áfellast hann 

fyrir að þiggja ráð og skapa í samvinnu við aðra. Með því að víkka út hugmynd okkar 

um höfundinn þannig að hún rúmi það samstarf sem sannanlega fer fram yrði hún 

einfaldlega raunsannari og minna rómantísk.208  

Sömu sjónarmið viðrar Jack Stillinger í bók sinni Multiple Authorship and the 

Myth of the Solitary Genius. Þar segir hann að almennt sé litið með allt of einföldum 

hætti á höfundarvirkni, flest verk séu eignuð einum höfundi og aðkoma annarra 

álitin truflun þótt í raun séu flestir textar afrakstur samstarfs margra aðila.209 Eins 

og Inge beinir hann sjónum sínum að vinnubrögðum Maxwells Perkins og fullyrðir 

að hann hafi gert mun meira en hann vildi sjálfur viðurkenna og hafi haft varanleg 

áhrif á bandarískar bókmenntir.210 Og í umfjöllun sinni um samstarf höfunda og 

ritstjóra spyr Rosemary Shipton: 

Ef höfundar sækjast svo mjög eftir góðri ritstjórn, af hverju er starfsstéttin þá 

enn undir huliðshjálmi, og af hverju eru störf ritstjórans svona ósýnileg? [...] 

                                                           
207 Inge, M. Thomas: „Collaboration and Concepts of Authorship“, bls. 628. 
208 Inge, M. Thomas: „Collaboration and Concepts of Authorship“, bls. 630. 
209 Stillinger, Jack: Multiple Authorship and the Myth of the Solitary Genius, bls. v–vii. 
210 Stillinger, Jack: Multiple Authorship and the Myth of the Solitary Genius, bls. 150. 
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Það er kominn tími til að horfast í augu við að saman geta höfundar og 

ritstjórar skapað frábærar bækur.211 

Þessir fræðimenn sem tala fyrir því að samstarf höfunda og ritstjóra verði gert enn 

sýnilegra en það er nú, til dæmis með því að ritstjóri sé tilgreindur á titil- eða 

kreditsíðu bókar, hafa nokkuð til síns máls. Röksemdafærslu sína byggja þeir á þeim 

vinnubrögðum sem ástunduð hafa verið í bókaútgáfu víða um hinn vestræna heim 

áratugum saman og benda réttilega á að þar sé höfundurinn síður en svo einráður 

um endanlega gerð textans sem þó er eignaður honum einum. Þó má ætla að þau 

tali fyrir daufum eyrum. Að minnsta kosti held ég að vandfundinn væri sá ritstjóri 

eða útgefandi sem tæki undir þennan málflutning. Spurningunni um það hvort 

ritstjórar ættu að hljóta meiri athygli svarar ritstjórinn Caroline Blake með þessum 

orðum: 

Nei, vegna þess að almenningur hefur engan áhuga á útgáfustarfsemi. 

Höfundurinn verður að vera í miðdepli í öllu ferlinu. Ef útgáfusviðið fer að 

reyna að draga athyglina að sér myndi ánægja lesandans minnka. Lesendur vilja 

ekki hugsa um ritunarferlið, eða ritstjórnarferlið. Fæstir almennir lesendur vita 

mikið um hvernig sú vinna fer fram og eru ánægðir með að halda að bók spretti 

fullsköpuð úr kolli höfundar síns.212 

Betsy Lerner tekur undir þessi sjónarmið þegar hún endursegir ráð sem Gordon 

Lish, ritstjórinn sem mun hafa haft afgerandi áhrif á bækur bandaríska höfundarins 

Raymonds Carver, fékk frá starfsbróður: „Það er ekkert hægt að afhjúpa Carver. 

