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I. Verkferli skáldverks 

 

Starf ritstjóra innan bókaforlags vegur mest frá því að handrit berst og þar til það 

verður að skáldverki og er sent til prentunar. Ritstjóri skáldverksins er yfirmaður 

verkferlisins sem á sér stað þegar handritið er unnið. Margir kunna að halda að 

ritstjóri geti sagt skilið við verkferlið þegar skáldverkið er sent úr húsi til prentunar, 

en raunin er önnur. Ritstjórinn er sérfræðingur skáldverksins innan bókaforlagsins og 

veitir gjarnan hjálparhönd við kynningarstarfsemina, þrátt fyrir að það sé ekki hans 

valdsvið. 

Hér verður skáldverki fylgt eftir, frá því handrit berst bókaforlagi, er samþykkt 

til útgáfu og þar til það er gefið út, kynnt og auglýst. Samhliða því verður rætt um 

hlutverk og verkefni ritstjórans í öllu verkferlinu. Með þessu móti skoðast allar hliðar 

ritstjórnar og útgáfustarfsemi. Vinnuaðferðir ritstjóra eru einstaklingsbundnar og erfitt 

er að henda reiður á hina einu réttu aðferð við meðhöndlun handrita, en hér verður 

dæmigerðu verkferli lýst. Greining verður takmörkuð við nýtt íslenskt skáldverk og 

tekið mið af bókaforlagi sem er stórt í sniðum. Stuðst verður að töluverðu leyti við orð 

reyndra erlendra ritstjóra. Það sem hefur verið ritað um ritstjórn og útgáfu er oftast 

nær huglægt mat frekar en fræðilegt. Að vísu má í mörgum skrifum greina arfleið 

vinnureglna og aðferða ritstjóra og bókaforlaga, það er að segja hvernig verkferlið 

hefur þróast og mótast gegnum árin. 

Fyrsti hluti skýrslunnar fjallar um þann hluta verkferlisins sem er undir stjórn 

ritstjórans, svo sem handritalestur, efnislegan lestur, listrænar útfærslur, samskipti við 

höfunda, prófarkalestur og kápugerð. Annar hlutinn tekur á þeim þáttum sem eru utan 

stjórnar ritstjórans, þar sem hann hins vegar er í ráðgefandi hlutverki, svo sem 

fréttatilkynningum, kynningareintökum, auglýsingum og auglýsingatextum, svo og 

annarri kynningarstarfsemi. Að lokum er skáldverkið orðið opinbert, berskjaldað fyrir 

viðtökum og verður hluti af bókmenntaarfinum. Lokahluti skýrslunnar lýsir 

starfsnámi undirritaðs hjá Forlaginu, frá 4. júní til 13. ágúst 2008. 

Ritstjóri er sá sem sér til þess að tilteknir textar séu unnir eftir fyrirfram 

mótuðu verkferli, að textarnir séu meðhöndlaðir á réttan hátt eftir ákveðnum þrepum. 

Ef ekki er farið eftir verkferlinu er hætta á að það auki bæði kostnað og dragi úr 

gæðum textans. Til að mynda er ekki hafinn ítarlegur efnislegur lestur á handriti sem 

hefur nýlega borist og er til skoðunar til útgáfu, heldur er handritalestur framkvæmdur 
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og út frá honum ákvarðað hvort gefa eigi það út sem skáldverk. Fara verður yfir 

ákveðin grundvallaratriði áður en hafin er raunveruleg og fagurfræðileg vinna með 

handritið. Einnig má nefna að prófarkalestur fer ekki fram fyrr en öll efnisleg atriði 

textans hafa verið fullkomnuð. Ritstjórinn ber sem sagt ábyrgð á því að texti 

skáldverksins sé meðhöndlaður á réttan hátt, þar til hann er fullunninn og ásættanlegur 

til útgáfu. 
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1. Handrit að skáldverki berst bókaforlagi: Handritalestur 

Höfundur leggur handrit inn á bókaforlag og ritstjóri les yfir og metur textann. 

Handritalestur er ekki djúplestur frá orði til orðs, öllu heldur er rennt eða 

skannað yfir textann, og oft eru það fyrstu orðin og fyrsta blaðsíðan sem skiptir 

sköpum fyrir það hvernig handritið fangar ritstjórann. Ósjaldan segir eðlisávísun 

reynds ritstjóra meira en mörg orð og langur lestur.1 Ekki er hægt að eyða löngum 

tíma í yfirlestur á handriti sem mun að öllum líkindum vera hafnað hvort eð er. Þegar 

ritstjóri sér og finnur að handritið er ekki nógu gott eða henti ekki til útgáfu er 

hagstæðast að stöðva lesturinn samstundis og senda handritið til höfundar þess og 

meðfylgjandi afþökkunarbréf. Sá er bréfið fær gæti viljað frekari rökstuðning en 

ritstjóranum ber þá að svara með hlutleysi og fordómalaust. Bæði er það gert til þess 

að forðast að gefa viðkomandi vonir um að hann geti mögulega sent handritið inn 

síðar, og að koma í veg fyrir að móðga viðkomandi. 

Ritstjórinn þarf að finna jafnvægi milli þess að vera opinn og fordómalaus 

gagnvart nýjum textum og þess að lúta reynslunni. Handrit sem er í belg og biðu, illa 

skipulagt, illa skipt í efnisgreinar og með margar stafsetningar- og málfræðivillur, er í 

töluverðri hættu á að vera hafnað samstundis. Ritstjórinn Jane von Mehren segir 

einmitt að „[e]kkert slökkvi áhuga ritstjóra jafn fljótt og handrit sem er sóðalegt og 

illa ritað …“2 Handrit sem er snyrtilega unnið og vel uppsett er líklegra til að heilla 

ritstjórann og hann gefur slíku handriti frekar tækifæri. Þá er aldrei að vita nema 

ástríðan kvikni: „Það er ekkert eins uppörvandi fyrir ritstjóra eins og að uppgötva 

frumlegan, spennandi og mjög færan höfund.“3 Að sama skapi er það vandamál þegar 

höfundur á nokkurra bóka samningi hjá bókaforlagi skilar inn illa unnu handriti. 

Textinn getur verið efnislega góður en illa uppsettur og mikið um málfræði- 

stafsetningar- og innsláttarvillur. Undir slíkum kringumstæðum ætti ritstjórinn að 

senda handritið til baka og krefjast þess að höfundurinn vinni textann betur áður en 

lengra er haldið. Þetta getur komið sér vel fyrir báða aðila, ritstjórann og höfundinn, 

því að öllum líkindum verður hinn síðarnefndi sáttari við verkið en ella. 

                                                 
1 Sharpe, Leslie T. og Irene Gunther, Editing Fact and Fiction: A Concise Guide to Book Editing, 
Cambridge, New York og Melbourne: Cambridge University Press, 1997, bls. 131. 
2 Mehren, Jane von, „What Editor Look for in a Query Letter, Proposal, and Manuscripts“, Editors on 
Editing: What Writers Need to Know About What Editors Do, New York: Grove Press, 1993, bls. 93-
100, hér bls. 95. 
3 Sama heimild, bls. 100. 
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Við fyrstu kynni af handriti frá nýjum höfundi eru þrír möguleikar eftir því 

hvernig ritstjórinn metur textann: 

 

1. Ritstjórinn telur handrit ekki nógu gott og stöðvar lesturinn og sendir 

afþökkunarbréf. 

2. Ritstjórinn er ekki viss í sinni sök, hann er ekki nógu sérfróður um 

bókmenntaformið, eða handritið hrífur hann ekki en hann veit þó að eitthvað 

við textann gæti virkað. Þá biður hann annan ritstjóra eða starfsmann 

bókaforlagsins að lesa yfir, meta textann og gefa sér skýrslu. Dæmi: Ef ritstjóri 

sem hefur unnið mikið með glæpasögur fær ljóðabókarhandrit sent beint frá 

höfundi og sá fyrrnefndi orðinn nokkuð ryðgaður í því formi. 

3. Ritstjórinn hrífst af handritinu og telur það vera útgáfu- og söluhæft. 

 

Í fyrsta og öðru tilvikinu þykir eðlilegt að ritstjórinn leggi ekki mikla vinnu í 

handritalesturinn. Hann rennir yfir fyrstu síðurnar, flettir í gegn, grípur niður á stöku 

stað og athugar endinn. Það má segja að eitt af því mikilvægasta sem ritstjóri 

skáldverka þarf að kunna er að vita hvenær á að renna yfir textann og hvenær á lesa 

vandlega. Ritstjórinn M. Lincoln Schuster kemst svo að orði um handritalestur: 

 

Öðlastu stjórn á þeirri list að fleyta á, hoppa yfir, renna augum yfir, og taka úrtak úr – 

tækninni að stikla á stóru við allan handritalesturinn. Þú verður að læra hvenær þú mátt 

á öruggan hátt nota þessa tækni, og hvenær þú verður að lesa hverja einustu línu, hvert 

einasta orð.4 

 

Lestur af þessu tagi virðist einfaldur, en er það ekki, heldur krefst þjálfunar og færni; 

að staldra ekki lengi við og vita hvað skiptir máli í góðu skáldverki; að geta vegið og 

metið á stuttum tíma hvort það henti til útgáfu. Þess má geta að kunnátta í hraðlestri 

kemur sér vel. 

 Í síðastnefnda tilvikinu hér að ofan hægir ritstjórinn á yfirferðinni og les 

vandlega fyrstu tugi síðnanna, jafnvel fyrstu hundrað. Hann flettir svo í gegn með 

varfærni og staldrar við þær síðustu. Ritstjóranum er að sjálfsögðu frjálst að lesa 

                                                 
4 Schuster, M. Lincoln, „An Open Letter to a Would-be Editor“, Editors on Editing: What Writers 
Need to Know About What Editors Do, New York: Grove Press, 1993, bls. 22-28, hér bls. 25. 
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handritið í heild því nú þarf að sannfæra ritstjórnina að um sé að ræða skáldverk til 

útgáfu. 

 

1.1 Handrit samþykkt 

Til þess að kynna samstarfsmönnum handritið á sem skilvirkastan hátt er ráðlegt að 

drepa á grundvallarþáttum og hugtökum bókmenntafræðinnar, það er að segja fleyta á 

yfirborðinu. Um er að ræða skilgreiningu og útlistun á söguþræði (upphaf, miðja, 

endir), persónum, minnum, stílbrögðum og sérkennum, til dæmis hvort einhvers konar 

ádeila búi í textanum. Ritstjórinn Richard Marek nefnir fjögur atriði sem hann leitar 

að í nýju handriti sem verða að heilla svo hann taki það til skoðunar: Rödd, flæði, 

persónur, söguþráð og sannfærandi lýsingar.5 Meðan á lestrinum stendur ætti 

ritstjórinn að koma auga á þessa þætti í handritinu og punkta hjá sér fyrir komandi 

ritstjórnarfund. 

 Á ritstjórnarfundi er mikilvægt að ritstjórinn kynni handritið í sem stystu máli, 

en að sjálfsögðu á skýran hátt. Hann gæti til að mynda fjölfaldað mikilvægustu 

punktana sína um textann og dreift til fundarmanna til stuðnings máli sínu, en haldið 

til haga fyrir sjálfan sig fleiri og ítarlegri athugasemdum um handritið – ef 

fundarmenn vilja spyrja frekar um textann. Á fundum sem þessum eru sölumöguleikar 

reifaðir, og því verður ritstjórinn einnig að huga að söluvænlegum þáttum handritsins  

við undirbúning fyrir kynningu á því. Búast má við öllum mögulegum viðbrögðum 

samstarfsmanna, til að mynda að aðrir ritstjórar samsinni handritinu en útgáfu- og 

markaðsstjóri setji spurningamerki við kostnað og sölumöguleika þess, eða ritstjórar 

gagnrýni fagurfræðilegar hliðar handritsins en markaðsdeildin sjái mikla 

sölumöguleika. Ritstjórinn þarf því að vera undirbúinn fyrir að geta svarað 

spurningum og viðbrögðum fundarins. 

 Ritstjórinn er ekki sérfræðingur á sviði markaðsmála en hann verður þó að 

geta greint og metið ákveðna söluþætti, þar á meðal ólíka markhópa, sett fram grófa 

kostnaðaráætlun, og varpað fram hugmyndum um það hvernig verkið gæti hugsanlega 

verið kynnt og auglýst. Þessi grundvallarvitneskja á markaðs- og kynningarmálum 

hjálpar til við að koma handritinu áleiðis og finna því góðan farveg. Ritstjórinn má 

því ekki sitja við skrifborð sitt á bókaforlaginu sem hrokafullur fagurkeri, heldur 

                                                 
5 Marek, Richard, „How Books Are Chosen: What Goes into Making an Editorial Decision“, Editors 
on Editing: What Writers Need to Know About What Editors Do, New York: Grove Press, 1993, bls. 
83-90, hér bls. 87-89. 
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verður hann að opna hug sinn: „Það er munur á persónulegum smekk og 

fagmannlegum smekk; ritstjóri verður að þróa með sér skilning á söluvænlegum 

bókum þótt hann lesi þær ekki sjálfur í fríinu sínu.“6 Fagurfræðilegu þættir handritsins 

haldast í hendur við þá söluvænlegu; vitneskja og kunnátta ritstjórans um textann 

verður síðar nauðsynleg allri kynningarstarfsemi skáldverksins. Nánar verður vikið að 

þessu síðar. 

 Ekki er þar með sagt að bókaforlög vilji einungis gefa út handrit sem hafa 

örugga sölumöguleika. Flest þeirra stefna að því að gefa út góðan og fjölbreyttan 

skáldskap, bæði til góðs orðspors – sem styður aftur sölu annarra útgefinna titla 

bókaforlagsins – og sem framlag til bókmenntaarfsins um ókomin ár. Stærstu og 

vinsælustu titlarnir afla mikilla tekna og veita bókaforlaginu aukið svigrúm til að gefa 

út verulega góðan skáldskap, sem mögulega hefur ekki eins mikla sölumöguleika. 

