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Útdráttur 

Í ritgerðinni er fjallað um þátt þýðinga í mótun og þróun fjölkerfis íslenskra bókmennta, 

einkum með hliðsjón af þýðingum á glæpasögum og öðru afþreyingarefni frá blómaskeiði 

tímaritaútgáfu á síðari hluta 19. aldar til kiljuútgáfu á 21. öld. Kannaðar eru breytingar á 

bókmenntakerfi þar sem nokkur kyrrstaða ríkti uns stöðugur straumur af þýddum fróðleik og 

afþreyingu tók að berast inn í það og hreyfingar innan fjölkerfisins upp úr því.  Staða þýddra 

glæpasagna er skoðuð, bæði fyrir og eftir tilurð íslensku sakamálasögunnar sem 

bókmenntagreinar, og hreyfing þeirra og áhrif til nýsköpunar innan bókmenntakerfisins. Rýnt 

er í nokkrar elstu og nýjustu þýðingar á glæpasögum á íslensku, m.a. þýðingaraðferðir og 

málfar en einnig viðbrögð ritdómara, og skoðað hvernig staða þýðinga innan fjölkerfisins 

speglast í þeim. 

 

Abstract 

The paper focuses on the development of the Icelandic polysystem through translations, 

especially from the 19th century, when the first periodicals and magazines were printed in 

Iceland, until today. This influx of translated material, intended for both education and 

entertainment, caused changes in a relatively stagnated literary system and the birth of 

many new genres, among them the Icelandic novel and its sub-genre, crime fiction. The 

movements of the translated crime story – from being presented on almost equal footing 

with other literary prose in the early periodicals and magazines, to pulp-fiction and serial 

stories in newspapers, and then suddenly being sold as literary masterpieces in fine 

hardcover bindings, to finally being published in paperback and mostly shunned in literary 

circles around the turn of this century – show the development of the Icelandic polysystem, 

but also how the Icelandic language and culture benefited and strengthened through 

translations in general. 
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Inngangur 

 

Þegar ég lagði upp í þann leiðangur að skoða þýðingar á glæpasögum á íslensku óraði mig 

ekki fyrir hvað ég ætlaði að gína yfir stórum bita. Frá því að fyrsta þýdda glæpasagan birtist á 

prenti 1877 og fram til dagsins í dag hefur útgáfa þeirra verið linnulaus, en einnig hafa orðið 

stórfelldar breytingar á íslensku bókmenntakerfi, jafnt samsetningu þess sem útgáfumálum 

og þá á ég við miklu meira en viðbót rafbóka og hljóðbóka á markaðinn. Glæpasöguþýðingar 

verður óhjákvæmilega að skoða í samhengi við hreyfingar innan fjölkerfisins og við það tekur 

viðfangsefnið allt á sig annan svip. Þessu mætti líkja við sígilda uppbyggingu glæpasögu þar 

sem gáta sem virðist í fyrstu auðleysanleg flækist þegar á líður og fleiri koma að málinu en 

vonandi liggur þó fyrir einhver lausn í lokin. 

 Þýdda glæpasagan varð upphaflega fyrir valinu vegna þess að hún er nokkuð vel 

afmörkuð bókmenntagrein sem lengst af hefur notið lítillar virðingar hjá bókmenntajöfrum 

en sauðsvartur almúginn lesið sér til skemmtunar þrátt fyrir það. Samkvæmt upplýsingum frá 

Hagstofu Íslands1 fór hundraðshlutfall þýddra bóka t.d. úr 23,7% árið 2000 (405 af 1.707) upp 

í 27,3% (403 af 1.475) árið 2010 þótt titlafjöldi sé svipaður bæði árin. Árið alræmda, 2007, 

fór titlafjöldinn upp í 476 (29,1%), hrunárið 2008 fækkaði titlum ögn, í 439 (25,8%), og árið 

2009 skilaði hrunið sér í bókaútgáfuna, en þá komu út 335 þýddir titlar (23,6%) af 1419. 

Þýddar bækur eru þannig á bilinu 25-30% allra útgefinna bóka árlega, sem má telja 

myndarlegan skerf. Drjúgur hluti útgáfunnar fellur undir „óæðri“ bókmenntir, einkum 

afþreyingarbókmenntir (svonefnda reyfara) af einhverju tagi og barna- og unglingabækur, 

svo að öllum má vera ljóst að þýðendur leggja sitt af mörkum jafnt til hámenningar sem 

dægurmenningar. Áður en íslenska skáldsagan kom fyllilega undir sig fótunum og löngu áður 

en íslenska glæpasagan varð til voru þýðingar ennþá fyrirferðarmeiri í útgáfunni, enda 

tíðkaðist langt fram á síðustu öld að birta þýddar framhaldssögur og smásögur í blöðum og 

tímaritum. Fyrir þýðanda er ógerlegt að líta framhjá því efni þótt aðrir kynnu að einbeita sér 

að „alvöru bókum“, en svo við höldum okkur við þær um stund má benda á að auk bóka sem 

fólk kaupir handa sjálfu sér og öðrum sjá almenningsbókasöfn um að miðla ómældri 

skemmtun og afþreyingu – og að sjálfsögðu fróðleik og fagurbókmenntum – til lesenda. Í 

                                                           
1 www.hagstofa.is (Talnaefni). 
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B.A.-ritgerð sinni 19812 segir Ingvi Þór Kormáksson að  skáldsögur ætlaðar fullorðnum séu 

um 46% útlána almenningsbókasafna og að ¾ hlutar þeirra séu afþreyingarsögur (IÞK 1981, 

bls. 63). Útgáfa hefur vissulega breyst frá því að hann skrifaði ritgerðina, en engin ástæða er 

til að ætla að lestrarsmekkur Íslendinga hafi tekið grundvallarbreytingum þótt ljósvakaefni 

hafi aukist með fleiri sjónvarpsstöðvum, fjölvarpi og Interneti og svali afþreyingarþörfinni að 

einhverju leyti. Lesendur halda áfram að lesa, jafnt á pappír sem rafrænt, eins og útgáfutölur 

sýna glöggt.  