Jafnvel þótt fólk hefði það frá Carver sjálfum að þú bærir í meginatriðum ábyrgð á 

bestu bókum hans myndi það strax gleyma því. Það er of mikið að taka inn. Of 

flókið.“ Síðan bætti hann við að lesendur myndu ekki álasa Carver fyrir að treysta 

svona ríkulega á ritstjóra sinn heldur Lish fyrir að eigna sér hluta af snilldinni.213  

                                                           
211 Shipton, Rosemary: „The Mysterious Relationship“, bls. 62. 
212 Greenberg, Susan L.: Editors Talk about Editing, bls. 123. 
213 Lerner, Betsy: The Forest for the Trees, bls. 200. Lish þessi virðist hafa verið óvenjulega 
afskiptasamur ritstjóri eins og Lerner rekur í umfjöllun sinni. Fyrst segir hún að Carver hafi tekið 



92 
 

Ástæðan fyrir þessu er líklega tvíþætt, hugmyndir okkar um höfundinn annars 

vegar, og mikilvægi þeirra þegar kemur að því að miðla bókum til almennings hins 

vegar. Það er varla tilviljun að þeir fáu ritstjórar sem hafa tjáð sig um störf sín 

opinberlega gera iðulega lítið úr þeim en upphefja þátt höfundarins, þó að þeir viti 

manna best hversu miklu hefur stundum munað á handriti höfundar og útgefinni 

bók. Maxwell Perkins hélt því til dæmis opinberlega fram að höfundar þyrftu upp til 

hópa enga aðstoð við að búa bækur sínar til prentunar en það sem við vitum um 

vinnubrögð hans ber vott um hið gagnstæða.214 Jack Stillinger giskar á að þetta sé 

ekki síst af tillitssemi við höfunda sem vilji gjarna trúa því sjálfir að enginn komi að 

verkinu nema þeir.215 En það eru ekki síður lesendur sem heillast af hugmyndinni 

um að einn skapandi hugur standi að baki hverju listaverki og M. Thomas Inge segir 

að það sé mjög skiljanlegt: „Hver sættir sig við vöru sem orðið hefur til á færibandi 

þegar hann á kost á því sem er handgert?“216 

 

HVER ER Á SVIÐINU? 

Hvað sem allri fræðilegri umræðu um dauða eða brotthvarf höfundarins líður blasir 

við að hann hefur firnasterka stöðu í vitund almennings. Þrátt fyrir mýmargar sögur 

um aðkomu ritstjóra að bókmenntaverkum haggar ekkert ímynd höfundarins – 

hann er sá sem skapar og skrifar og sviðsljósið beinist að. Þetta stafar ekki síst af því 

hvernig útgefendur – menningarlegu viðskiptamennirnir – hafa byggt þessa ímynd 

upp og viðhaldið henni.  

Pierre Bourdieu benti á að fyrirtæki á sviði listrænnar framleiðslu leituðust 

alltaf við að koma afurðum sínum sem víðast og þar sem eftir mestu auðmagni væri 

                                                           
athugasemdum hans feginsamlega en á endanum hafi hann barmað sér undan þeim og beðið um 
eðlilega ritstjórn. 
214 Van Hart, Rachel F.: „The Editorial Double Vision of Maxwell Perkins“, bls. 34–35. 
215 Stillinger, Jack: Multiple Authorship and the Myth of the Solitary Genius, bls. 155. 
216 Inge, Thomas M.: „The Art of Collaboration in Popular Culture“, bls. 31. 
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að slægjast. Í því skyni straumlínulaga þeir ekki einungis listrænu afurðirnar, meðal 

annars með því að láta ritstýra bókum í takt við kröfur markaðarins, heldur leitast 

þeir einnig við að kynna vörur sínar þannig að þær falli kaupendum sem best í geð. 

Og þar er höfundurinn lykilatriði.  