Nærtækt dæmi eru glæpasögur samtímans þar sem höfundar á borð við Arnald 

Indriðason selja tugþúsundir eintaka ár eftir ár og bókaforlagið þarf ekki að hika við 

að gefa bækurnar út. „Listrænni“ skáldverk geta einnig selst vel ef rétt er haldið á 

spöðunum, það er að segja ef ritstjórinn er fær um að koma auga á verulega gott 

handrit, og í samvinnu við markaðshlið bókaforlagsins ýtt undir árangursríka 

kynningarstarfsemi. Dæmi um listrænan skáldskap sem selst mjög vel eru bækur 

Einars Más Guðmundssonar, Einars Kárasonar, Sigurðar Pálssonar, Guðrúnar Evu 

Mínverudóttur, Auðar Jónsdóttur og svo mætti lengi telja. Verk þessara höfunda geta 

verið metnaðarfull og „ekki allra“ eins og til dæmis bækur Guðrúnar Evu. En vegna 

vel heppnaðs samstarfs höfundar, ritstjóra og markaðsdeildar hafa bækur hennar notið 

virðingar og fengið víðtækan lestur; þær seljast vel. Og í kjölfarið færist góður og 

listrænn skáldskapur til almennra lesenda. Auðvitað er það höfundurinn sem á mesta 

hrósið skilið þegar vel gengur því sáttur lesandi er besti auglýsandinn; jákvætt orðspor 

skáldverks breiðist mest út milli manna. 

Eftir að ritstjórinn hefur kynnt og rökstutt skoðun sína um að handritið ætti að 

vera gefið út eru málin rædd og svo er tekin lýðræðisleg ákvörðun um útgáfuna. 

Útgáfustjóri bókaforlagsins hefur þó mesta valdið í þessum efnum, en ef meirihluti 

fundarmanna lætur vel af handritinu mun hann væntanlega samþykkja útgáfu þess. Í 

sumum tilvikum, þegar um er að ræða handrit sem er mjög gott og enginn vafi leikur 

á útgáfu, nægir að ræða við útgáfustjóra og örfáa aðra aðila, þar sem handritið er 

                                                 
6 Sama heimild, bls. 90. 
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samþykkt til útgáfu utan hefðbundins ritstjórnarfundar. Gæta verður þess að greina frá 

samþykktinni á næsta fundi, svo að aðrir starfsmenn hafi vitneskju um útgáfuna. 

Ef handrit er samþykkt er haft samband við höfundinn og hann spurður hvort 

hann vilji bæta handritið áður en það er fært í verkferli. Þá er samningur gerður við 

hann, en það má nefna að hefðbundin höfundarlaun eru 23% af hverju seldu eintaki.7 

Hægt er að gera undantekningar og allt veltur það á samkomulagsatriði milli 

útgefanda og höfundar. Eftir að samningurinn hefur verið gerður, og höfundur gefið 

grænt ljós, hefst verkferli skáldverksins. 

                                                 
7 Heimasíða Rithöfundasambands Íslands. <http://www.rsi.is/samningar/utgafusamningur/> [Skoðað 4. 
desember 2008]. 
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2. Vinnsla á handriti: Verkferli 

Fram að þessu hefur ritstjórinn einungis framkvæmt yfirborðslestur á handritinu, en á 

þessu stigi tekur við djúplestur og efnisleg og fagurfræðileg vinnsla textans. Þótt texti 

verði ekki að skáldverki fyrr en við viðtökur skal hér rætt um handritið sem skáldverk, 

þar sem það hefur verið samþykkt til útgáfu. 

 

2.1 Efnislegur lestur og athugasemdir  

Þegar höfundur er sáttur við textann eftir útgáfusamþykkt hefst efnislegur lestur þar 

sem leitað er að ósamræmi í textanum og hugsanlegum rangfærslum. Dæmi um 

rangfærslur af því tagi er að í sögunni er talað um að sól sé á himni um sjöleytið í 

janúar á Íslandi, eða kona var í buxum í byrjun kafla en klædd pilsi skömmu síðar. Öll 

atriðin eru svo send höfundi og hann lagfærir textann. Til þess getur komið að 

efnislegar athugasemdir ritstjóra kalli á róttækar breytingar á einhverjum þáttum 

skáldverksins, og því verður hann að vera vel á verði gagnvart þeim breytingum sem 

höfundur gerir í kjölfarið. Efnislegur lestur krefst einbeitingar og varfærni ritstjórans 

og segja má að þetta sé veigamesti þáttur verkferlisins. 

 Athugasemdir ritstjóra um skáldverkið skulu vera skipulagðar og skýrar. Þótt 

höfundurinn þekki verkið sitt inn og út getur hann ekki mögulega munað textann frá 

orði til orðs. Hentugast fyrir yfirsýn og skilvirkni beggja aðila að setja viðkomandi 

athugasemdir við hvern kafla, í réttri röð, og láta blaðsíðutal fylgja. Ráðlegast er að 

athugasemdirnar séu á tölusettum síðum og útprentaðar. Því meiri metnaður sem 

lagður er í verkið af ritstjórans hálfu, og því meiri virðingu sem skáldverkinu er sýnt, 

þeim mun þakklátari verður höfundurinn og í kjölfarið efldari til lagfæringa. 

Samhliða því að finna efnislegar rangfærslur ætti ritstjórinn einnig að hafa 

auga með orðalagi og málfræði- og stafsetningarvillum. Nauðsynlegt er þó að leggja 

ekki of mikla áherslu á þær, að tefja ekki tímann með nákvæmri leit að slíkum villum, 

því á síðari þrepum verkferlisins fer fram prófarkalestur sem tekur rækilega á þeim. 

Því fleiri athugasemdir sem eru í handritinu eftir fyrsta lestur, þeim mun meiri 

tímasparnaður. Ritstjórinn punktar niður og skrifar í handritið þegar um orðalag og 

málfræðiatriði er að ræða en efnislegar athugasemdir ættu að berast höfundi í 

útprentuðu skjali. 
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2.2 Listrænar útfærslur og samskipti við höfund 

Hér leitast ritstjóri og höfundur við að útfæra verkið á fagurfræðilegan hátt, það er að 

segja gera skáldverkið eins gott og það getur mögulega orðið. Listrænar útfærslur eru 

ekki alltaf nauðsynlegar en ef um vandasamt og vandmeðfarið skáldverk er að ræða, 

til að mynda ef það hefur ríkt táknrænt gildi. Listrænar útfærslur má einnig 

framkvæma við efnislegan lestur, en það liggur í höndum ritstjórans og mati hans á 

dýpt skáldverksins hvort eigi að framkvæma þetta tvennt á sama tíma. Örugga leiðin 

er að gera eitt í einu – en það er að sjálfsögðu ekki algilt. Við lagfæringar höfundar 

eftir efnislegan lestur geta vaknað upp spurningar um listrænar útfærslur og því helst 

þetta tvennt í hendur. 

Hafa ber hugfast að ritstjórinn má einungis varpa fram hugmyndum og 

ábendingum um listræna þætti skáldverksins, því höfundurinn er listamaðurinn og 

ræður alfarið fagurfræði textans. Aftur á móti verður ritstjórinn að setja fram ströng 

skilyrði um málfar, stafsetningu og uppsetningu textans. Mikilvægt er að grípa ekki 

fram fyrir hendurnar á höfundinum varðandi fagurfræðina; það fer út fyrir valdsvið 

ritstjóra og getur skaðað sjálfsöryggi höfundarins og aftrað listrænni tjáningu hans. 

Ofvald ritstjóra skaðar einnig skáldverkið sjálft því ef hann skiptir sér of mikið af 

sjálfri listsköpuninni getur það oft gert illt verra. 

 

Ritstjóri er hvorki höfundur né meðhöfundur; hann eða hún tekur ekki þátt í sköpuninni 

[…] Það þýðir ekki að bannað sé að segja höfundi hug sinn, í raun væri það kæruleysi 

ef ekki væru tjáðar skoðanir, viðbrögð og hugsanir; ritstjóri fær greitt fyrir að bjóða 

höfundinum ráðleggingar og sömuleiðis að vera málsvari lesandans. En hann býður 

fram skoðanir; hann hefur engan rétt á að setja fram skipanir. Höfundurinn hlustar á 

það sem ritstjórinn hefur að segja – og samþykkir eða hafnar uppástungunum.8 

 

Ritstjórinn er yfirmaður verkferlisins og hefur umsjón með meðhöndlun 

skáldverksins, og leiðbeinandi höfundar. Hann er ekki listamaðurinn. Í mörgum 

skrifum um ritstjórn er áhersla lögð á þetta atriði og því greinilega mikilvægur þáttur í 

því að ritstjóra mistakist ekki hrapalega. En aftur á móti verður þessi staðreynd að 

vera ritstjóranum hugföst: „Þó svo að ritstjórn sé leiðbeinandi frekar en fyrirskipandi 

                                                 
8 Wade, James O’Shea, „Doing Good – And Doing It Right: The Ethical and Moral Dismensions of 
Editing“, Editors on Editing: What Writers Need to Know About What Editors Do, New York: Grove 
Press, 1993, bls. 73-82, hér bls. 75. 
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vinnuferli, verður hún ávallt að skilja eftir skýr spor.“9 Með öðrum orðum verður 

ritstjóranum að takast að fá sínu framgengt án þess að vera fyrirskipandi; skáldverkinu 

verður að vera ritstýrt að einhverju leyti svo textinn verði ásættanlegur til útgáfu. 

Höfundar eru eins mismunandi og þeir eru margir. Jafnframt því sem 

ritstjórinn vinnur með höfundinum að því að gera textann sem bestan, er ritstjórinn 

einnig tengiliður hans við bókaforlagið. Þegar höfundurinn er ósáttur við eitthvað sem 

tengist skáldverki sínu, hvort sem það er verkferlið, samningur sinn eða 

kynningarstarfsemin, leitar hann til þess sem hann þekkir best hjá bókaforlaginu, það 

er ritstjórans. Ritstjóri á bókaforlagi verður að geta starfað með fólki og búa yfir 

innsæi í samskiptum. Höfundurinn getur verið viðkvæmur fyrir gagnrýni á verk sín, 

erfiður viðfangs þegar svo ber undir og ásakar jafnvel bókaforlagið sitt fyrir að sinna 

ekki skáldverkinu sínu nógu vel. Þá þarf ritstjórinn í samvinnu við útgáfustjóra að 

koma til móts við höfundinn.10 Það er ritstjórans að nálgast höfundinn á réttan hátt og 

vinna traust hans, því skáldverkið gæti verið það verðmætasta í starfsferli þess 

síðarnefnda. Orð Schusters lýsa þessu mjög vel: „Lærðu að vinna traust höfunda 

þinna áður en bókin er gefin út og halda því á meðan útgáfuferlinu stendur, og eftir að 

bókin er komin út.“11 Ritstjórinn og höfundurinn tengjast því nánum böndum, en sá 

fyrrnefndi þarf auðvitað ekki að eignast vin í hverjum höfundi heldur getur hann 

vingast og unnið traust þess síðarnefnda, allt í þágu skáldverksins og vel heppnaðrar 

bókaútgáfu. Um leið verður ritstjórinn að gera höfundinum ljóst að ritstýring geri 

skáldverkinu gott og bæti það. 

Umfram allt skal umgangast höfunda af virðingu, hversu sérvitrir sem þeir 

geta orðið, þar sem það eru þeir sem skapa vöruna sem bókaforlagið selur. 

Samskiptatækni ritstjóra við höfunda næst með reynslu. Það er þessi mannlegi þáttur í 

ritstjórn sem ekki er hægt að læra af bókum eða með námi, nema ritstjórinn kynni sér 

atferlisfræði eða mannauðsstjórnun, en þess utan er það starf til lengri tíma á 

bókaforlagi sem færir ritstjóranum þessa kunnáttu. Þetta gerir það að verkum að 

ritstjórinn má sjálfur ekki vera lokaður sérvitringur, heldur opinn og fordómalaus í 

garð mismunandi einstaklinga – hann verður allavega að vera það í vinnunni. 

Samskipti við höfunda er þáttur í verkferlinu sem nýjum ritstjórum gæti virst skipta 
                                                 
9 Williams, Alan D., „What Is an Editor?“, Editors on Editing: What Writers Need to Know About 
What Editors Do, New York: Grove Press, 1993, bls. 3-9, hér bls. 9. 
10 Jóhann Páll Valdimarsson, viðtal höfundar við Jóhann Pál Valdimarsson útgefanda um ritstjórn og 
útgáfu [3. desember 2008]. 
11 Schuster, M. Lincoln, „An Open Letter to a Would-be Editor“, Editors on Editing: What Writers 
Need to Know About What Editors Do, New York: Grove Press, 1993, bls. 22-28, hér bls. 27. 
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litlu máli, en í raun er færni í samskiptum viðamikill hluti þess að ritstýra 

skáldverkum. Góð samskipti ritstjóra og höfundar leiða af sér gott og rétt verkferli 

skáldverks og þar af leiðandi ríka uppskeru þegar bókin er sett á markað. 

Þegar efnislegur lestur hefur verið framkvæmdur og listrænum útfærslum er 

lokið, og höfundur hefur lagað textann, les ritstjórinn aftur yfir skáldverkið. Ef 

einhverjar aðfinnslur eru til staðar þegar hér er komið sögu skal endurtaka leikinn, þar 

til textinn er eins fullkominn og hann getur orðið að mati beggja aðila. Á þessu stigi 

hefst prófarkalestur því skáldverkið verður að vera efnislega tilbúið svo hann geti 

hafist. En við það fellur höfundurinn mestmegnis úr verkferlinu fram að því að 

skáldverkið er gefið út. Í millitíðinni er mikilvægt að ritstjórinn sé í góðu sambandi 

við hann, svari spurningum og færi honum fréttir af því á hvaða vinnslustigi verkið er.  
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3. Prófarkalestur, leiðréttingar og umbrot 

Þegar textinn er efnislega réttur, eða þegar höfundur og ritstjóri hafa sammælst um að 

öll atriði hans hafi verið færð til betri vegar, er komið að þeim þáttum verkferlisins að 

undirbúa það fyrir útgáfu, það er að segja að lagfæra og fága textann þar til að eftir 

stendur skáldverk sem er reiðubúið að líta dagsins ljós. 