 En hvernig er þá best að skoða þetta gríðarlega magn af þýddu efni og áhrif þess á 

íslenskt bókmenntakerfi og innan þjóðfélagsins? 

 Þýðingafræði og kenningar innan hennar eru margvíslegar, en byggja oft á því sem ég 

leyfi mér að kalla „biblíuþýðingar“, og þá í þeirri yfirfærðu merkingu að fræðimenn beina 

einkum sjónum að svonefndum fagurbókmenntum en leiða hjá sér „óhreinu börnin hennar 

Evu“, afþreyinguna sem er þó stærsti hluti þýðinga innan bókmenntakerfisins. Til 

afþreyingarbókmennta telst sitt lítið af hverju og ef marka má samninga við útgefendur 

nokkurn veginn allur skáldskapur – nema kannski Óvíð, Shakespeare og aðrar 

heimsbókmenntir – sama hve erfiður hann kann að vera í þýðingu. Í barnabókum er til 

dæmis oft að finna bundið mál og alls kyns orðaleiki, sakamálasögur geta krafist nokkurrar 

sérfræðiþekkingar í réttarmeinafræði, lagahugtökum og öðru, í spennusögum þarf iðulega að 

kynna sér vopn og farartæki af ýmsu tagi, margar ástarsögur gerast fyrr á öldum og hafa að 

geyma nákvæmar lýsingar á fatnaði, hestvögnum, siðum og venjum sem tíðkuðust á 

sögutímanum, í vísindaskáldsögum og fantasíum þarf að smíða ný orð og hugtök og svo 

mætti lengi telja. Þó að þessir samningar hafi náðst með blóði, svita og tárum og eigi að 

tryggja þýðendum betri laun fyrir flókna vinnu ræður engu að síður viðhorf útgefanda til 

bókmenntagreina og speglar vel afstöðu til þýddra afþreyingarbókmennta og annarra þýddra 

verka: Þær eru jaðargrein og allt sett þar undir sama hatt. Sjaldnast er lagt mat á þætti eins 

og þá sem voru nefndir hér að ofan og greining innan fjölkerfis þýðinga er einkum í tvennt, 

fagurbókmenntir3  og verk „almenns eðlis“4. 

                                                           
2 Ingvi Þór Kormáksson (IÞK), júní 1981. Sitt af hverju um afþreyingarbókmenntir. BA ritgerð í bókasafnsfræði.    
3 Rithöfundasamband Íslands (RSÍ), 2012. Þýðingarsamningur við útgefendur: „Verk sem hafa ótvírætt gildi 
sökum stöðu sinnar sem heimsbókmenntaverk, sígild verk annálaðra andans jöfra, eða verk sem krefst mikillar 
rannsóknarvinnu og/eða sérmenntunar“; sjá: http://rsi.is/taxtar/thydingarsamningur_vid_utgefendur/.  
4 RSÍ, sama slóð: „Verk sem hvorki krefst sérstakra rannsókna né umtalsverðrar yfirlegu og er almenns eðlis, s.s. 
sakamála- og afþreyingarsögur, handbækur og fræðslurit fyrir almenning, einföld námsgögn og önnur slík rit“. 
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 Þessi jaðarstaða þýðinga og einkum afþreyingarefnis kemur vel heim og saman við 

fjölkerfiskenningar Itamar Even-Zohars og því þótti mér fróðlegt að skoða stöðu þýddra 

glæpasagna og hreyfingar innan fjölkerfisins. Í fyrri hluta ritgerðarinnar, Sannarlegur 

bókmentaspillir og niðurdrep næmrar smekkvísi, kafla 1.1 Fjölkerfið, kjarnar þess og 

hornrekur, er fjallað um kenningar Even-Zohars, gagnrýni sem þær hafa orðið fyrir og aðrar 

kenningar sem auka við þær, svo sem skrif André Lefeveres um þýðingar í þjóðfélagslegu og 

hugmyndafræðilegu samhengi. Drepið er á kenningar Gideon Tourys um þýðingarnorm, en 

þau fá ítarlegri umfjöllun í kafla  1.2 Viðhorf, aðferðir og norm, þar sem Lefevere, Lawrence 

Venuti og Friederich Schleiermacher koma einnig við sögu. 

 Hreyfingu einnar bókmenntagreinar er varla hægt að skoða innan fjölkerfis án þess að 

gera sér grein fyrir sögu hennar og aðkomu að því. Í fyrri hlutanum, kafla 1.3 Þýðing 

þjóðmenningar – íslenska fjölkerfið, kemur fram hvernig sú gríðarlega endurnýjun sem orðið 

hefur á íslensku samfélagi síðustu tvær aldir á að mörgu leyti rætur að rekja til hins 

markvissa og umfangsmikla þýðingarstarfs sem hófst með upplýsingastefnunni. Það starf 

náði ekki bara til bókmennta heldur þjóðlífsins alls, en sjónum verður einkum beint að 

bókmenntum, hverjir voru að þýða, hvað var þýtt og hvers vegna. Í undirköflum er litið 

sérstaklega á hvert tímabil, upplýsingaöld, rómantísku stefnuna og raunsæisstefnuna, auk 

þess sem lítillega er fjallað um blaðaútgáfu á Íslandi fyrir aldamótin 1900. Í kaflanum 1.4 

Glæpasagan er síðan fjallað almennt um glæpasögur, skiptingu innan fjölkerfis glæpasagna 

og drepið á þær tegundir sem helst hafa verið þýddar á íslensku, en í því samhengi er varla 

hægt að víkja sér undan að skoða hvaða þátt þýddar sakamálasögur kunna að hafa átt í tilurð 

íslensku glæpasögunnar. Þýddar glæpasögur voru enn fremur tilvalin bókmenntagrein til að 

skoða í samhengi fjölkerfisins, ekki síst vegna undirskipunar þeirra í stigveldi þýðinga. 