Þegar markaðsdrifin bókaútgáfa varð til í Evrópu á tímum iðnbyltingarinnar 

stóð rómantíska hugmyndin um höfundinn sem einráða snillinginn sterk og hún 

hentaði útgefandanum vel. Fjöldaframleiðsla á bókum skapaði grundvöll fyrir því að 

ákveðnir höfundar gætu orðið þekktir af verkum sínum og það kitlaði ekki bara 

hégómagirnd þeirra heldur skapaði útgefanda þeirra tekjur. Þegar ritstjórn festi sig í 

sessi og óx ásmegin með undraskjótum hætti var það vegna þess að útgefendur sáu 

að þeir gætu mótað texta höfundanna enn betur að kröfum kaupenda; en leyndin 

sem ætíð hefur hvílt yfir starfi ritstjórans – sú staðreynd að hans er sjaldnast getið, 

hvorki innan spjalda bókar né í umfjöllun um hana – skýrist af því að ekkert gat 

skákað höfundinum sem talsmanni bókarinnar og hvorki útgefandinn né ritstjórinn 

höfðu nokkurn hag af því að reyna það. 

Eins og kom fram hér í upphafi þarf útgefandi að skapa sér nafn og afla sér 

virðingar en það er honum jafnvel enn mikilvægara að þeir listamenn sem hann 

starfar með séu þekktir af verkum sínum, nafn þeirra sé vörumerki í sjálfu sér og 

almenningur sækist eftir því að lesa – og kaupa – allt sem þeir hafa skrifað. Með 

orðspori sínu lýsir útgefandinn yfir virði þeirra höfunda sem hann tekur undir sinn 

verndarvæng, fjárfestir í stöðu þeirra innan samfélagsins og er tilbúinn til að taka þá 

áhættu sem því fylgir.217 Listamönnunum sem hann vígir býður hann sem tryggingu 

allt það menningarlega auðmagn sem hann hefur aflað sér með störfum sínum.218 

Orðspor þeirra höfunda sem öflugustu vígsluna hafa hlotið er líklegt til að styrkja 

stöðu þeirra enn frekar, í krafti vígslunnar þykja þeir áhugaverðir og hafa því alla 

                                                           
217 Bourdieu, Pierre: „The Production of Belief“, bls. 77. 
218 Bourdieu, Pierre: „The Production of Belief“, bls. 76. 
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burði til að afla mikilla tekna, til handa sér og útgefanda sínum.219 Samband 

útgefandans og listamannsins hvílir þannig á því að hvor um sig eflir menningarlegt 

– og fjárhagslegt – auðmagn hins.  

Eins og reifað var í fyrsta kafla þessarar ritgerðar eru hugmyndir okkar um 

höfundinn breytilegar. Í grein sinni „Hvað er höfundur?“ bendir Michel Foucault á 

að fram á 17. öld og jafnvel lengur hafi það ekki rýrt gildi bókmenntatexta að vera 

nafnlausir en vísindatexta þurfti að eigna ákveðnum höfundi sem um leið tryggði 

sannleiksgildi þeirra. Síðar snerist þetta að ákveðnu leyti við þegar nafn 

vísindamanns var ekki lengur nauðsynlegt til að gera vísindatexta trúverðuga en 

bókmenntaleg orðræða var hins vegar „því aðeins meðtækileg að henni fylgdi 

höfundarvirkni og í ljóðlist eða skáldsögu var spurt um nafn þess sem skrifaði 

textann ásamt dagsetningu og aðstæðunum þegar textinn varð til. Merking textans, 

staða hans og gildi, réðst af svörunum við þessum spurningum.“220 

Í stað höfundar talar Foucault um höfundargildi sem hann segir að vísi ekki til 

lifandi einstaklings heldur þeirrar heildar sem nafn ákveðins höfundar afmarkar. Inn 

í höfundargildið mætti því hæglega fella þær aðstæður sem umlykja sköpun texta, 

ekki síst mögulega samvinnu höfundarins við aðra. Slík samvinna hefur alltaf tíðkast 

að einhverju marki, eins og áður er komið fram, en þegar bókaútgáfan varð fagleg 

og markaðsdrifin varð hún óhjákvæmilegur hluti af ferlinu við að koma hugmynd frá 

höfundi til lesenda. Nafnlausi ritstjórinn er þannig orðinn órjúfanlegur hluti af því 

sem við fellum undir höfundarnafnið en þó er það ekki hlutverk hans að vera 

höfundur. 