 Hingað til hefur verkferli skáldverksins verið á huglægum nótum; ritstjórinn 

hefur beitt fagurfræðilegri kunnáttu, reynslu sinni og eðlisávísun – sem er hluti af 

sköpun skáldverksins. Hið listræna hefur verið í fyrirrúmi. 

 

Góð ritstjórn veltur á notkun góðrar dómgreindar. Þess vegna er ritstjórn list, ekki 

vísindi. Aftur á móti, í sumum þáttum ritstjórnar eru rétt og röng svör, eins og svo oft í 

vísindum. Þar má nefna nákvæmni, málfræði og stafsetningu. En ritstjórn felur einnig í 

sér geðþótta: Að vita hvenær á að nota hvaða orð, hvenær á að breyta orði eða tveimur 

fyrir skýrleika og hvenær skal skilja texta eftir óhreyfðan eins og höfundurinn skildi 

við hann.12 

 

Nú er sem sagt komið að hinni „vísindalegu“ hlið verkferlisins. Ekki fleiri 

bollaleggingar, engin listræn skoðanaskipti, heldur lög og reglur íslenska 

tungumálsins. Það er komið að prófarkalestri og leiðréttingum. 

 

3.1 Prófarkalestur 

Ritstjórinn ákveður hvort hann framkvæmir fyrsta prófarkalestur sjálfur eða færir 

öðrum textann. Ástæðan er að eftir efnislega lesturinn og listrænu útfærslurnar getur 

hann orðið jafn samdauna textanum og höfundurinn. Þykir því ráðlegt að fá að 

minnsta kosti einn utanaðkomandi aðila til prófarkalesturs. 

Prófarkalesarinn verður undantekningalaust að hafa mikla færni í íslensku; 

stafsetningu, málfræði, greinamerkjasetningu og svo framvegis. Einnig verður hann 

að hafa góða og virka málvitund, tilfinningu fyrir því hvernig setningar skuli orðaðar. 

Prófarkalesarinn getur verið annar ritstjóri eða starfsmaður innan bókaforlagsins en 

oftar en ekki er aðili utan þess fenginn til að sinna lestrinum, en stærri bókaforlög hafa 

á sínum snærum verktaka sem taka að sér slík verkefni. Ýmist eru það 

íslenskufræðingar eða jafnvel aðrir höfundar sem eru á samningi hjá bókaforlaginu. 

Þess má einnig geta að ef ritstjóri er í vafa um fagurfræðilegt gildi handrits sem hefur 
                                                 
12 The Art of Editing in the Age of Convergence, ritstj. Brian S. Brooks, James L. Pinson, Jack Z. 
Sissors, New York: Pearsons, 2005, bls. 33. 
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borist, má hafa samband við reynda höfunda og spyrja álits, það er að segja ef þeir eru 

á annað borð opnir fyrir því. 

Prófarkalestur er leit að stafsetningar- málfræði- og innsláttarvillum. Í honum 

felast ekki efnislegar leiðréttingar. En að sjálfsögðu getur það gerst að prófarkalesarar 

rekist á efnislegar villur eða rangfærslur. Þá meðhöndlar ritstjórinn þær á sama hátt og 

á fyrri stigum verkferlisins. Í prófarkalestri ber þess að gæta að atast ekki í 

stílbrögðum höfundar. Ásamt stíleinkennum höfunda eiga þeir til að leika sér með 

tungumálið og láta sögumann eða ákveðnar persónur tala og orða hlutina rangt. 

Stíleinkenni eru fagurfræðilegs eðlis en ekki málfræðilegs. 

Ásamt kunnáttu í íslensku tungumáli og virkni og uppsetningu texta verður 

prófarkalesari að kunna skil á stöðluðum leiðréttingartáknum, og ritstjórinn að 

sjálfsögðu líka. Þessi samræming leiðréttingartákna gerir öllum aðilum verkferlisins 

það kleift, að umbrotsmanni meðtöldum, að vinna með textann á skilvirkan hátt. Ef 

prófarkalesari og ritstjóri ynnu hvor með sitt táknkerfið myndi það erfiða verkferlið til 

muna.  

Við prófarkalestur eru notuð staðsetningarmerki og athafnatákn. 

Staðsetningarmerkin mega vera ýmiss konar, en þau eru strikuð í þar sem leiðrétta á 

og svo aftur á spássíu þar sem athafnatáknin eru færð inn. Athafnatáknin segja til um 

hvað á að leiðrétta og það eru þau sem eru stöðluð. Þau geta til að mynda sagt til um 

eftirfarandi: Fella brot, auka bil, minnka bil, setja inn orð, auka línubil, minnka 

línubil, láta orð skipta um sæti og svo framvegis.13 Einnig eru staðsetningarmerkin 

notuð til að færa inn hvers kyns athugasemdir sem prófarkalesarinn hefur fram að 

færa. 

 

3.2 Leiðréttingar 

Þegar prófarkalestur hefur verið framkvæmdur er hafist handa við að leiðrétta 

handritið. Ýmist getur ritstjórinn, höfundurinn eða annar starfsmaður bókaforlagsins 

sinnt þeim lið, en það fer eftir eðli textans, hvort margar villur hafi fundist eða ekki. 

Sá sem leiðréttir hefur prófarkalesið afrit handritsins fyrir framan sig og færir inn 

leiðréttingar í tölvutækt vinnsluskjal skáldverksins. Vandvirkni skal gætt því ef unnið 

er við leiðréttingar of hratt geta komið innsláttarvillur, og það skapar vítahring 

prófarkalesturs og leiðréttinga. 

                                                 
13 Ingibjörg Axelsdóttir og Þórunn Blöndal, Handbók um ritun og frágang, Reykjavík: Iðunn, 2002, 
bls. 111-112. 
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Eftir fyrsta prófarkalestur metur ritstjórinn hvort textinn þurfi frekari 

yfirlestur, en í langflestum tilvikum þarf að endurtaka hann og lagfæringarnar að 

minnsta kosti einu sinni. Þó það hljómi eins og smáatriði er hentugast að fyrsti 

prófarkalesari noti rauðan penna, næsti bláan og þriðji grænan eða svartan, þar sem 

allir prófarkalesarar skrifa í sama afrit handritsins. Með mismunandi litum er hægt að 

sundurgreina prófarkalestrana því upp geta komið vafaatriði og einn prófarkalesari 

þurft að leiðrétta annan. 

 Grundvallaratriði er að sami aðili lesi ekki viðkomandi texta tvisvar. Hætt er 

við að fyrsti prófarkalesarinn sé kominn í sömu stöðu og ritstjóri og höfundur; orðinn 

samdauna textanum. Þar sem minni vinna er innifalin í öðrum prófarkalestri ætti að 

vera óþarfi að fá verktaka til verksins. Því er best að leita til annars ritstjóra eða 

starfsmanns með rétta kunnáttu. Ráðlegt er að prófarkalestur sé ekki endurtekinn oftar 

en fjórum sinnum því þá geta viss atriði textans farið að riðlast, til að mynda getur 

íslenskufræðingurinn viljað beita viðurkenndu málfari þegar áherslan ætti fremur að 

vera fagurfræðileg. Eftir að handritið hefur verið prófarkalesið og leiðrétt í mesta lagi 

fjórum sinnum, er gerður samanburður þar sem nýju afriti af handritinu og hinu 

prófarkalesna er stillt upp. Þá er athugað hvort allar leiðréttingar hafi skilað sér í 

handritið, en samanburðinn getur ritstjóri eða annar aðili framkvæmt – þó ekki einn af 

prófarkalesurunum. Textann skal senda í umbrot eftir samanburð en lykilreglan er sú 

að texti er ekki sendur í umbrot fyrr en ritstjórinn hefur séð hann á lokastigi. 

 Þess ber að geta að allur texti sem bókaforlagið sendir frá sér skal vera 

prófarkalesinn, hvort sem það er texti bókanna sjálfra, fréttatilkynningar, 

auglýsingatextar og svo framvegis. Vandvirkni bókaforlagsins eykur trúverðugleika 

þess út á við og bætir ímynd þess gagnvart fjölmiðlum og hinum almenna lesanda. 

 

3.3 Umbrot 

Þegar textinn er tilbúinn til útgáfu er hann sendur í uppsetningu og umbrot. 

Uppsetning textans getur skipt miklu máli fyrir merkingu og viðtökur skáldverksins, 

til að mynda skipting í efnisgreinar, leturgerð og stærð textans, skipting í kafla og útlit 

kaflaheita og svo mætti lengi telja. Af þessum sökum þarf ritstjórinn að vera í miklum 

og góðum samskiptum við umbrotsmanninn. Óumflýjanlegt er að ýmis vafaatriði 

komi í ljós hjá honum og þarf þá ritstjórinn að fylgjast með öllu umbroti textans, í það 

minnsta vera í tíðum samskiptum við umbrotsmanninn. 
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Umbrot er ekki innan verksviðs ritstjórans en samt sem áður verður hann að 

hafa grundvallarvitneskju um reglur þess, möguleika og takmörk. Það er til þess gert 

að ritstjórinn geti tjáð hverjar væntingar sínar eru til umbrotsins. Það næst mest með 

tíma og reynslu að læra að tala sama fagmál og umbrotsmaðurinn, í það minnsta að 

kunna skil á grundvallarhugtökunum.14 Sem dæmi getur það gerst í umbroti, þegar 

textinn er jafnaður, að það myndist óeðlileg bil milli orða og rangar skiptingar orða 

milli lína. Ritstjórinn þarf að þekkja þá möguleika sem eru fyrir hendi til að lagfæra 

það. Heppilegt væri að kynna sér vinnu umbrotsmannsins og leyfa honum að miðla 

þekkingunni. 

Yfirferð handrits eftir umbrot er allra síðasti prófarkalestur, mun hraðari en 

áður, en nú einnig með tilliti til uppsetningar. Þá er athugað hvort skipt sé rétt í 

efnisgreinar, hvort orðum sé rétt skipt milli lína en reglan er sú að orðinu er skipt eftir 

orðhlutum eða í versta falli á sérhljóðum, dæmi: Orðs-ins. Í raun er þetta leit að öllu 

óeðlilegu við uppsetningu textans. Ritstjórinn ætti sjálfur að geta framkvæmt þennan 

lestur en eftir hann er texti skáldverksins tilbúinn. 

                                                 
14 Alexandra Buhl og Jón Ásgeir Hreinsson, viðtal höfundar við Alexöndru Buhl og Jón Ásgeir 
Hreinsson grafíska hönnuði Forlagsins um samstarf ritstjóra og umbrotsmanna [1. desember 2008]. 
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4. Bókarkápan 

4.1 Kápumynd  

Nú er sjálfur textinn lagður til hliðar og hugað að bókarkápunni. Hugmyndir um 

kápuna geta farið fram milli ritstjóra og höfundar, þar sem sá síðarnefndi varpar fram 

tillögum ef hann hefur sérstakar óskir. Allur gangur getur verið á því hvernig val 

kápumyndar fer fram; ef til vill hafa hugmyndir verið settar fram meðan skáldverkið 

var í vinnslu; höfundur gæti til dæmis haft myndskreyti á sínum snærum, viljað 

myndskreyta sjálfur eða þótt ákveðið málverk eða ljósmynd eigi að prýða kápuna. Ef 

svo er þarf að leita höfundarréttar og oftar en ekki greiða fyrir slíka notkun. Góð 

ástæða þarf að liggja fyrir því að kápumyndin skuli keypt, þar þurfa útgáfu- og 

markaðsstjóri að sjá söluvænlega tengingu á borði. 

 Bókaforlagið getur þó litið á það þeim augum að verksvið höfundar 

skáldverksins sé textinn sjálfur en ekki útlit bókarinnar, og hann hafi því fyrst og 

fremst tillögurétt. Hjá efnameiri bókaforlögum er umbrotsmaður í fullu starfi sem sér 

meðal annars um að hanna bókakápur. Hann fær grófa lýsingu á viðfangsefni 

skáldverksins og jafnvel punkta úr hugmyndavinnslu ritstjóra og höfundar. 

Umbrotsmaðurinn hannar prufur, sýnir þær og skoðanir á þeim eru látnar í ljós. 

Hentugasta aðferðin við val á bókarkápu undir þessum kringumstæðum er að 

umbrotsmaðurinn hanni tvær til þrjár kápumyndir og þær séu svo bornar undir flesta 

starfsmenn bókaforlagsins, annað hvort á fundi eða í gegnum tölvupósta – sem er 

fljótlegasta og skilvirkasta aðferðin. Skoðanir markaðsstjóra ættu að vega mest en 

síðan hefur útgáfustjórinn lokaorðið. Niðurstaðan verður þó að falla í kramið hjá 

höfundi skáldverksins. Lykilatriði er að höfundurinn sé sáttur við skáldverkið sem 

heild. Stolt hans yfir verkinu smitar út frá sér og hann mætir öruggari en ella í viðtöl. 