 Í öðrum hluta ritgerðarinnar, Andaleysi og skáldleg eymd, verður rýnt í þýðingarnar 

sjálfar.  Blöð á 19. öld eru hér í brennidepli, enda voru ritstjórnar blaða og tímarita þess tíma 

að mestu einráðir um efnisval og þýddu flestir sjálfir sögur og erlent efni sem birtist á prenti. 

Viðhorf þeirra og þýðingaraðferðir mótuðu því mjög væntingar íslenskra lesenda, bæði um 

efni og efnistök, og vegna stöðu sinnar höfðu ritstjórar blaðanna einnig gríðarleg áhrif á 

ríkjandi skoðanir í þjóðlífinu, jafnt um bókmenntir og listir sem önnur málefni. Rýnt er í 

nokkrar tímamótaþýðingar, einkum fyrstu neðanmálssöguna, fyrstu þýddu glæpasöguna og 

fyrstu þýddu glæpasögu með „föstum“ leynilögreglumanni, en einnig nokkrar aðrar sögur 

sem birtust  um sama leyti til að skýra samhengið. Þegar það sýndi sig að upphaflegt 
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ætlunarverk yrði of umfangsmikið var ákveðið að láta staðar numið laust upp úr 

aldamótunum 1900, fara á hundavaði yfir þýðingar tuttugustu aldar með örstuttri viðkomu á 

fáeinum stiklum og taka upp þráðinn hundrað árum síðar með þýðingarýni á tveimur 

nýútkomnum glæpasögum þýddum úr dönsku (2012). Markmiðið var að kanna hvort 

þýðingar glæpasagna hefðu breyst sýnilega á þessu tímabili og spegluðu stöðu og hreyfingar 

geirans innan fjölkerfisins og óneitanlega verður að játa, að ritgerðarhöfundur trúði nokkuð 

staðfastlega í upphafi verks að svo væri, að áhersla væri nú meiri á framandgervingu með 

nánd og tryggð við frumtexta en minni á heimfærslu til markmenningar. Vonandi tókst þó að 

leggja þau gleraugu til hliðar við rýni verkanna, en undirkaflar með þýðingarýni eru annars 

vegar merktir 19. aldar blöðunum sem birtu sögurnar og hins vegnar nafni þýðinganna. Í 

kafla 2.4, Þýddar glæpasögur og fjölkerfi 20. aldar, er fyllt upp í myndina úr kafla 1.4, farið 

hratt yfir glæpasagnaþýðingar á árunum milli aldamótanna tveggja, skoðað hvar var ekki þýtt 

en ekki fjallað sérstaklega um þýðingu einstakra bóka. 

 Í síðasta kafla, Ferðalok, er reynt að draga saman niðurstöður af því sem varla verður 

kallað annað en ferð um fjölmargar og fjölbreyttar víddir íslenska bókmenntakerfisins í 250 

ár, einkum þó síðustu 130 árin eða svo. 

 Við verkið var stuðst við mörg rit af ýmsu tagi, eins og kemur fram í ritaskrá, en ekki 

síst hinn gagnmerka vef timarit.is og bókasafnsvefinn ómissandi, gegnir.is. Leitarvélin 

google.com reyndist mikið þarfaþing við að snuðra uppi frumtexta og alls kyns 

skemmtilegheit honum tengd sem hafa ekki öll ratað inn í ritgerðina en bíða síns tíma. 

Reyndar bendir allt til þess að úr þessu öllu saman verði hálfgerð glæpasagnasería, því 

gríðarmikið efni liggur enn óbætt hjá garði. 
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1 Sannarlegur bókmentaspillir og niðurdrep næmrar 

smekkvísi5 

 

Benedikt Gröndal ritar greinina „Um hagi Íslands“ árið 1872 og segir þar meðal annars6: 

 

[...] fáar þjóðir eru jafn lítið upp á útlendar bækur komnar eins og Íslendíngar; en þó er það 

eðlilegt að menn við og við snari einhverju annarstaðar frá og er þá undir því komið að menn 

bæði kjósi með smekk og lagi það í hendi sér eptir máli voru og þjóðerni. Orðréttar þýðíngar 

eru ekki einúngis einskis verðar, heldur er jafnvel ekki unnt að semja þær, því sér hvert mál 

hefir sinn sérlegan blæ, eins og sér hver þjóð hefir sitt sérlegt mál. (BG 1872.) 

 

Þetta er athyglisverð klausa að mörgu leyti, því að hún speglar viðhorf áhrifamikils andans 

jöfurs til margs, meðal annars ríkjandi bókmenntakerfis. Endurnýjun þess var hafin en ekki 

fyllilega að smekk greinarhöfundar sem setti íslenska menningu og tungu ofar öðrum. Hann 

virðist ekki gera sér grein fyrir því að hvorugt eigi sér langra lífdaga von ef það nær ekki að 

þróast eðlilega og í takt við tímann, enda vilja þeir sem hafa tak á valdataumunum ævinlega 

ráða lögum og lofum í þeirri þróun og velja helst það sem þýtt er inn í ríkjandi kerfi og styrkir 

það. 

 Benedikt leggur líka  línuna í þýðingum: Ekki orðréttar þýðingar, takk, heldur aðlögun 

að máli og þjóðerni. Það er fróðlegt að sjá hvað þetta leiðarljós hefur lýst langt fram á veginn 

til nútímans og verður haft í huga í þessari könnunarferð um fjölheima. 