Höfundur sem vill koma bókum sínum á framfæri við stóran hóp lesenda þarf 

til þess aðstoð öflugs útgefanda og honum hefur nú um alllangt skeið fylgt ritstjóri, 

sem tekur við verki höfundarins og mótar það með sínum hætti út frá væntingum 
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ætlaðara lesenda. Þetta þurfa höfundar að gangast inn á – flestir fúsir en 

gagnrýnisraddir heyrast líka og þarf engan að undra þegar varpað er ljósi á það 

hversu djúpt ritstjórnin getur rist.  

Þegar um skáldskap er að ræða er enn spurt hver sé höfundur hans og færa má 

rök fyrir því að höfundarnafnið skipti sífellt meira máli eftir því sem markaðssetning 

bókmennta verður mikilvægari. Það þarf ekki annað en skoða leturstærð á nöfnum 

metsöluhöfunda á bókakápum til að fá það staðfest. Nafn höfundar er það sem 

selur bækur. En það er ekki spurt að því hvaða aðstoð sá höfundur kann að hafa 

þegið og líklega rétt hjá áðurnefndum kunningja ritstjórans Gordons Lish að 

almenningur myndi fyrirlíta slíka vitneskju og grafa hana í gleymsku.221 Á sviði 

menningarlegrar framleiðslu stendur höfundurinn fremstur og kastljósið beinist að 

honum. 

Það er ekki síst umræðan um að ritstjórn fari hnignandi sem hefur á 

undanförnum árum varpað ljósi á ritstjórann. Í krafti vitneskjunnar um störf hans 

kvarta lesendur og gagnrýnendur þegar þeir rekast á eitthvað í útgefnum í bókum 

sem misbýður þeim en fólk innan fagsins bendir á að aðrir þættir skipti nú meira 

máli í markaðsdrifinni bókaútgáfu heldur en að stíll sé snurðulaus og bygging 

rökrétt.222 Ritstjórn er dýr og tímafrek og því gefur auga leið að þegar reynt er að 

draga úr kostnaði og hámarka ágóða er erfitt að verja starf þess sem vinnur verk sín 

í kyrrþey, ekki síst þegar engin leið er að vita hvort verk hans gera bækur alltaf að 

betri söluvöru.223 

Stærri hluti af starfi ritstjóra hjá stórum útgefendum felst nú í að velja réttu 

handritin til útgáfu og fyrirtækin leggja meiri áherslu á markaðssetningu en snurfus 

við texta. Enda er rökrétt að nú, þegar auðveldara er en nokkru sinni að koma texta 
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á framfæri við lesendur, með sjálfsútgáfum sem seldar eru eða þeim dreift á netinu, 

að útgefendur beini kröftum sínum að því sem þeir hafa fram yfir sjálfsútgáfurnar. 

Það auðmagn sem þeir geta núna boðið höfundunum sem þeir kjósa að vinna með 

er aðgengi að markaðnum og eftir því sem vægi markaðssetningar eykst felst það 

að æ minna leyti í frágangi texta. Það má því velta fyrir sér hvort þau nákvæmu 

vinnubrögð sem lýst var hér að framan séu enn ástunduð alls staðar þar sem bækur 

eru gefnar út og ef svo er, hversu lengi verður því haldið áfram. Því það versta sem 

þessi þróun gæti leitt til væri að útgefendur héldu áfram að áskilja sér rétt til að 

hafa mótandi áhrif á þær bækur sem þeir gefa út en hætti að vilja borga fyrir 

vinnuna sem í því felst; að ritstjórnarþjónustan sem höfundum bjóðist minnki en 

kröfurnar ekki. Þá er hætt við að sviðið gæti tæmst og kastljósið lýsi á mannlausar 

fjalir. 
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