 Ýmis smáatriði í hönnun bókar geta skipt sköpum en þar á meðal er leturgerð í 

káputexta og í gerð titils framan á kápu, en letrið verður að grípa augað. Hlutverk 

ritstjórans á þessu stigi verkferlisins er að veita umbrotsmanni og markaðs- og 

útgáfustjóra aðhald. Eins og áður kom fram er ritstjórinn tengiliður við skáldverkið og 

hefur vitneskju um hvort kápumynd falli að fagurfræði textans. Því má hann ekki 

halda sem svo að hönnun og útlit skáldverksins sé algjörlega utan hans verksviðs, 

heldur verður hann að fylgjast grannt með gangi mála á öllum stigum verkferlisins. 
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4.2 Káputexti 

Á meðan umbrot á texta og hönnun bókarkápunnar fer fram er heppilegt að ritstjórinn 

hefji vinnslu á káputextanum. Réttast er að hann sjálfur skrifi textann því hann hefur 

fylgt verkinu frá fæðingu og veit manna best, að höfundi undanskildum, hvað á að 

koma fram og hvernig verkinu er best lýst í sem fæstum orðum.  

Káputextinn verður í senn að lýsa verkinu, gera það áhugavert og selja; hann 

þarf að vera upplýsandi og aðlaðandi. Hefðbundinn káputexti samanstendur yfirleitt af 

þremur liðum: Texti um skáldverkið, texti um höfundinn og tilvitnanir í jákvæða 

dóma um fyrri bækur höfundar. Ef um er að ræða fyrsta verk höfundar gefur að skilja 

að engar tilvitnanir eru til staðar, en til eru dæmi um að bókaforlög sendi tilbúið 

handrit til þekktra einstaklinga og greiði þeim fyrir umsögn sem hægt er að nýta á 

kápuna. Það má deila um hvort sú aðferð sé ráðleg. Þótt hún sé stundum söluvænleg 

er hún einnig mjög gegnsæ svo að neytendur geta séð í gegnum verknaðinn. Sé of hart 

gengið fram í markaðssetningu getur það virkað fráhrindandi. Að sjálfsögðu vilja 

útgefendur hagnast á sölu bóka, en starfsmenn mega ekki gleyma sérstöðu vörunnar: 

Bókin er menningarverðmæti og neytandi skáldskapar vill geta greint mun á list og 

almennri neysluvöru. 

Þó að bókin skipi sérstöðu sem söluvara má ekki gleyma markaðsmálunum, ef 

bókin selst ekki tapar bókaforlagið fjármunum. Því verður að vanda til allra verka við 

hönnun söluvörunnar, til dæmis þarf káputextinn að gefa til kynna að hér sé um 

metnaðarfullt og listrænt verk að ræða, sem jafnframt sé þess virði að kaupa. Textinn 

um höfundinn verður að vera traustvekjandi svo lesandinn finni að skáldverkið sem 

hann er með í höndunum komi frá skörpum og færum höfundi. Auðveldast er að 

skrifa þennan texta ef höfundur er áður þekktur, en hentugt er að drepa á verðlaunum 

og viðurkenningum sem höfundur hefur hlotið ef hann er lítt þekktur – en að 

sjálfsögðu er ávallt hentugt að nefna verðlaun og viðurkenningar. Ef höfundur er áður 

óþekktur og engar markverðar viðurkenningar hlotið gæti káputextasmiðurinn þurft 

að notast við dæmigert orðalag, segja til að mynda að „hér stígi fram þroskaður 

höfundur með mikið vald á pennanum“ og fleira í þeim dúr. 

Matsatriði er hversu margar tilvitnanir eiga að vera á káputexta, það fer eftir 

eðli skáldverksins, hvort það sé til að mynda glæpasaga eða ljóðabók. Ef við tökum 

skáldsögur sem dæmi er eðlilegt að hafa tvær mjög stuttar en jákvæðar tilvitnanir í 

þeim tilgangi að neytandinn reki augun í þær, en einnig eina til tvær sem birta lengri 
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og dýpri sýn á verk höfundarins. Neytandinn les þessar tilvitnanir þegar hann tekur 

upp bókina, því næst les hann textann um verkið og svo um höfundinn. 

Hætt er við að ritstjóri skáldverks geri mistök ef hann lætur utanaðkomandi 

aðila skrifa káputextann, aðila sem ekki hefur lesið skáldverkið. Þá er hætt við að 

farið verið of hratt yfir handritið og texti verði laminn saman sem birti mjög óljósa 

hugmynd um kjarna verksins. En að sjálfsögðu getur slíkur einstaklingur staðið sig 

með prýði og samið hnitmiðaðan káputexta, þar sem kæmu fram áherslur og 

sjónarmið sem ritstjórinn hefði annars ekki gert sér grein fyrir, því hinn 

utanaðkomandi er algjörlega nýr lesandi textans. Hins vegar væri best að ritstjórinn 

hefði sjálfur algera umsjón með káputextanum ef hann hefur tök á því. Jafnvel mætti 

fá höfundinn sjálfan til að líta á textann og fá hann til að endurskoða eða endursemja, 

jafnvel skrifa textann frá grunni. 

Þegar káputextinn er fullunninn er hann sendur til umbrotsmanns sem leggur 

lokahönd á hönnun bókarinnar. Einnig þarf að prófarkalesa kápuna eftir umbrot, með 

sömu aðferðum og við prófarkalestur innsíðnanna. 
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5. Lokavinnsla: Aðrar innsíður og prentun 

Eitt síðasta skrefið í útgáfuferlinu er að skrifa upp kreditsíðu og fá ISBN-númer. 

Númerinu fær ritstjórinn úthlutað hjá Landbókasafni Íslands, það er svo sett á 

kreditsíðuna og sent til umbrotsmanns sem hannar strikamerki bókarinnar út frá 

númerinu. Kreditsíðan er samansafn upplýsinga um þá sem koma að verkinu: Höfund, 

umbrot, prentvinnslu, myndskreytingar ef einhverjar eru, titil verksins, ISBN-númer 

og síðast en ekki síst höfundarréttarákvæði. 

Kreditsíðan er unnin samhliða öllum lokastigum verkferlis skáldverksins og er 

að sjálfsögðu prófarkalesin. Nokkuð algengt er að villur finnist á kreditsíðum en þá 

hefur ritstjórinn dregið úr eftirliti í lokafrágangi. Sama vinnsla fer fram á öðrum 

aukasíðum ef einhverjar eru, svo sem þakkarsíðu, síðu með tilvitnun úr öðru 

skáldverki sem höfundur hefur valið og telur kallast á við sitt, og svo framvegis. 

Þegar allt er tilbúið er komið að því að senda skáldverkið í prentun. Þá er það 

komið út fyrir verksvið ritstjórans og framleiðslustjóri tekur við. Hann hefur umsjón 

með því hvaða prentsmiðja og hvers konar prentun er hentugust skáldverkinu. Það er 

skoðað með tilliti til efniskostnaðar og gerðar bókarinnar, það er hvort hún er 

hefðbundin í framleiðslu eða að eitthvað sérstakt sé við hönnun hennar. Því má við 

bæta að ef um einhverja sérstöðu skáldverksins er að ræða, er texti skáldverksins á 

þessu stigi gjarnan tekinn til skoðunar einu sinni enn. Útgáfu- og markaðsstjóri 

ákveða svo í hversu mörgum eintökum skáldverkið er prentað. Þegar prentsmiðjan 

hefur lokið verkinu er upplagið sent á lager sem bókaforlagið skiptir við eða hefur í 

eigu sinni. 

Skáldverkið er tilbúið til útgáfu! Það þýðir samt ekki að sagan sé á enda. 

Ritstjórinn mun þurfa að sinna mörgu við kynningarstarfsemi skáldverksins sem hann 

ritstýrði. 
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II. Skáldverkinu fylgt eftir:  

Hlutverk ritstjóra í kynningarstarfsemi og útgáfuferli 

 

Ritstjórinn er tengiliður annarra starfsmanna bókaforlagsins við texta skáldverksins, 

eins og þegar hefur verið rætt. Hann hefur innsýn í fagurfræðina og þekkingu á styrk- 

og veikleikum verksins. Nú verður skáldverkinu fylgt eftir frá lager til auglýsinga- og 

kynningarstarfsemi; gert verður grein fyrir útgáfuferli skáldverksins og hlutverki 

ritstjórans í því verkferli, sem er margþætt og fjölbreytt. 

 

1. Útgáfudagur og kynningaráætlun 

Þegar skáldverk hefur verið prentað og tilbúið til útgáfu eru það útgáfustjóri og 

markaðsstjóri sem ákveða útgáfudag, en dagsetningin er miðuð gerð skáldverksins, 

hvernig markaðsdeildin spáir fyrir um vinsældir, og hvernig aðstæður eru á 

markaðnum; ef um er að ræða það sem bókaforlagið telur söluvænlegan titil mun 

skáldverkið væntanlega verið gefið út á haustmánuðum fyrir eða í hinu íslenska 

jólabókaflóði, en ef um minni háttar verk er að ræða er ekkert sem stendur í vegi fyrir 

því að skáldverkið sé gefið út fyrr á árinu.  

Í samstarfi við kynningarstjóra er gerð áætlun um hvernig kynningu á 

skáldverkinu skuli hagað. Ef kynningarstjóri er ekki til staðar á bókaforlagi fellur 

þetta í hlut markaðsstjórans, en hann gerir einnig markaðsáætlun fyrir skáldverkið, en 

hún snýr að því hversu miklum fjármunum má verja í kynningu á verkinu. Á vissu 

stigi ráðfærir markaðsdeild bókaforlagsins sig við höfund verksins, upplýsir hann um 

hvernig eigi að ná skáldverkinu fram í sviðsljósið. Skynsamlegt væri að ritstjórinn 

kæmi hér að málum þar sem hans fagurfræðilega sérþekking nýtist við áætlanagerð 

kynningarstarfseminnar. Hann getur verið ráðgjafi þegar kynningarstarfsemin snýr að 

inntaki skáldverksins, en jafnframt þegar þarf að greina markhópa og sölumöguleika. 

Kynningin veltur bersýnilega á eðli skáldverksins, enda reginmunur á því 

hvort um sé að ræða til dæmis glæpasögu eða ljóðabók. Grundvallaratriðið er 

markhópurinn. Glæpasagan hefur langtum víðari markhóp en ljóðabókin og því 

skiptir sköpum hvers konar miðlar eru nýttir hverju sinni. Staðreyndin er nefnilega sú 
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að „[g]æðaskáldskapur selst lítið, samkvæmt hefðbundinni visku, því meirihluti fólks 

vill að sér sé skemmt, ekki ögrað.“15 

Á meðan ljóðabókin er af almenningi talin vera torlesið bókmenntaform og 

hafin á einhvers konar hámenningarstall, lifir glæpasagan góðu lífi. Að sjálfsögðu 

vilja öll bókaforlög miðla metnaðarfullum skáldverkum og „dýpri“ 

bókmenntaformum til sem flestra, en þegar háar fjárhæðir eru í húfi er erfitt að taka 

áhættu. Ljóðskáldið þarf að vera mjög þekkt og hæfileikaríkt til að fá ljóðabók sína 

auglýsta í stórum miðlum. Ljóðabókin er af þessum sökum fyrst og fremst kynnt og 

auglýst á menningarlegum vettvangi, miðlum sem leggja sig í líma við að fjalla um 

ljóðlist, og ýtt er undir áhuga meðal þeirra sem þegar una ljóðlistinni. Það er mjög 

takmarkað hversu margar greiddar auglýsingar ljóðabók getur fengið en glæpasagan 

fær miklu meira svigrúm, þar sem sölumöguleikar eru meiri. Hún er auglýst í flestum 

víðlesnum prentmiðlum, ljósvakamiðlum með mikið áhorf og útvarpsmiðlum með 

mikla hlustun. Þessi munur á kynningu bókmenntaformanna er skiljanlegur þegar 

tekið er mið að því að glæpasagan skilar mesta hagnaði til bókaforlaganna en 

ljóðabókin litlum. Jóhann Páll Valdimarsson útgefandi orðar þessar aðstæður svo: 

 

Reynslan sýnir að sölumöguleikar ljóðabóka eru litlir. Margar auglýsingar skila sér í 

ekki í sölu þar sem það eru meðvitaðri lesendur sem kaupa ljóðabækur. Við töpum í 

langflestum tilvikum á útgáfu ljóðabóka; það þarf að greiða höfundarlaun, greiða 

kápuhönnun, fyrir Íslensku bókmenntaverðlaunin og Bókatíðindi, og svo prentkostnað. 

En við útgefendur lítum á það sem menningarlega skyldu okkar að gefa út 

ljóðabækur.16 

 

Jóhann telur einnig að með ríkulegri útgáfu og kynningu vandaðra glæpasagna 

„venjist fólk því að lesa“ og það eykur líkurnar á því að þeir sömu verði þyrstari í 

annars konar skáldskap, til að mynda ljóð. Hann segir að þetta snúist um að hafa efni 

á að gefa út skáldskap sem hefur bókmenntalegt gildi, að vinsælli titlar skili hagnaði 

sem gefur aftur möguleika á að gefa út verulega góðan skáldskap. Ef „erfið verk“ eru 

auglýst mikið sem skáldverk fyrir alla, gætu lesendur sem sóttust ekki eftir tormeltum 

texta orðið fyrir vonbrigðum og jafnvel reiðir vegna kaupanna, og auglýsingin snýst 

upp í andhverfu sína. Jóhann segir jafnframt að draumur útgefandans sé að gefa út 

                                                 
15 Sharpe, Leslie T. og Irene Gunther, Editing Fact and Fiction: A Concise Guide to Book Editing, 
Cambridge, New York og Melbourne: Cambridge University Press, 1997, bls. 35. 
16 Jóhann Páll Valdimarsson, viðtal höfundar við Jóhann Pál Valdimarsson útgefanda um ritstjórn og 
útgáfu [3. desember 2008]. 
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verulega góða bók og selja hana, það er að segja ná að brúa bilið milli góðs 

skáldverks og sölu.17 

                                                 
17 Sama heimild. 
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2. Fréttatilkynningar og kynningareintök 

Textinn sem verður að vörunni bók liggur á lager í hundruð eða þúsundum eintaka og 

bíður þess að komast til viðtakenda. Bókaforlag sem er stórt í sniðum og gefur út 

marga titla í mörgum eintökum verður að skipta við traustan dreifingaraðila. Þegar 

tveir dagar eru í útgáfudaginn kannar markaðsstjórinn hvort allt sé til reiðu, og sendir 

svo tölvupóst á dreifingaraðilann sem og alla starfsmenn bókaforlagsins um að 

skáldverkinu verði dreift daginn eftir. Formlegur útgáfudagur skáldverks er sem sagt 

daginn eftir að því er dreift í bókabúðir. Daginn sem dreifingin fer fram er 

fréttatilkynning um bókina send út og kynningareintökum komið til fjölmiðla. 