 

1.1 Fjölkerfið, kjarnar þess og hornrekur 

 

Í grein sinni The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem7 fjallar 

Itamar Even-Zohar um stöðu þýðinga innan viðtökumenningar og bendir á að þótt stundum 

sé fjallað um einstök verk sé sjaldnast fjallað um þýðingar sem heild og þá þætti sem þær 

eiga sameiginlega. Hann telur líkindin  helst tvenn: Hvernig markmenningin velur texta og 
                                                           
5 Benedikt Bjarnarson (BB), 1906. „Nokkur orð um bókmentir vorar“. Skírnir, 80. árg., bls. 343-351. Hér er hann 
að fjalla um þýtt efni í blöðum og tímaritum; öll setningin hljóðar svo: „Yrði hér oflangt mál að telja upp alt 
þetta rusl, sem er sannarlegur bókmentaspillir hjá oss og niðurdrep næmrar smekkvísi.“  
6 Benedikt Gröndal (BG), 1872. „Um hagi Íslands“. Gefn, 3. árgangur, 2. tbl., bls. 48-62.  
7 Itamar Even-Zohar (IEZ), 1990. The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem. Kafli í safn- 
og yfirlitsritinu The Translation Studies Reader, Second Edition,  2000. Ritstjóri Lawrence Venuti. Routledge, 
New York og London, 2009. 
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hvernig tilteknum normum, atferli og stefnu sem ríkja í bókmenntakerfi 

viðtökumenningarinnar  er beitt í þýðingum, ekki bara í setningagerð og orðfæri heldur í 

víðara samhengi. Hann telur þýðingar því ekki einungis mikilvægan þátt í bókmenntalegum 

fjölkerfum heldur einnig eiga mjög virkan hlut í mótun þeirra og þróun (IEZ 1990, bls. 199-

200). Even-Zohar veltir ennfremur fyrir sér við hvaða aðstæður þýddar bókmenntir geti 

skipað miðlægan sess í fjölkerfinu og telur að fremstu (eða upprennandi) skáld og 

rithöfundar viðtökuþjóðarinnar séu einnig mikilvirkustu eða mest metnu þýðendurnir í kerfi 

sem þarf að byggja upp eða endurnýja: 

 

It seems to me that three major cases can be discerned, which are basically various 

manifestations of the same law: (a) when a polysystem has not yet been crystallized, that is 

to say, when a literature is “young“, in the process of being established; (b) when a literature 

is either “peripheral“ (whithin a large group of correlated literatures) or “weak“ or both; and 

(c) when there are turning points, crises, or literary vaccums in literature. (IEZ 1990, bls. 200-

201.) 

 

Hugtakið fjölkerfi hefur einkum verið notað yfir bókmenntageirann, sem er samsettur úr 

mörgum kerfum (greinum) sem hafa áhrif hvert á annað. Kerfin eru misjafnlega miðlæg og 

færast til innan yfirkerfisins eftir því sem breytingar verða á samfélaginu en einnig vegna 

áhrifa frá nýjungum sem berast inn í það og hafa lengst af jaðarstöðu. Staða þeirra greina 

sem eru miðlægar, þ.e. næstar kjarnanum, ræðst af ytri aðstæðum. Svo dæmi sé tekið geta 

áhrifamenn innan bókmenntakerfis viðkomandi samfélags ráðið miklu um hvaða 

bókmenntagrein sé í mestum metum og hvaða viðhorf eða efnistök (norm) þyki réttust og 

best. Þá hefur hún miðlæga stöðu sem ætlað er að viðhalda eða styrkja ríkjandi kerfi. Sá sess 

næst meðal annars fram með mikilli umfjöllun, bókmenntagreininni er hrósað og hampað, 

hugsanlega á kostnað annarrar, stutt við bakið á þeim sem skrifa texta sem fellur undir hana 

og að ríkjandi viðhorfum, en einnig með því að þungavigtarmenn skrifa sjálfir inn í hana og 

velja til þýðingar utanaðkomandi texta sem falla vel að kjarnanum og styrkja hann. Hreyfing 

berst utan frá með ýmsum þáttum, oftast þó þýðingum, sem hljóta engu að síður alltaf að 

hafa jaðarstöðu innan fjölkerfisins, að minnsta kosti eftir að til verður innlend 

bókmenntagrein sem fyllir á viðunandi hátt upp í rýmið sem þær fylltu áður. Þannig er 

hlutverk jaðarþátta að breyta eða hafa áhrif á ríkjandi menningu og bókmenntir, en 

áhrifamenn innan samfélagsins, til dæmis útgefendur, ritstjórar, fræðimenn og aðrir sem 
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stýra umræðu um menningarmál og hafa áhrif á þróun þjóðmenningar ráða miklu og jafnvel 

mestu um val á þýðingartexta. 

 Fjölkerfið spannar að vísu víðara svið en bókmenntirnar einar og á flestum eða öllum 

samfélagssviðum er að finna sambærileg kerfi. Auk hreyfinga innan hvers kerfis fyrir sig hafa 

kerfin áhrif hvert á annað, þannig að breytingar innan eins þeirra – til dæmis „alþýðleg 

upplýsing“ um ýmsa verkkunnáttu sem stunduð var markvisst á Íslandi á síðari hluta 18. aldar 

– hefur áhrif á annað eða önnur kerfi. Í tilvikinu hér að framan fræddust bændur um búskap 

og sjómenn sjómennsku, en landsmenn lærðu í leiðinni að lesa og skrifa ritgerðir og 

hugleiðingar (essays), sem óneitanlega voru undanfari smásögunnar og síðar skáldsögunnar í 

sínum fjölbreyttu myndum. Smárit og tímarit upplýsingaaldarinnar lögðu einnig grunn að 

samfelldari útgáfu síðari tíma og nýjum bókmenntagreinum, eins og skoðað verður betur 

síðar, en þeim umfangsmiklu þýðingum sem stundaðar voru með nokkuð skipulögðum hætti 

fylgdi einnig endurnýjun tungumálsins í anda móðurmálsstefnunnar, auk nýrra 

bókmenntaforma og tækni. 

 Itamar Even-Zohar bendir á að skil á milli frumsaminna og þýddra bókmennta geti 

verið óljós á köflum og ráðist annars vegar af stöðu þýðinga í heild innan fjölkerfis 

bókmenntanna og hins vegar stöðu þýðingagreina innan hins fjölþætta þýðingakerfis: 

 

The hypothesis that translated literature may be either a central or a peripheral system does 

not imply that it is always wholly one or the other. As a system, translated literature is itself 

stratified, and from the point of view of polysystematic analysis it is often from the vantage 

point of the central stratum that all relations within the system are observed. This means 

that while one section of translated literature may assume a central position, another may 

remain quite peripheral. (IEZ 1990, bls. 202.) 