 

2.1 Fréttatilkynningar  

Ritstjóri skáldverksins skrifar annað hvort fréttatilkynninguna sjálfur eða les hana yfir 

áður en hún er send út. Fréttatilkynningin getur litið út fyrir að vera lítið atriði en hún 

getur haft töluverð áhrif á viðtökur fjölmiðlanna. Því til sönnunar má til að mynda sjá 

að í klausum fréttablaða um nýútkomnar bækur eru textarnir oft teknir orðréttir upp úr 

fréttatilkynningum bókaforlaganna. Einnig má nefna að í þeim tilvikum þar sem 

umfjöllun er viðameiri, er orðræða fjölmiðlanna um tiltekin skáldverk oft keimlík 

orðavali úr fréttatilkynningum.  

Skáldverksins vegna er mjög nauðsynlegt að draga ekki úr metnaði á þessu 

stigi. Texti fréttatilkynningarinnar verður í senn að vera upplýsandi, grípandi og 

söluvænn. Sama á við um fyrirsögnina, hún skal vera aðlaðandi og lofandi. Að skrifa 

fyrirsögn er ekki flókið ferli: „Ritun fyrirsagna […] felur í sér tvö grundvallarþrep: – 

Val á upplýsingum sem skal nota. – Orða þær á viðeigandi hátt innan plássins sem 

býðst.“18 Þrátt fyrir að ferlið sé ekki flókið segir það ekki að ritun fyrirsagna sé 

auðveld, því hætta er á að ofnota orð á borð við „frábær“, „stórbrotinn“ 

„stórkostlegur“, „spennandi“, „meistaralegur“, „magnþrunginn“ og svo framvegis. 

Betra er að reyna á frumleika fram yfir „klisjur“ til að ná til neytanda, en ef 

framangreind orð eru notuð mjög sparlega má láta þau standa við einstaka skáldverk 

sem hefur góða sölumöguleika. Það er engin rétt aðferð við að smíða fyrirsagnir en 

undirrituðum finnst eftirfarandi vera þægilegast: „Sumum ritstjórum finnst hjálplegt 

að punkta niður lykilorð úr textanum sem þurfa að vera í fyrirsögninni. Svo byggja 

                                                 
18 The Art of Editing in the Age of Convergence, ritstj. Brian S. Brooks, James L. Pinson, Jack Z. 
Sissors, New York: Pearsons, 2005, bls. 228. 
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þeir hausinn í kringum þessi lykilorð.“19 Tekið skal dæmi um fréttatilkynningu sem 

undirritaður skrifaði um Myrká (2008), nýjustu spennusögu Arnaldar Indriðasonar. 

Ein efnisgrein hennar, um efnistök sögunnar, er að mestu fengin frá káputexta 

bókarinnar: 

 

Í snyrtilegri íbúð í Þingholtunum í Reykjavík finnst fáklæddur ungur maður liggjandi í 

blóði sínu. Engin merki eru um innbrot eða áflog en óminnislyf í jakkavasa vekja 

grunsemdir um illar fyrirætlanir og undir rúmi leynist fjólublátt kvenmannssjal með 

sterkri og framandlegri lykt. Vísbendingarnar leiða lögregluna fljótlega á slóð dulins 

ofbeldis og hrottalegra sálarmorða, harma sem aldrei verður hefnt til fulls.20 

 

Tökum eftir feitletruðu orðasamböndunum; þau voru punktuð niður ásamt fleiri 

hugmyndum. Niðurstaðan varð sú að þessi orðasambönd væru mjög sterk, vektu upp 

viðbrögð fjölmiðlamanna og neytenda. Einnig skýra þau á almennan hátt eðli 

morðmálsins og andrúmsloft bókarinnar. Fyrirsögnin varð því einfaldlega „Illar 

fyrirætlanir og hrottaleg sálarmorð“ og undirfyrirsögnin varð „Myrká – ný glæpasaga 

eftir Arnald Indriðason“. Fyrirsögnin var það beinskeytt að hún var notuð í margar 

auglýsingar fyrir Myrká, fyrir prent- og ljósvakamiðla. Þetta styður aftur mikilvægi 

þess að skrifa vandaða káputexta, því endurvinnsla orða, setninga og orðasambanda í 

kynningartextum um skáldverk er bæði nytsamleg og sparar tíma.  

Fyrirsögn fréttatilkynningarinnar skal vera feitletruð og í hið minnsta 8–10 

punktum stærri en texti hennar. Fyrirsögnin á að vera smellin og aðlaðandi en svo er 

ráðlegt að hafa undirfyrirsögn sem er meira lýsandi. Undirfyrirsögnin er þá nokkru 

minni en aðalfyrirsögnin en stærri en textinn. Hvers vegna undirfyrirsögn? Jú, við 

erum að reyna að fá fjölmiðlana sjálfa til þess að birta eða í hið minnsta nýta sér 

fréttatilkynninguna. Formgerðir fréttatilkynninga eru margvíslegar og 

einstaklingsbundið er hvernig skal byggja þær upp svo þær nái sem mestri athygli. 

Reglan er sú að fréttatilkynningin sé stutt en upplýsandi: 

 

Gerðu hana aðlaðandi en stutta. Þú ert að reyna að gera áhlaup á ofkeyrðan og 

yfirþyrmdan fréttamann með upplýsingum og sérkennum viðkomandi 

fréttatilkynningar. Gerðu hana kjarnyrta og áhugaverða […] Tilkynningin ætti að vekja 

                                                 
19 Sama heimild, bls. 234. 
20 Heimasíða Forlagsins: „Illar fyrirætlanir og hrottaleg sálarmorð“, 
<http://www.forlagid.is/baekur/detail.aspx?id=4195> [Skoðað 6. desember 2008]. 
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forvitni viðtakandans, en um leið vera nægilega upplýsandi til þess að fréttamaðurinn 

geti notað hana strax.21 

 

Hefðbundin tilkynning er gjarnan þannig úr garði gerð að í hægra horni skjalsins er 

merki forlagsins og dagsetning þar fyrir neðan; næst grípandi fyrirsögn og jafnvel 

útskýrandi undirfyrirsögn. Textinn sjálfur hefst svo á helstu upplýsingum um verkið, 

þar sem fram koma titill þess og kynning á höfundi. Vinstra megin við fyrstu 

efnisgreinina er kápumynd bókarinnar; næsta efnisgrein er texti um verkið sjálft og sú 

síðasta er um fyrri verk höfundar, verðlaun og viðurkenningar sem hann hefur hlotið; 

því næst má finna tilvitnanir í gagnrýnendur og aðra um verkið eða fyrri verk 

höfundar – einnig er gott að hafa stutta og sterka tilvitnun á milli fyrirsagnar og fyrstu 

efnigreinar, en tilvitnanir falla vel í kramið þar sem „[a]llir fréttamenn vilja tilvitnanir 

til að styðja fréttina sem þeir skrifa, þannig að ef þú útvegar þær er það mjög 

hjálplegt, og gerir þeim kleift að styrkja röksemdir sínar án þess að þurfa að ómaka 

sig við að finna frekari stuðning.“22 Ráðlegt er að láta fylgja með fréttatilkynningunni 

netslóðir á viðtöl við höfundinn, upplestra eða annað margmiðlunarefni, það er að 

segja ef slíkt er til staðar. Ástæðan er sú að ef fjölmiðlamanninum líst vel á verkið 

mun hann eflaust leita frekari heimilda. 

Ef góður káputexti liggur fyrir er að sjálfsögðu hægt að nýta hann við skrif 

fréttatilkynningar, og það er í raun hentugast, því þar liggja fyrir upplýsingar um 

skáldverkið, höfundinn og einnig tilvitnanir. Efnivið frá káputexta skal þó spinna 

saman við aðrar upplýsingar svo úr verði góð og athyglisverð fréttatilkynning sem 

bókaútgáfan sendir frá sér. 

Þegar ritstjórinn hefur skrifað fréttatilkynninguna, eða lesið hana yfir og 

staðfest, er hún send með tölvupósti á sérstakan netfangalista með netföngum 

fjölmiðla. Þess konar listi getur talið tugi eða hundruð netfanga og töluverð vinna 

liggur að baki honum. Því verður að gæta þess að setja allan listann í „falið viðhengi“ 

(Bcc) svo að þeir aðilar sem fá tölvupóstinn sjái ekki öll netföngin. Bæði er þetta gert 

vegna þess að margir aðilanna vilja ekki gefa upp netfangið sitt til annarra og að 

listann sé ekki hægt að nýta í aðra þágu. Til að mögulegt sé að fela netföngin setur sá 

sem sér um að senda fréttatilkynninguna sjálfan sig í „til“ (To), þannig að hann sendir 

sjálfum sér póstinn, en lætur allan netfangalistann í „falið viðhengi“. Skjalið sjálft er 
                                                 
21 Baverstock, Alison, How to Market Books: The Essential Guide to Maximizing Profit and Exploiting 
All Channels to Market, London og Philadelphia: Kogan Page, 2008, bls. 174. 
22 Sama heimild, bls. 174. 
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ekki sent sem viðhengi heldur eru textinn og fylgjandi myndir afritaðar úr skjalinu og 

límdar í tölvupóstinn sjálfan. Eina viðhengið er kápumynd bókarinnar svo fjölmiðlar 

geti nýtt hana þegar fréttatilkynningin er birt en einnig við aðra umfjöllun um 

skáldverkið, svo sem ritdóma, viðtöl og fleira. 

Káputextar og textar fréttatilkynninga eru mikilvægir í allri umræðu um 

skáldverkið. Þannig geta orð og setningar úr textunum haft áhrif og einkennt 

umræðuna og ef ritstjórinn heldur rétt á spöðunum og hefur góða umsjón með öllum 

textum um skáldverkið getur umræðan heppnast betur en ella. Þó verður að taka fram 

að í sumum tilfellum er ekki hægt að stýra viðtökum, þar sem skáldverkið fær slæmar 

viðtökur hvað sem útgáfu- og ritstjórar reyna. Þá er oftast um raunverulega lélegt verk 

að ræða sem bókaforlagið hefur talið vera gott – og þetta eru óumflýjanleg mistök 

bókaforlaga, en af þeim á auðvitað að læra. Aftur á móti kemur einnig fyrir að 

raunverulega góð skáldverk fái neikvæða umfjöllun þegar það er gefið út, en fái svo 

uppreisn æru eftir töluverðan tíma. 

Í tilvikum þar sem ritstjóri hverfur frá því hlutverki að sinna 

kynningartextunum og þeir lenda í kjölfarið einungis í höndum markaðsaðila, getur 

umræða fjölmiðla farið úrskeiðis og jafnvel skaðað skáldverkið og þar af leiðandi sölu 

þess. Ástæðan er að fjölmiðlar vita ekki hvernig meðhöndla á umræðuna um 

skáldverkið vegna óskilvirkrar kynningar á því, og sniðganga það jafnvel. Öll vinnan 

er þá fyrir bý, salan stenst ekki væntingar og bókaforlagið er í þeirri hættu að tapa 

fjármunum. Af þessu leiðir að markaðsdeildin verður að vinna með ritstjóra 

skáldverka, í það minnsta fá ráðgefandi álit þegar að kynningarmálum er staðið. 

Eftir að fréttatilkynning hefur borist fjölmiðlum skal einnig senda hana á 

starfsmenn bókaverslana. Þar er annar netfangalisti sem fær sömu meðhöndlun og 

fjölmiðlalistinn. Lítill munur er á tilkynningum til fjölmiðla og bókaverslana þó að í 

síðarnefnda dæminu sé fremur rætt um „tilkynningu“ í stað „fréttatilkynningar“ og 

fyrir ofan textann er sett vörunúmer og strikamerki, ásamt leiðbeinandi útsöluverði 

sem útgáfu- og markaðsstjóri hafa tekið ákvörðun um. Tilgangur þess að senda 

tilkynningar á starfsmenn bókaverslana er að upplýsa þá um að verkinu hafi verið 

dreift til þeirra ásamt því að fræða þá um verkið sjálft og höfund þess. Mikilvægt er 

að starfsmenn bókaverslana hafi grundvallarþekkingu á inntaki skáldverksins. 
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2.2 Kynningareintök 

Til að skáldverk fái einhverja umfjöllun og ritdóma, eða höfundur viðtal, verður 

bókaforlagið að temja sér að koma kynningareintökum áleiðis til helstu fjölmiðla. 

Fjöldi kynningareintaka ákvarðast af eðli skáldverksins en að jafnaði eru þau 15–20 

talsins. Þau fara til starfsmanna fjölmiðla sem fjalla um bókmenntir og menningu á 

ljósvaka- og prentmiðlum, en einnig til einstaka vefmiðla og tímarita. 

Það er ekki í verkahring ritstjórans að útbúa kynningareintök, en hann verður 

þó að hafa góða hugmynd um hvert er hentugast að senda þau. Kynningarstjóri 

bókaforlagsins hefur umsjón með því hvert þau berast en gott er að ritstjórinn varpi 

fram ráðleggingum, ef svo ber undir að skáldverkið hafi ákveðna sérstöðu og þurfi því 

að berast sérstökum aðilum; til dæmis ef sagan fjallar um vonir og væntingar 

gítarleikara í rokkhljómsveit væri óvitlaust að senda örfá eintök á umsjónarmenn 

rokk-útvarpsþátta. 

Plastið er rifið utan af eintökunum, það stimplað og límt yfir strikamerkið 

aftan á kápunni; þannig er það orðið að kynningareintaki því með þessu móti er ekki 

hægt að fara í bókaverslun og fá því skipt. Til að ná fram skilvirkustu viðtökum þeirra 

sem fá kynningareintökin er fréttatilkynning viðkomandi skáldverks prentuð út og 

látin fylgja eintökunum, eða annað kynningarefni sem gæti vakið áhuga viðtakandans: 

„[Sendu] allt sem gæti hvatt þá til að velja titilinn sem þú hefur sent til umfjöllunar.“23 

Þessu er svo pakkað inn og sendill bókaforlagsins kemur pökkunum til skila. Þegar 

aðilarnir innan miðlanna opna pakkana geta þeir lesið útprentuðu fréttatilkynninguna 

og fá þannig um leið grófa hugmynd um skáldverkið. Þeir fá lofsamlegan texta og 

tilvitnanir úr jákvæðum dómum matreidda fyrir sig, sem getur haft áhrif á viðtökur 

þeirra gagnvart hinu nýja skáldverki. 

Kynningareintök mega alls ekki berast of seint, í mesta lagi einum til tveimur 

dögum eftir útgáfu, helst samdægurs dreifingu og sendingu fréttatilkynningar. Ef 

skáldverkið hefur verið prentað og borist á lager, en einhverjir dagar eða vikur eru í 

útgáfudag, er hægt að senda miðlunum kynningareintök fram í tímann – til að 

auðvelda skipulagningu á ritdómum, en mikilvægt er að taka ávallt fram að ekki megi 

birta stafkrók um bókina fyrr en á áætluðum útgáfudegi. Einnig er ráðlegt að senda 

aukaeintak af skáldverkinu í bókaverslanir, svo starfsmenn verslananna geti gluggað í 

                                                 
23 Baverstock, Alison, How to Market Books: The Essential Guide to Maximizing Profit and Exploiting 
All Channels to Market, London og Philadelphia: Kogan Page, 2008, bls. 188. 
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það, sem gæti bætt söluhæfni þeirra enn frekar og ýtir undir jákvætt viðhorf til 

skáldverksins. 
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3. Kynningarstarfsemi 

3.1 Auglýsingar og auglýsingatextar 

Hlutverki ritstjórans er enn ekki lokið. Útgáfu- markaðs- og kynningarstjóri 

skipuleggja þann lið útgáfunnar sem snertir auglýsingar, jafnt kostnað, birtingu í 

miðlum svo og dagsetningar. Ritstjórinn verður þó að vera reiðubúinn að veita aðstoð 

við gerð og hönnun auglýsinga. Það er ekki nauðsynlegt að hann sníði auglýsingatexta 

en það getur komið sér mjög vel fyrir sölu og kynningu á skáldverkinu, og ekki síður 

skiptir það máli fyrir skilvirkni í verkferlinu. Umbrotsmenn bókaforlagsins sjá um 

hönnun auglýsinganna og þeir vinna út frá þeim auglýsingatexta sem þeim berst. Þeir 

hanna bakgrunn, letur og útlit að mörgu leyti út frá því hvernig þeir skynja og túlka 

auglýsingatextann sem liggur fyrir.  

Alexandra Buhl og Jón Ásgeir Hreinsson, grafískir hönnuðir Forlagsins, telja 

að bækurnar skuli ávallt vera í forgrunni auglýsinga en bókaforlagið og einkenni þess 

myndi umgjörðina. Hægt er að breyta litum og leika sér með ýmis útlit og form en 

mikilvægt er að hrófla aldrei við sjálfu merki bókaforlagsins, því það þarf sérkenni 

sem neytendur tengja við viðkomandi vöru. Auglýsingatextinn sjálfur má ekki vera 

einsleitur í útliti, heldur skal hafa fjölbreytta stærð á orðum og leturgerð, og jafnvel 

setja setningar á borð við „Í 1. sæti metsölulista í 50 vikur“ í það sem lítur út fyrir að 

vera stimpill og skella því að hálfu leyti yfir bókarkápumyndina.24 

Þegar vafaatriði koma upp varðandi auglýsingatexta eða umbrotsmenn þurfa 

frekari útskýringar leita þeir til þess aðila sem samdi textann. Ef sá er ekki ritstjóri 

skáldverksins getur verið flókið að fá skýringu og útlistun á eðli og efnistökum þess. 

En ef ritstjóri verksins skrifaði textann fara samskiptin við umbrotsmanninn hraðar 

fram og á markvissari hátt. Líklega heppnast auglýsingin best undir slíkum 

kringumstæðum. 

Setningar og orð frá kápu- og fréttatilkynningartextum geta nýst við gerð 

auglýsingatexta og þannig sparað vinnu. Þess vegna skal ávallt halda öllu efni vel til 

haga og á skipulagðan hátt. Það er í raun mjög nauðsynlegt bókaforlagi að halda 

öflugri formgerð á þeim efnivið sem skapast innanhúss, hvort sem það eru handrit, 

prófarkir, kápur, fréttatilkynningar, auglýsingar, ISBN-númer og svo framvegis. Allt 

verður þetta að varðveitast því aldrei er að vita hvenær þarf að nýta efniviðinn, til 

dæmis ef kvikmynd er gerð eftir eldra skáldverki sem er fyrir löngu uppselt og 
                                                 
24 Alexandra Buhl og Jón Ásgeir Hreinsson, viðtal höfundar við Alexöndru Buhl og Jón Ásgeir 
Hreinsson grafíska hönnuði Forlagsins um samstarf ritstjóra og umbrotsmanna [1. desember 2008]. 
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eftirspurn eftir því vaknar að nýju. Þá þarf bókaforlagið að eiga öll skjöl til staðar fyrir 

endurprentun. Skipulagsleysi í þessum efnum gæti gert það að verkum að kápumynd 

eða jafnvel sjálf próförk skáldverks glatist, og það er mikið tjón. 

Auglýsingatextar verða að vera knappir, grípandi og söluvænlegir, enda eru 

auglýsingar einn kostnaðarsamasti liður útgáfunnar. Og áherslur textans skipta 

verulegu máli: 

 

Hafðu í huga að staðreyndin að varan sé bók og að hún sé gefin út af þínu bókaforlagi 

gæti verið það óáhugaverðasta sem þú getur sagt markaðnum. […] Orðspor höfundar 

(eða óorð hans) og efnistök verksins mun alveg örugglega verða miklu marktækari.25 

 

Ágæt aðferð er að klippa hentugar setningar og orðasambönd úr kápu- og 

fréttatilkynningatextum og nota sem grunnstoð. Umfram allt þarf að stytta og skera 

burt sem flest smáorð. Helst skulu vera sterk og lýsandi nafnorð, lýsingarorð og 

sagnorð. Einföld en frumleg setningaskipan verður að vera í fyrirrúmi, sem er 

skiljanlega ekki auðvelt verk. Vegna mikils kostnaðar ber textasmiðnum að vanda sig 

gífurlega, hvert orð skiptir máli. Að auki, til að auðvelda umbrotsmanni hönnunina, er 

gott að setja mismunandi leturgerð og stærð á tilteknar setningar og orðasambönd, til 

að gefa til kynna hvar áherslurnar liggja. Að þessu sögðu sést að sá sem semur 

auglýsingatextann verður að hafa mikla færni í tungumálinu, glöggt auga fyrir 

grípandi setningum og hrynjandi orða. Oftar en ekki eru það helst ritstjórar innan 

bókaforlaga sem hafa þá kunnáttu, sem segir okkur aftur að þeir eru best fallnir til 

verksins. 

Þegar um heilsíðuauglýsingu er að ræða er töluvert auðveldara að smíða 

textann, þar sem fyrirsögnin fær mikið rými. Hún grípur augu flestra, en fyrir þá sem 

vilja vita meira er ráðlegt að láta stuttan og heilsteyptan texta neðar, við hliðina á 

kápumyndinni, um efnivið bókarinnar. Vandamálið eru minni auglýsingarnar, til að 

mynda 3x15, þar sem einungis mega vera örstuttar setningar og orðasambönd. Svo má 

nefna að tilvitnanir í jákvæða ritdóma er góður kostur fyrir auglýsingagerð. Þegar 

skáldverk hefur verið gefið út er mjög mikilvægt að starfsmenn bókaforlagsins fylgist 

vel með fjölmiðlum og leiti eftir ritdómum og umsögnum: „Við útgefendur höfum þá 

trú að jákvæðar tilvitnanir hafi mikil áhrif. En það er ekki hægt að vita það 

                                                 
25 Baverstock, Alison, How to Market Books: The Essential Guide to Maximizing Profit and Exploiting 
All Channels to Market, London og Philadelphia: Kogan Page, 2008, bls. 195. 
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nákvæmlega. Þó get ég fullyrt að orðspor skiptir öllu, hvað lesandinn segir við vini 

sína, og hvernig skáldverk spyrst út.“26 Gera má ráð fyrir því jákvæðir dómar auki 

eftirspurn eftir skáldverki og móti að einhverju leyti fyrirfram gefnar hugmyndir 

lesenda um skáldverkið. Ef einn lesandi tekur mark á góðri umfjöllun, les verkið og er 

samsinna umfjölluninni, spyrst hróður þess út til þess sem hann þekkir, og svo koll af 

kolli. En ef honum líkar ekki verkið þrátt fyrir góða umfjöllun í fjölmiðlum getur 

orðsporið beðið meiri hnekki en ef um slæma umfjöllun í fjölmiðlum er ræða. Sama 

má segja ef skáldverk fær neikvæða umfjöllun en lesanda líkar verkið, dreifist orðspor 

þess milli manna. Eins og Jóhann Páll Valdimarsson tekur fram hér að framan, skiptir 

orðspor skáldverka meira máli en jákvæðar tilvitnanir í auglýsingum. Mestu skiptir að 

fá einhverja til þess að lesa skáldverkin. Þá er ráðlegt að gefa nokkur eintök til vel 

valinna aðila, sem útgefendur og ritstjórar hafa trú á að líki verkið, og vonast þannig 

til að orðsporið fari á kreik. 

 

3.2 Netið 

Það hefur ekki farið framhjá neinum að síðastliðin ár hefur netið (veraldarvefurinn) 

orðið æ sterkari miðill og sá sem almenningur sækist mest í. Einstaklingar heimsækja 

fréttasíður á borð við mbl.is og visir.is að meðaltali einu sinni á dag, og stundum oft á 

dag. Á þeim er því ráðlegt að auglýsa skáldverkið en jafnframt má nota aðrar 

fjölfarnar deiglu- og menningarsíður: „Ef þú vilt kynna titlana með aðstoð netsins 

þarftu að skilja umhverfi þess og hvernig kerfið virkar. Nýlegar rannsóknir hafa leitt í 

ljós að flestir notendur netsins fylgjast með um 8–10 síðum daglega.“27 Auglýsing á 

netinu getur náð til víðari hóps en prent- og ljósvakamiðlar gera. Ritstjóri skáldverka 

ætti að fylgjast grannt með hvaða heimasíður eru vinsælastar, og hverjar þeirra henta 

best til að auglýsa skáldverk hverju sinni. Hann getur þá ráðlagt markaðsdeild 

bókaforlagsins í þeim efnum. 

Eitt af lögmálum nútíma útgáfustarfsemi er að skoða heimasíður oft.28 Þannig 

fæst skilningur á því hverju notendur leitast eftir á síðunum, hvernig best er að ná til 

þeirra; skilningur á öllum þeim smáatriðum og afþreyingu sem gerir að verkum að 

heimsókn á síðuna varir lengur en nokkrar mínútur. Kynningarstarfsemi á netinu ætti 

                                                 
26 Jóhann Páll Valdimarsson, viðtal höfundar við Jóhann Pál Valdimarsson útgefanda um ritstjórn og 
útgáfu [3. desember 2008]. 
27 Baverstock, Alison, How to Market Books: The Essential Guide to Maximizing Profit and Exploiting 
All Channels to Market, London og Philadelphia: Kogan Page, 2008, bls. 155. 
28 Sama heimild, bls. 154. 
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ekki að vera „aukabúgrein“ heldur virkur hluti markaðsherferðar. Auglýsingar á 

heimasíðum eru svipaðar í sniðum og hefðbundnar auglýsingar í öðrum miðlum, 

nema að um sé að ræða margmiðlunarefni; auglýsingin hreyfist eða blikkar, byggist 

upp. Dæmi: Fyrst birtist kápumyndin, svo mynd af höfundi, því næst tilvitnun í 

jákvæðan dóm og að lokum stjörnugjöf.  

Notandinn sér auglýsingar á netinu á hverjum degi og reynir eftir fremsta 

megni að forðast þær. Því verður auglýsingin í senn að bera með sér frumleika og 

skýrleika, sem næst með eiginleikum margmiðlunar; myndrænt samspil texta og 

kápumyndar. Hér verða umbrotsmaðurinn – sem oftast nær er grafískur hönnuður – 

og ritstjórinn að vinna að því saman að koma fagurfræði skáldverksins til skila á 

söluvænlegan hátt. Takmarkið er að fanga augu notandans svo að hann kaupi 

skáldverkið, en mikilvægast er að fá hann til þess að smella á auglýsinguna. Ef hann 

gerir það berst hann á heimasíðu bókaforlagsins. 