 

Ef þýðingar innan íslenska bókmenntakerfisins eru skoðaðar í þessu ljósi verður skiljanlegra 

hvers vegna ljóðaþýðingar voru til dæmis taldar til höfundarverks skáldanna sem þýddu 

ljóðin (kjarnastaða ljóðsins), en þýðendur neðanmálssagna og eldhúsreyfara oftast 

ónafngreindir og/eða gagnrýndir sem menningarspillar (jaðarstaða afþreyingarefnis). Hér er 

á ferðinni flokkun sem speglar innlenda kerfið og ólíkt vægi innan þess, mat á þeirri 

bókmenntategund sem á í hlut. Þegar eiginlegar þýðingar8 hófust af fullum krafti og 

málsmetandi menn tóku að bera þýtt efni á borð fyrir þjóðina var ljóðið í mestum hávegum 

                                                           
8 Þ.e. ekki endursagnir eða stælingar. 
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haft og nýtt skáldamál og ýmsir nýir bragarhættir áttu greiða leið inn í menninguna þótt þeir 

væru í rauninni af erlendri rót. Hugmyndin um að ljóðið sé merkast skáldskaparforma situr 

að mörgu leyti enn í hugmyndakerfi Íslendinga þótt veruleikinn sé allt annar.9 

 Fjölkerfiskenning Even-Zohars hefur fallið talsvert í skuggann fyrir öðrum kenningum 

á síðari árum og hlaut einnig nokkra gagnrýni á sínum tíma. Sem dæmi má taka Edwin 

Gentzler sem þótti hún meðal annars einkennst af alhæfingum byggðum á tiltölulegra litlum 

grunni og að of mikið væri stuðst við líkan formalista frá þriðja áratug síðustu aldar. Honum 

þótti kenningin snúast mestmegnis um óhlutbundið líkan og dró í efa að það væri hlutlægt, 

en taldi að í því væri jafnframt litið framhjá raunverulegum höftum og skorðum sem 

þýðendum væru settar.10 Gentzler hefur nokkuð til síns máls, en það má segja að Gideon 

Toury, sem kom einnig að smíði fjölkerfiskenningarinnar, hafi brugðist við því síðasttalda og 

aukið við hana með þrískiptri aðferð til að beita í „lýsandi þýðingafræði“ (descriptive 

translation studies): 

 

(1) Situate the text within the target culture system, looking at its significance or 

acceptability. 

(2) Compare the ST and the TT11 for shifts, identifying relationships between ‘coupled pairs‘ 

of ST and TT segments. 

(3) Attempt generalizations, reconstructing the process of translation for this ST-TT pair. (JM 

2001, bls. 111.) 

 

Toury skoðar þýðingar fyrst og fremst innan viðtökumenningarinnar og í stærra samhengi 

samfélagsins en ekki eingöngu innan bókmenntakerfisins. Hann telur hlutverk þýðandans 

fyrst og fremst heyra undir það, nánar tiltekið að rækja það hlutverk sem samfélagið úthlutar 

honum. Þýðingar eða einkum þýðingaraðferðir ráðast af normum hvers tíma og samfélags: 

 

Sociologists and social psychologists have long regarded norms as the translation of general 

values or ideas shared by a community – as to what is right and wrong, adequate and 

inadequate – into performance instructions appropriate for and applicable to particular 

situations, specifying what is prescribed and forbidden as well as what is tolerated and 

permitted in a certain behavioural dimension [...] Norms are aquired by the individual during 

                                                           
9 Úlfhildur Dagsdóttir (ÚD), 2006. „Menningarvitinn logar ekki“. Morgunblaðið/Lesbók, 14. janúar 2006. Sjá: 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1060837/.  
10 Jeremy Munday (JM), 2001. Introducing Translation Studies. Theories and Applications. Bls. 110. 2. útgáfa, 
2008. Routledge, London og New York.  
11 ST = frumtexti; TT = marktexti (þýðingin) 
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his/her socialization and always imply sanctions – actual or potential, negative as well as 

positive.12 (GT 1995, bls. 206.) 

 

Með öðrum orðum, öll samfélög koma sér upp viðmiði um rétt og rangt, jafnt í þýðingum 

sem öðru félagslegu samhengi, og umbuna eða refsa eftir atvikum í samræmi við ríkjandi 

norm.  

 André Lefevere fyllir enn út í myndina með því að skoða bókmenntir í samhengi við 

vald, hugmyndafræði, stofnanir og  ýmsa hagræðingu (manipulation) texta og bendir á að 

„æðri“ bókmenntir séu í síauknum mæli einungis lesnar innan menntakerfisins eða í 

tengslum við það. Lesendur utan þess kynnast ekki bókmenntum eins og höfundarnir semja 

þær heldur í endurritun þýðenda.13 

 

In the past, as in the present, rewriters created images of a writer, a work, a period, a genre, 

sometimes even a whole literature. These images existed side by side with the realities they 

competed with, but the images always tended to reach more people than the corresponding 

realities did, and they most certainly do so now. [...] [R]ewritings are produced in the service, 

or under the constraints, of certain ideological and/or poetological currents, and [...] such 

currents do not deem it to their advantage to draw attention to themselves as merely “one 

current among others.“ Rather, it is much more to their advantage to identify themselves 

quite simply with something less partisan, more prestigious, and altogether irreversible like 

“the course of history.“ (AL 1992, bls. 5.) 