Nú er takmarkið að smeygja heimasíðu hins framsækna bókaforlags inn í 

daglegan „netrúnt“ notandans. Af þeirri ástæðu verður að uppfæra hana reglulega, 

helst á hverjum degi, með nýjum og spennandi upplýsingum, hvort sem um útgefnar 

bækur eða birting á viðtölum við höfunda er að ræða. Nú er frjó hugsun mikilvæg; 

færslurnar mega ekki verða einsleitar, heldur skal brjóta þær upp með fjölbreytni og 

frumlegum færslum. Forðast skal að einn aðili sjái um það verk, öllu heldur væri mjög 

hentugt að hver ritstjóri bæri á borð færslur, sérstaklega varðandi þau skáldverk sem 

viðkomandi hefur haft umsjón með, enda eru það ritstjórarnir sem fylgjast mest með 

farvegi skáldverkanna. Þó er ráðlegt að einn aðili fylgist með grundvallarupplýsingum 

heimasíðunnar, en hún skal í hið minnsta innihalda: Upplýsingar um bókaforlagið og 

starfsmenn þess, viðeigandi netföng, upplýsingar um höfundana og síðast en ekki síst 

upplýsingar um allar þær bækur sem bókaforlagið hefur gefið út. Útlit heimasíðunnar 

ætti að samrýmast ímynd bókaforlagsins og merki þess (lógó). Litir vekja upp 

tilfinningar og er ráðlegt að hlýir jarðlitir einkenni heimasíðuna því almenningur 

tengir þá við bækur, þar sem litirnir eru huglægir og róandi. Mikilvægt er að 

umbrotsmenn og grafískir hönnuðir bókaforlagsins kunni skil á litafræði svo þeir geti 

brotið reglur um notkun þeirra í þeim tilgangi að vekja hughrif hjá almenningi.29  

Auglýsingar á öðrum heimasíðum þarf að greiða fyrir en heimasíða 

bókaforlags er ókeypis, og getur verið áhrifamikil auglýsing. Fyrir smærri bókaforlög 

                                                 
29 Alexandra Buhl og Jón Ásgeir Hreinsson, viðtal höfundar við Alexöndru Buhl og Jón Ásgeir 
Hreinsson grafíska hönnuði Forlagsins um samstarf ritstjóra og umbrotsmanna [1. desember 2008]. 
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geta heimasíður verið gríðarlega öflugur miðill og jafnvel grundvöllur 

kynningarstarfsemi. Því er mikilvægt að kynna heimasíðuna eins mikið og hægt er. 

Það er gert með því að láta slóðina að henni fylgja öllum rituðum texta sem sendur er 

frá bókaforlaginu, í tölvupósti, fréttatilkynningum og svo framvegis. En einnig á 

öllum vörum sem framleiddar eru; bókum, bæklingum, bókamerkjum og fleira. Slóðin 

mun á endanum komast til skila. 

Fleiri leiðir eru færar á netinu til þess að fá ókeypis auglýsingu, á því sem hér 

er skilgreint sem „netsamfélög“, til að mynda Myspace og Facebook. Þetta eru 

fjölnota samskiptavefir sem notendur skrá sig inn á og eiga sína sérstöku síðu þar sem 

þeir setja inn áhugamál, upplýsingar um sjálfa sig, myndir af sér og sínum og margt 

fleira. Notendurnir safna „vinum“ og eiga samskipti við þá. Einnig er hægt að deila 

slóðum á ýmsu afþreyingarefni. Það síðarnefnda, Facebook, er í dag stærsta og 

vinsælasta netsamfélagið og það væri mjög snjallt fyrir bókaforlag að stofna eigin 

síðu. Þetta er bæði ókeypis og öflugur samskiptamáti við notendur, sem einnig eru 

neytendur. Hægt væri að hlaða inn netslóðum á færslur á heimasíðu bókaforlagsins, 

eða jafnvel benda á áhugavert efni um nýútgefin skáldverk sem koma út hjá 

bókaforlaginu. Á Facebook er að auki hægt að búa til síðu fyrir viðburði, þannig að ef 

um upplestur eða útgáfugleði er að ræða, er hægt að bjóða vinunum beint. Góð 

hugmynd væri að gefa öðru hverju nokkur eintök af nýjum bókum svo að notendur 

finni að þeir hagnist á því að vera vinir bókaforlagsins, en slíkt ýtir einnig undir 

vinsældir forlagsins í netsamfélaginu og notendur sækjast í að verða vinir þess. Að 

auglýsa nokkur gefins eintök á Facebook kynnir skáldverkið ásamt því að fá virka 

lesendur og getur það um leið skapað gott orðspor um það.30 

Fyrirbærið netsamfélag skal ekki vanmeta. Þann 3. nóvember 2008 birtist frétt 

um að fjórðungur Íslendinga væri skráður á Facebook, og notendum fer fjölgandi.31 

Flestar bókaútgáfur á Íslandi, og mörg önnur fyrirtæki, eru með eigin síðu og notfæra 

sér hana reglulega. Í framtíðinni mun eflaust annað form netsamfélags taka við og 

bókaforlagið ætti að fylgja því eftir. Ritstjórinn ætti að taka virkan þátt í 

netsamfélaginu og hafa aðgang að síðu bókaforlagsins. Hann skráir sig þá inn og 

                                                 
30 Jóhann Páll Valdimarsson, viðtal höfundar við Jóhann Pál Valdimarsson útgefanda um ritstjórn og 
útgáfu [3. desember 2008]. 
31 Heimasíða Morgunblaðsins (Mbl.is): „Fjórðungur þjóðarinnar á Facebook“, 3. nóvember 2008, 
<http://www.mbl.is/mm/frettir/taekni/2008/11/03/fjordungur_thjodarinnar_a_facebook/> [Skoðað 28. 
nóvember 2008]. 
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deilir efni um skáldverkin; textum, tilvitnunum, skemmtilegum fréttum, viðtölum við 

höfunda og þar fram eftir götunum. 

Önnur leið til ókeypis auglýsinga eru bloggin, en þau eru persónulegar 

netdagbækur einstaklinga og miðill sem er sívaxandi:  

 

Blogg eru vinsæl því þau eru persónuleg […] Notendum líkar að geta nýtt sér það að 

skilja eftir athugasemdir á gagnvirkan hátt, þannig eru þeir þátttakendur frekar en að 

vera einungis lesendur þess sem einhver annar skrifar.32 

 

Ritstjórinn ætti að kynna sér blogg, fylgjast með og leita uppi bloggara sem hafa 

áhuga á bókum og skrifa um þær. En þetta kemur einnig í hlut markaðs- útgáfu- og 

kynningarstjóra. Meginmarkmiðið er að fá bloggarann á sitt band með því að senda 

honum kynningareintök af nýútgefnum skáldverkum sem hann gæti mögulega haft 

áhuga á og gaman að. Sumir bloggarar eru svo vinsælir að þeir fá mörg þúsund 

heimsóknir á dag og þeirra skoðun getur haft áhrif á stóran hóp. Af þeim sökum ætti 

ritstjórinn að fylgjast með bloggsíðum og kynna sér skrif útvalinna bloggara, reyna að 

koma auga á áhugasvið þeirra og skoðanir, og út frá því skipuleggja sendingu 

kynningareintaka. Að senda kynningareintök á vinsæla bloggara er þekkt aðferð innan 

bókaforlaga samtímans. 

Kynningarstarfsemi á netinu er ekki aðeins ókeypis, fyrir utan keyptar 

auglýsingar á vinsælum heimasíðu. Hún er einnig gríðarlega áhrifamikil og nær til 

margra. Hagstæðara getur það varla orðið. Fleiri ókeypis og ódýrar leiðir í 

kynningarstarfsemi eru mögulegar og aðgengilegar, en þær snúa að mestum hluta að 

persónu höfundarins og krefjast meiri útsjónarsemi, því þær snúast ekki um stafræn 

samskipti heldur mannleg. 

 

3.3 Viðtöl og uppákomur 

Það fellur í hlut markaðs- og kynningardeildar að útvega viðtöl við höfunda. En þessi 

hlið kynningarstarfsemi veltur á persónu höfundarins og sá aðili innan bókaforlagsins 

sem þekkir hann best er ritstjórinn. „Samhliða því þegar hugað er að útvega viðtöl í 

dagblöð og tímarit, spurðu sjálfan þig hvort höfundur þinn myndi koma vel út í 

                                                 
32 Baverstock, Alison, How to Market Books: The Essential Guide to Maximizing Profit and Exploiting 
All Channels to Market, London og Philadelphia: Kogan Page, 2008, bls. 168. 
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útvarpi, sjónvarpi eða jafnvel á umræðuþræði heimasíðu.“33 Það síðastnefnda er 

algengur samskiptamáti á netinu, þar sem notendur tjá skoðanir sínar eða spyrja 

spurninga um ákveðin málefni, en í þessu tilviki væri höfundur og skáldverk hans 

málefnið og hann myndi svara notendum og eiga í beinum samskiptum við þá.  

Þetta er mikilvægt atriði því persóna og ímynd höfundarins gæti hentað 

ákveðnum miðlum illa; hún gæti skaðað skáldverkið ef viðtal í sjónvarpi heppnast 

ekki. Ritstjórinn verður því að þekkja kosti og galla höfundarins, vita hvað hann 

treystir sér í, og vega og meta hvaða miðlar henta hverju sinni. Opinber framkoma 

höfundarins veltur á því hvort persóna hans sé opinská, hlédræg, „töff“, „nördaleg“ og 

svo framvegis. Ef rétt er haldið á spöðunum þegar kemur að ímynd höfundarins, getur 

þessi þáttur kynningar á skáldverkinu heppnast vel. 

Þegar skáldverk er gefið út er jafnan haldinn upplestur eða álíka uppákomur, 

sérstaklega ef það kemur út um haust fyrir jólabókaflóðið. Dæmi um öðruvísi 

uppákomu er málþing um skáldverkið. Nú á dögum er nokkuð vinsælt að halda slíkt 

málþing ef skáldverkið byggir á rannsókn eða heimildum – en það hefur færst í 

aukana síðustu ár að glæpa- og spennusagnahöfundar nýti sér sagnfræði og trúarbrögð 

sem grundvöll fyrir söguna. Að sjálfsögðu er einnig hægt að efna til málþings þótt 

skáldverkið byggi ekki á heimildum eða rannsóknum. Oft eru þau málþing haldin eftir 

kynningarstarfsemi skáldverksins og beinast að fræðilegu hliðinni, meðan málþing um 

hina sagnfræðilegu spennusögu er hugsað sem hluti af kynningarstarfseminni. Aftur 

eru það markaðs- og kynningarstjóri sem halda utan um þá hlið sem snýr að 

upplestrum og málþingum, en ritstjórinn þarf að vita hvaða húsnæði og vettvangur 

henti vel fyrir höfundinn og skáldverkið. Hann verður að geta gert sér grein fyrir hvort 

kaffihús, bókaverslun eða stærri salur henti og kunna skil á vinsælum stöðum, það er 

þeim sem þykja „menningarlegir“.  

Algengt er að bókaforlög sendi höfunda til að lesa úr skáldverkum sínum í 

matar- og kaffitímum fyrirtækja, og eru þau oft valin út frá efniviði skáldverksins til 

að höfða til starfsmanna þeirra. Þær uppákomur krefjast þess að það verður að skoða 

hvern höfund og hvert skáldverk út af fyrir sig, og ákveða á fagurfræðilegum 

forsendum hvað sé söluvænlegast hverju sinni. 

Einnig eru gjarnan farnar höfundaferðir út á land þar sem höfundarnir lesa upp 

í smærri bæjarfélögum. Uppákomur af því tagi krefjast ekki mikillar rýni af hálfu 

                                                 
33 Sama heimild, bls. 179. 
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starfsmanna bókaforlagsins; því ríkari flóra skáldskapar sem kynnt er á 

landsbyggðinni, því meiri líkur eru á sölu skáldverkanna þar. 

Í þeim lið kynningarstarfseminnar sem varðar viðtöl og uppákomur er 

ritstjórinn ráðleggjandi aðili fyrir markaðsdeild og útgáfustjóra bókaforlagsins. Þeim 

ber þó að taka mark á þeim ráðleggingum og móta kynningarstarfsemina – upp að 

vissu marki – eftir fagurfræðilegri sérþekkingu ritstjóra á skáldverkunum. Starf 

ritstjóra og útgáfu- og kynningarstarfsemi haldast í hendur. Markaðssetning og sala 

listar krefst huglægs mats jafnt á við gróðasjónarmið. Að selja bók er ekki hægt að 

líkja við að selja flatskjá. 



 40 

Niðurlag 

Starf ritstjóra er margþætt. Fyrst og fremst felst það í yfirumsjón með verkferli 

skáldverka, þar sem útsjónarsemi, fagurfræði og nákvæmni eru í fyrirrúmi. Því má 

ekki gleyma að ritstjórastarfið er skilgreint á þann hátt. En oft gera nýir ritstjórar á 

bókaforlagi sér ekki grein fyrir því að það er svo margt annað sem skiptir máli ef 

skáldverki á að farnast vel. Ritstjórinn ber ábyrgð á textanum og um leið er það 

spurning um ábyrgð gagnvart sjálfum sér, höfundi skáldverksins og bókaforlaginu. 

Góð og skilvirk vinnsla textans elur af sér traust milli þessara þriggja meginaðila sem 

koma að verkferlinu, sem skilar sér í vel heppnaðri bókaútgáfu. 

Í þessari skýrslu hefur verið sýnt fram á hversu miklu máli það skiptir að 

ritstjórinn hugsi einnig sem sölumaður en einskorði starf sitt ekki við vinnslu textans, 

að hann loki sig ekki af með handrit og telji nóg að vinna úr því svo verði 

sómasamlegur texti, og segi svo skilið við það: 

 

Að finna bækur er virkt og samfellt ferli. Góður ritstjóri hallar sér ekki aftur og bíður 

eftir að verkefnin komi til sín – á skrifstofuna eða utan hennar, hann er stöðugt 

skimandi eftir hugmyndum […] hann skoðar í bókaverslunum, les dagblöð og tímarit; 

hugmynd gæti vaknað við að hlusta á útvarp, horfa á sjónvarp, eða spjalla við vini; 

ritstjórinn hefur ávallt annað augað á markaðnum og hitt á því sem aðrir útgefendur 

gera.34 

 

Stöðug vinna felst í því að fylgja skáldverkinu eftir, en ritstjórinn verður þó að hafa 

tíma til að sinna nýjum skáldverkum, enda er það hans meginstarf. Galdurinn felst í 

því að samrýma og skipuleggja vinnutíma sinn. Það er mikið á ritstjórann lagt og til 

mikils ætlast til af honum af höfundum, útgáfustjóra og öðrum starfsmönnum 

bókaforlagsins. Ritstjórinn þarf að geta tekið að sér allskyns verkefni innan 

bókaforlagsins. Þótt hann hafi sérþekkingu á ákveðnu sviði verður hann að verða sér 

úti um annars konar grunnþekkingu, svo hann geti rætt á fagmannlegum nótum við 

umbrotsmenn, útgáfustjóra og markaðs- og kynningarstjóra. Þetta á líka við um 

upptalda aðila; þeir verða að kunna skil á hvernig ritstjórinn vinnur, grunnþekkingu á 

verkferli skáldverka. Sá háttur kemur í veg fyrir stöðnun hvers og eins, en til að 

mynda ættu útgáfu- og markaðsstjóri að hvetja ritstjórann til að fylgjast með 

                                                 
34 Sharpe, Leslie T. og Irene Gunther, Editing Fact and Fiction: A Concise Guide to Book Editing, 
Cambridge, New York og Melbourne: Cambridge University Press, 1997, bls. 9. 
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nýjungum á netinu, hafa tilfinningu fyrir virkni fjölmiðla, verða sér úti um vitneskju 

um staði fyrir uppákomur og grennslast fyrir hvað sé „inni“ og „úti“. 

Þó að ritstjórastarfið sé ekki auðvelt eru það þessi fjölbreytni og átök við ný 

verkefni á hverjum degi sem gera starfið svo skemmtilegt. Enda er sagt að þeir sem 

feta leið ritstjórnar eigi erfitt með að snúa við henni baki. Og það er eins gott því góð 

ritstjórn fæst með reynslu. 
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Viðauki: Starfsnám hjá Forlaginu 

Ég var við starfsnám hjá Forlaginu, Bræðraborgarstíg 7 í Reykjavík, sem var hluti 

námsins í hagnýtri ritstjórn og útgáfu. Ég hóf störf þann 4. júní 2008, klukkan 8:00. 

Ég fékk vinnuaðtöðu samdægurs: Skrifborð með tölvu og síma. Viðaukinn er til þess 

gerður að segja frá reynslu minni af ritstjórnar- og útgáfustörfum á þessu tímabili, 

aðallega frá handrita- og prófarkalestri, og hvernig ég kynntist útgáfustarfseminni. Ég 

hélt dagbók yfir öll þau verkefni sem mér voru sett og skilaði af mér, auk þess 

punktaði ég hjá mér athyglisverð og lærdómsrík atriði sem ég lærði við vinnslu 

verkefnanna og frá starfsmönnum Forlagsins. Viðaukinn er ritaður að mestu leyti út 

frá dagbókinni. Hvorki ég né starfsmenn Forlagsins vissu til að byrja með hversu 

lengi ég átti að stunda starfsnámið og hve marga tíma á dag, en eftir nokkra daga var 

ákveðið, til þess að ná fram sem mestri skilvirkni, að ég væri heilan vinnudag (átta 

stundir) alla virka daga í tíu vikur, þar sem síðasti vinnudagurinn yrði 13. ágúst. 

Starfsmennirnir sýndu mér traust og mark var tekið á orðum mínum og 

skoðunum, sem gerði að verkum að ég var alls óhræddur við að tjá mig um handrit og 

bækur. Verkefnin sem ég fékk í hendur í starfsnáminu voru mjög fjölbreytt enda vildi 

starfsfólkið að ég kynntist öllum hliðum útgáfustarfseminnar. En algengustu verkefnin 

voru handrita- og prófarkalestur. 

Handritalesturinn framkvæmdi ég fyrir helstu ritstjóra Forlagsins, en þeim 

berast regin öll af nýjum handritum og það er skiljanlega erfitt fyrir þá að lesa yfir allt 

saman. Þannig að ég var einskonar aðstoðarmaður þeirra og létti af þeim vinnuálagið. 

Ég hafði ekki mikla reynslu í lestri handrita, þótt ég hefði lesið yfir ljóðabókahandrit 

fyrir félaga mína í skáldafélaginu Nykri, og því var yfirferð á fyrstu handritunum, sem 

ritstjórar fengu mér, nokkuð hæg til að byrja með – þegar ég hugsa til baka. Aftur á 

móti var ég snöggur að uppgötva lögmál hinnar hröðu yfirferðar sem ritstjórar verða 

að tileinka sér. Eftir nokkra daga var ég kominn á gott skrið. Þannig að á tíu vikum fór 

ég yfir alls 11 skáldsöguhandrit, 6 ljóðabókahandrit, 3 handrit að fræðibókum og 11 

erlend handrit og bækur sem átti að meta hvort kaupa ætti réttinn af og þýða. 

Ég nýtti allt sem ég hafði lært framan af í náminu og reynslu minni í 

grasrótarbókaútgáfu, en komst fljótt að því að starf innan svo viðamikils bókaforlags 

fylgir nákvæmni, agi, víðtæk þekking og reynsla – mikið af því er kunnátta sem ekki 

er hægt að læra á skólabekk. Ég var því óvæginn við að spyrja starfsfólkið um alla 

þætti verkferlisins og kærði mig kollóttan þótt ég truflaði það. En ég reyndi að sýna 
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öryggi og í kjölfarið fóru ritstjórar að ausa yfir mig handritum. Ég vildi ekki gefa færi 

á að sýna kunnáttuleysi og setti á mig þykk gagnrýnisgleraugu og skannaði handritin 

af ákveðni. Að handritalestri loknum fór ég aftur til viðkomandi ritstjóra og gaf 

skýrslu á einni til þremur tölusettum A4 síðum, sagði skoðun mína og rökstuðning 

fyrir henni. Því meiri gagnrýni sem ég setti fram í garð handritanna því ánægðari voru 

ritstjórarnir, sem gerði það að verkum að ef ég var ánægður með handrit var mark 

tekið á orðum mínum. 

Eftir starfsnámið gerði ég mér ljóst að einungis fjögur handrit af þrjátíuogeinu 

voru samþykkt til útgáfu. Ég gef hvorki upp nöfn höfunda né heiti titla á neinum nýju 

handritanna sem ég las og samþykkt voru, til að gæta trúnaðar, en handritin sem voru 

samþykkt til útgáfu eru eftirfarandi: Eitt fræðirit, ein sagnfræðileg ævisaga, ein erlend 

barna- og unglingasaga og ein ljóðabók. Þetta eru handritin sem fóru í gegnum síuna; 

frá minni skýrslu, í gegnum álit ritstjórans og svo á ritstjórnarfund þar sem ég kynnti 

verkið. Ég mælti þó með töluvert fleirum. Gagnvart ljóðabókinni sem var samþykkt 

var ég tvístígandi, og mér kom á óvart hversu fljótt hún var samþykkt, en það ber að 

líta á skoðanaskipti innan bókaforlags jákvæðum augum. Ég mælti eindregið með 

erlendu barna- og unglingasögunni og sendi skýrsluna á útgáfustjóra, 

aðstoðarútgáfustjóra og framkvæmdastjóra. Þau sannfærðust og keyptu réttinn af 

bókinni aðeins tveimur dögum eftir skýrsluna mína. Bókin er sú fyrsta af sex í nýjum 

„fantasíubókaflokki“. Ritstjórinn sem fól mér að lesa sagnfræðilegu ævisöguna leist 

sjálfum vel á handritið og vildi augljóslega fá annað álit, og mín skýrsla ýtti undir þá 

skoðun. Fræðiritið, sem er bandarískt, las ég einn yfir og kynnti á ritstjórnarfundi. 

Fundarmenn sannfærðust og bókin var samþykkt. Sem sagt, einungis tvö handrit, þar 

sem ég var eini yfirlesarinn, voru samþykkt. Tel ég það þó góðan árángur miðað við 

að ég var nemi í tíu vikna starfsnámi, og sýnir það aftur virðingu og traust 

starfsmanna Forlagsins í garð orða og skoðana minna.  

Af þeim handritum sem ég las yfir voru um það bil 13% samþykkt til útgáfu. 

Af minni reynslu, hvað varðar handritalestur, viðhorf starfsmanna Forlagsins og gang 

mála á ritstjórnarfundum, ætla ég að það hlutfall sé nálægt fjölda samþykktra handrita 

sem almennt berast stóru bókaforlagi. Miðað við hversu mörg slæm handrit ég las yfir 

vil ég styðja enn frekar þau orð sem koma fram hér framar í skýrslunni, um að ritstjóri 

verði að tileinka sér listina að renna yfir ný handrit og stikla á stóru. Þá varðveitist 

tími sem hægt er nota til að sinna góðu skáldverki, sem gerir bókaforlaginu gott og 

um leið höfundinum, lesandanum og bókmenntaarfinum. 
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Einnig má líta til þess að ekkert af þeim ellefu skáldsöguhandritum sem ég las 

yfir voru samþykkt og sjálfum líkaði mér aðeins eitt þeirra sem var í raun ekki heilt 

handrit heldur fyrsti kaflinn. Sá kafli, ásamt samtals sjö öðrum handritum og 

erlendum bókum, sem ég las yfir, var hvorki hafnað né samþykkt. Handritin voru sett 

í frekari farveg þar sem annar aðili framkvæmir yfirlestur. Enn bíða þau úrlausnar. 

Á eftir handritalestri var prófarkalestur mjög veigamikill í starfsnáminu. 

Prófarkalestur er tímafrekur og krefst mikillar einbeitingar, og það segir sig sjálft að 

góð færni í íslensku er skilyrði – annars hefði maður lítið erindi á bókaútgáfu yfir 

höfuð. Í bóknáminu hafði ég ekki gert mér grein fyrir þessum þætti og hafði 

steingleymt staðsetningarmerkjum og athafnatáknum. Ég dreif mig í að rifja þau upp 

og eftir nokkra prófarkalestra var ég kominn með ágætis vald á tækninni. Í fyrstu bað 

ég ritstjórana að segja mér hvernig prófarkalesturinn hafi lagst í þann sem sá um að 

leiðrétta handritið, til að fá vitneskju um hvað ég gerði rétt og rangt. Brátt þurfti ég 

litlar sem engar leiðbeiningar og prófarkalas sem berserkur. 

Verkaskiptingin á Forlaginu er skemmtilega óljós og örlítið óreiðukennd, en 

heldur ávallt flæði þar sem starfsmennirnir hjálpast að og neita aldrei verkefnum. 

Þetta skilar sér í ríkulegri útgáfu: Um tvö hundruð útgefinna titla á árinu 2008, unnir 

af innan við fjörutíu starfsmönnum. Af þeim ástæðum fékk ég mjög fjölbreytileg 

verkefni, flest frá verkefnastjóra ritstjórnar, en einnig frá mörgum öðrum 

starfsmönnum. Þar má nefna að í samvinnu við annan nema skipulögðum við 

heimsókn bandarískra háskólanema í Forlagið. Að auki héldum við utan um 

kynningu, af Forlagsins hálfu, á útvarpsleikriti sem gert var eftir skáldsögu Árna 

Þórarinssonar, Dauða trúðsins.  

Ég útbjó styrk til þýðingar á nýjustu bókinni um Artemis Fowl, en Írar veita 

oft styrki til erlendra útgáfa sem kaupa útgáfurétt á vinsælum írskum bókum. 

Umsóknin var blessunarlega samþykkt. Ég stofnaði Facebook-síðu fyrir Forlagið og 

sá um að viðhalda henni. Útgáfustjóri- og aðstoðarútgáfustjóri settu mér þetta verkefni 

fyrir og í dag er síðan orðin virkur þáttur í kynningarstarfsemi fyrirtækisins.  

Ég ritaði káputexta, framkvæmdi leiðréttingar eftir prófarkalestur, bar saman 

handrit og prófarkir eftir umbrot, hjálpaði til við að slá inn orð í gagnagrunn fyrir 

orðabækur, skrifaði urmul fréttatilkynninga um nýútkomnar bækur og ýmist efni tengt 

bókum og höfundum Forlagsins. Og ekki er allt upptalið því fyrir mig voru lögð ýmis 

önnur smáverkefni. Þó langar mig að nefna það verkefni sem ég hafði mestar mætur á 

og komst næst ritstjórn á skáldverki. Ég framkvæmdi sem sagt efnislegan lestur á 
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tveimur handritum. Annað þeirra, Steindýrin eftir Gunnar Theodór Eggertsson, var 

handritið sem bar sigur úr býtum í Íslensku barnabókaverðlaununum 2008. Af öllum 

verkefnunum í starfsnáminu er ég stoltastur yfir þeirri vinnu sem ég lagði í efnislegan 

lestur á því handriti; það má segja að ég hafi raunverulega verið aðstoðarritstjóri þar 

sem ég var viðstaddur þá fundi sem höfundur tók við athugasemdunum. Gunnar var 

mér mjög þakklátur fyrir ítarlegar athugasemdir og leiðbeiningar um hvernig 

betrumbæta mátti verkið. Tvisvar skilaði ég honum athugasemdum og í bæði skiptin 

voru það þrjár til fjórar tölusettar síður með punktum. 

Þegar örfáir dagar voru eftir af starfsnáminu fór ég á fund 

framkvæmdastjórans og lagði fram umsókn um að halda áfram í fullu launuðu starfi. 

Tveimur dögum síðar var ég boðaður á fund þeirra feðga, Jóhanns Páls 

Valdimarssonar og Egils Jóhannssonar, og þeir tjáðu mér að ég fengi starf því ég 

hefði sýnt dugnað, metnað og kunnáttu. Starfið fékk fram að 31. desember 2008; 

starfsnám varð að starfi með starfsheitið ritstjóri! 
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