 

Lawrence Venuti þykir Toury ekki ganga nógu langt í að skoða og greina normin í 

menningarsögulegu samhengi enda vill hann, líkt og Lefevere, beina athyglinni annars vegar 

að þeim sem stjórna og ráða yfir bókmenntaheiminum og hins vegar að ofbeldinu sem felst í 

sjálfum verknaðinum (þýðingunni). Í þýðingu er skipt út hinu framandi í tungumáli og 

menningu frumtextans fyrir hið viðtekna og kunnuglega í viðtökumenningunni14: 

 

                                                           
12 Gideon Toury (GT), 1995. Úr The Translation Studies Reader. Second Edition. Ritstjóri Lawrence Venuti. 
Routledge, London og New York, 2009.  
13 André Lefevere (AL), 1992. Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame. Routledge, London 
og New York. 
14 Lawrence Venuti (LV), 1995. The Translator‘s Invisibility. A History of Translation. 2. útgáfa 2008, 
endurprentuð 2009. Routledge, London og New York.  
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Translation is not a untroubled communication of a foreign text, but an interpretation that is 

always limited by its address to specific audiences and by the cultural or institutional 

situations where the translated text is intended to circulate and function. (LV 1995, bls. 14.)15 

 

Þegar þessir meistarar þýðingafræðinnar leggja saman verður til tæki sem hentar sérlega vel 

til að skoða þróun íslenska fjölkerfisins frá því á 18. öld, kerfis sem uppfyllir allt sem Even-

Zohar telur upp:  

• Gamall kjarni íslenska bókmenntakerfisins hefur staðið lengi í stað og engir nýir 

straumar að heitið gæti borist inn í það; þannig er fjölkerfið enn ómótað og í þeim 

skilningi „ungt“. 

• Vegna undirskipaðar stöðu Íslands sem nýlendu í danska konungdæminu hljóta 

íslenskar bókmenntir sjálfkrafa jaðarstöðu innan danska fjölkerfisins, einkum þær 

sem skrifaðar eru á íslensku og síðan þýddar. 

• Tómarúm hefur skapast í íslenskum bókmenntum vegna stöðnunar og skorts á 

endurnýjun og nýir straumar taka að berast inn í það, sem veldur straumhvörfum. 

 

Ef við gefum okkur að nýir straumar í bókmenntum séu ekki sjálfsprottnir heldur berist að 

miklu leyti utan frá, skapist við breytingar á öðrum þáttum samfélagskerfisins eða með 

erlendum áhrifum og breyttum viðhorfum viðtakandans (lesenda), liggur beinast við að 

skoða hvernig þeim er veitt inn í kerfið. Miðill tímans hefur lengstum verið hið ritaða mál og 

þýðingum fjölgaði gríðarlega á tímum upplýsingaaldar og þjóðernisvakningar, bæði 

endursögnum og beinum þýðingum, eins og reyndar gerist gjarnan á endurnýjunarskeiðum. 

Áhrifamenn innan samfélagsins, yfirleitt menntamenn, rithöfundar og embættismenn, sem 

umhugað er um mótun ríkjandi hugmyndakerfis og vilja beina almennri menntun í farveg 

sem þeir telja réttastan, hafa augljóslega þýðingarnar á sinni hendi: Þeir ráða prentverkinu 

og miðlunum en það eru enn fremur þeir sem búa yfir nægri þekkingu og færni (svo sem 

tungumálakunnáttu, ritfærni og þekkingu á erlendri menningu, auk þess að hafa aðgang að 

erlendu efni) til að velja texta til þýðingar og setja þýðinganorm, refsa fyrir „óviðunandi“ 

þýðingar og umbuna fyrir „ásættanlegan“ texta. Hvergi er betur hægt að skoða þessa 

endurnýjun fjölkerfis íslenskra bókmennta og þar með ástand og þróun samfélagsins en með 

                                                           
15 Reyndar leggur Venuti mikla áherslu á áhrif útgáfugeirans og tengdra aðila á val á verkum og mótun viðhorfa 
og þýðingaraðferða, en það er þörf áminning um þátt sem oft vill gleymast. Um gagnrýni hans á 
Schleiermacher, heimfærslu og framandgervingu í þýðingum og sýnileika þýðenda verður fjallað nánar í 
kaflanum 1.3 Viðhorf, aðferðir og norm. 



14 
 

því að skoða þýðingar sem valdar eru til uppfræðslu og afþreyingar íslenskrar alþýðu og til að 

móta smekk og viðhorf mennta- og embættismanna framtíðarinnar.  

 Við skoðun þýðinganna verður þar af leiðandi ævinlega að huga að því hver þýðir, 

hvers vegna, við hvaða aðstæður og fyrir hvaða viðtakendur, en líka hvernig er þýtt, hverju er 

breytt og hverju sleppt, hvar er aukið við textann og svo framvegis. Ef þessi atriði eru höfð í 

huga geta þýðingar þannig sagt okkur margt um samskipti og innbyrðis afstöðu tveggja 

menningarheima (upprunamenningar og viðtökumenningar) en ekki síður ríkjandi aðstæður 

og viðhorf í viðtökumenningunni. Þýðendur eru ævinlega afsprengi síns tíma og 

menningarkima og stunda flestir ef ekki allir einhvers konar sjálfsritskoðun í samræmi við 

ríkjandi viðhorf og norm. Við sjálfsritskoðunina bætist svo annars konar ritskoðun (ritstýring 

eða ritstjórn) útgefanda og síðar samfélagsins í ritdómum og almennum viðtökum. 

„Vondum“ þýðingum er „refsað“ og tungumálakunnátta ein og sér nægir ekki til að skila 

„góðri“ þýðingu til samfélagsins, að fleiru þarf að huga, enda er tungumálið í senn 

tjáningarmiðill og uppistöðulón hverrar menningar: 

 

[C]ontrary to traditional opinion, translation is not primarily “about“ language. Rather, 

language as the expression (and repository) of a culture is one element in the cultural 

transfer known as translation. (AL 1992, bls. 57.) 

 

Eins og Ferdinand de Saussure16 innrætti okkur rækilega er táknið (orðið) tilviljunarkennt en 

merking þess ræðst af viðkomandi menningu og hefðum. Öll orð tiltekinnar menningar búa 

yfir gildum og tilvísunum sem hafa sértæka merkingu innan hennar, jafnvel þótt þau kunni 

við fyrstu sýn að virðast algild og hugtök sammannleg.17 Öll samfélög einkennast af reglum 

og siðum sem sjaldan eða aldrei eru sett í orð og tungumálið er þrungið af ómeðvituðum 

merkingaraukum. Þeir sem lifa innan menningarinnar og tungumálsins synda um eins og 

fiskar í sjónum án þess að gera sér glögga grein fyrir umhverfinu fyrr en þeir eru komnir úr 

því. 

 Það er einkar gaman að skoða fjölkerfi þýðinga á íslensku og þróunina innan þess 

með þessar kenningar í huga. Eins og áður var nefnt voru það til dæmis framan af 

áhrifamenn innan þjóðfélagsins og bókmenntakerfisins sem þýddu sjálfir texta sem þeir 

                                                           
16 Ferdinand de Saussure (1857-1913). Course in General Linguistics. Enska þýðingin kom út 1959 og var sótt 
hér: http://archive.org/stream/courseingenerall00saus#page/n5/mode/2up; síðast flett upp 27. ágúst 2012. 
17 Þetta er eitt af þeim atriðum sem talin eru rök fyrir óþýðanleika en þýðendur í öllum löndum streitast samt 
við að afsanna. En það er annað mál og allt aðrar hugleiðingar. 
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höfðu valið en á síðari árum annast atvinnuþýðendur að mestu þýðingar á því efni sem 

bókaútgefendur hafa valið á markaðinn18. Margar ástæður hafa ráðið textavali í fyrra 

tilvikinu, jafnt göfgun andans, alþýðufræðsla og auðgun menningar, en fljótlega tóku þó 

ráðandi öfl að velja afþreyingarefni í þeim tilgangi að krækja í lesendur og halda í þá. Þannig 

kom því snemma til sögunnar sá markaður sem nú er sagður stýra vali á erlendum texta til 

þýðingar á íslensku, þótt ástæðurnar séu flóknari en svo og margar vandráðnar við fyrstu 

sýn. Hvað réð til dæmis samfelldri og gríðarmikilli útgáfu spennusagna og ástarsagna í 

vönduðu bandi á sjöunda og áttunda áratugnum? Áttu Hammond Innes, Desmond Bagley og 

Theresa Charles meira erindi við íslenska lesendur en aðrir höfundar? Og hvers vegna var 

þeim gert svona sérstaklega hátt undir höfði, með hörðum spjöldum, gyllingu á kili og 

litprentuðum kápum? Gaf bókbandið til kynna gæði höfundanna eða vantaði nýríka 

Íslendinga eitthvað smekklegt í bókahillurnar? 

 Erfitt er að ráða í neina einhlíta skýringu, en ef til vill voru menn þá að skapa eða efla 

gjafamarkað fyrir afþreyingarbækur, enda beindist athyglin mest að bókum til jólagjafa, hinu 

svonefnda jólabókaflóði. Á síðari árum hefur bókaútgáfa tekið á sig enn aðra mynd, með 

áherslu á innbundin íslensk skáldrit af ýmsu tagi til jólagjafa en þýdda afþreyingu í kiljuformi 

á öðrum tímum árs. Á uppsöfnuðum metsölulista á vef Félags íslenskra bókaútgefenda frá 1. 

janúar til 25. ágúst 201219 sést að 11 bækur af 20 eru þýdd verk í kiljum og ekki nema tvær 

íslenskar skáldsögur (einnig kiljur); ef rennt er yfir metsölulista vikurnar fyrir jól 2010 og 2011 

eru frumsamin íslensk verk fyrirferðarmeiri, þar á meðal innbundnar íslenskar glæpasögur. 

 Nú er það svo, að erfitt getur reynst að meta hreyfingar innan fjölkerfis öðruvísi en 

með samanburði innbyrðis þátta þess, þeirrar virðingar og umfjöllunar sem einstakar greinar 

njóta en einnig vinsælda þeirra og útbreiðslu. Ef aftur er tekið dæmi af skáldsögunni, sem nú 

er einna miðlægust í fjölkerfi íslenskra bókmennta, er hún ekki gömul bókmenntagrein. 

Sveita- og ástarsagan  Piltur og stúlka eftir Jón Thoroddsen er almennt kölluð fyrsta íslenska 

skáldsagan, þó að það sé að vísu ekki alveg rétt20, og kom út fyrir rúmlega 160 árum. Næstu 

                                                           
18 Að vísu koma fram þýðingar sem einkum skáld, rithöfundar og aðrir framámenn innan menningargeirans 
velja sjálfir, einkum ljóð eða sígild verk. Styttri þýðingar birtast gjarnan í bókmenntatímaritum; sumar af þeim 
lengri eru gefnar út á bók. 
19 Sjá metsölulista vef Félags íslenskra bókaútgefenda: http://bokatidindi.is/index.php/boksoelulistinn; síðast 
sótt 28.08.2012. 
20 Stefán Einarsson (SE), 1961. Íslensk bókmenntasaga 874-1960. Snæbjörn Jónsson & CO H.F., Reykjavík. Sjá 
t.d. bls. 269 og bls. 280. 
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skáldsögur tíndust inn ein og ein í einu og oft langt á milli þeirra21 og samfelld útgáfa hófst 

ekki fyrr en á 20. öld. Nú hefur íslenska skáldsagan hins vegar fest sig rækilega í sessi og er sú 

bókmenntagrein fjölkerfisins sem mestrar athygli nýtur. 

 Undirgrein skáldsögunnar, íslenska glæpasagan, er enn kornung en færist stöðugt 

nær miðju. Smásagan Íslenzkur Sherlock Holmes eftir Jóhann Magnús Bjarnason22 birtist til 

dæmis ekki á prenti fyrr en 1910 en fyrsta glæpasagan sem gæti talist til skáldsagna kom 

sextán árum síðar, Húsið við Norðurá eftir Einar skáldaglamm (Guðbrand Jónsson).23 Þótt 

glæpasögur hafi verið skrifaðar á strjálingi eftir það  mætti engu að síður segja að íslenska 

glæpasagan hafi ekki orðið til fyrr en í kringum 1980 og verið smám saman að vinna sig í álit 

síðan. Árið 2004 var til dæmis glæpasaga tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna24 og 

önnur var tilnefnd árið 2005. Það hefðu einhvern tímann þótt fréttir á næsta bæ og vakið 

undrun og hneykslan, og reyndar voru báðar tilnefningarnar umdeildar, rétt eins og 

tilnefning barnabókar árið 1999. Á því má sjá að bókmenntagreinin „íslenskar glæpasögur“ 

færðist frá jaðri og nær menningarkjarna íslenska bókmenntageirans, þótt þýddar 

sakamálasögur hafi enn jaðarstöðu og njóti lítillar virðingar og enn minni umfjöllunar. 

 Í greininni „Glæpasögur og íslensk þjóðarsál“25 segir Katrín Jakobsdóttir 

bókmenntafræðingur: 

 

Íslenskar glæpasögur hafa á örfáum árum breyst frá því að vera menningarkimi sem fáir 

þekktu vel nema starfsfólk bókasafna yfir í að vera viðurkennd bókmenntagrein sem allir lesa, 

jafnt fræðingar sem áhugamenn. Bækurnar eru gefnar út í kilju nokkrum mánuðum eftir 

fyrstu útgáfu og kynntar sérstaklega sem gott lesefni í sumarbústaðinn – það kveður við 

annan tón þegar fólk ræðir um þessar bækur en þegar það talar um Rauðu seríuna sem 

löngum var helsta sumarbústaðaefni landsmanna ásamt Basil fursta og öðrum slíkum 

kempum. 

Íslenskar glæpasögur eru með öðrum orðum orðnar hluti af „viðurkenndum bókmenntum“, 

þær eru hluti þeirrar menningar sem má tala um og eru meira að segja orðnar viðfangsefni í 

Háskólanum. (KJ 2003.) 

                                                           
21 Stefán Einarsson 1961, bls. 292-293 
22 Katrín Jakobsdóttir (KJ), 2001. Glæpurinn sem ekki fannst. Saga og þróun íslenskra glæpasagna. Ung fræði 4. 
Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands. Háskólaútgáfan, Reykjavík. 
23 Katrín Jakobsdóttir, 2001. Bls. 13. – Höfundur Hússins við Norðurá notar dulnefni, en það sýnir ekki endilega 
að hann sé feiminn eða hræddur við almenningsálitið yfir að hafa skrifað glæpasögu. Margir höfundar skrifuðu 
undir upphafsstöfum sínum eða dulnefni á þessum tíma og ef til vill stafaði feimnin og/eða óttinn af því að þeir 
voru hikandi gagnvart þessu nýja formi, skáldsögunni. Þýðendur prósa voru sjaldnast nafngreindir nema í 
veigameiri bókmenntaverkum, og jafnvel ekki þá. 
24 Lista yfir tilnefningar og verðlaunahafa má sjá á vef forsetaembættisins, www.forseti.is: 
http://www.forseti.is/Verdlaunogvidurkenningar/Islenskubokmenntaverdlaunin/Verdlaunahafar/  
25 Katrín Jakobsdóttir, 2003. Glæpasögur og íslensk þjóðarsál. Grein. Lesbók Morgunblaðsins. Bls. 4-5. 
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Þetta er vissulega dálítið eins og í skólanum: Fyrst læra börnin að lesa og svo að skrifa. Löngu 

áður en Íslendingar munduðu pennann, viðurkenndu að fleira væri skáldskapur en bundið 

mál, vinguðust við formið og tóku að skrifa skáldsögur af miklum móð höfðu þeir lært að lesa 

slíkan texta af ýmsu tagi í þýðingum.  

 Þýðingar, einkum þó þýtt afþreyingarefni, kúra enn við kórbak á útjaðri íslenska 

bókmenntakerfisins26 en hafa þó skilað miklu til þess. Þessa stöðu má meðal annars sjá á því 

að þótt bókmenntaþýðenda sé getið í fréttatilkynningum útgáfufyrirtækja og nöfn þeirra séu 

prentuð á saurblöð og kápur leiðir þungavigtarfólk í bókmenntageiranum iðulega þýðandann 

hjá sér og fjallar um þýðinguna eins og hún væri frumtexti27. Þótt þýddar „fagurbókmenntir“ 

séu stundum til umræðu fær þýtt afþreyingarefni sjaldnast mikla umfjöllun og sem stendur 

er ólíklegt að það breytist. En hver veit, kannski verður glæpasaga af erlendum uppruna 

einhvern tímann tilnefnd til Íslensku þýðingaverðlaunanna28, rétt eins og íslenskar 

glæpasögur til Íslensku bókmenntaverðlaunanna?  

  Þótt þýðingar hljóti alltaf að vera fjær kjarna fjölkerfisins en innlendar bókmenntir 

hefur reynslan sýnt að samfelldar þýðingalotur endurnýja samfélagskerfin á öllum sviðum, 

ekki bara menningarlegum, og móðurmálið nýtur ekki síst góðs af þeim. Breytingarnar berast 

utan frá og ýmis orð og hugtök, hugmyndir og þekking slæddust fyrst inn í íslenska menningu 

gegnum þýðingar en urðu síðan hluti af þjóðlífi og þjóðmenningu. Hvað ræður vali á 

þýðingum og hvernig þær eru unnar fer svo aftur á móti alltaf eftir þjóðfélagsaðstæðum á 

hverjum tíma og því liggur beinast við að kanna hreyfingar innan fjölkerfisins síðustu tvær 

                                                           
26 Lágan sess þýðinga í íslenskri bókmenntasögu má meðal annars ráða af því að af þeim íslensku 
bókmenntasögum sem stuðst var við þegar ritgerðin var samin (sjá heimildaskrá) er þýðingum gert hærra undir 
höfði í eldri bókmenntasögunni en þeirri nýrri. Það kann að vera til marks um stöðugt styrkari kjarnastöðu 
innlendra bókmenntagreina og stöðugt skýrari jaðarstöðu þýðinga. Ástráður Eysteinsson fjallar einnig vel um 
þýðingar og bókmenntasögu í bók sinni Tvímæli, einkum í kaflanum „Hvar eiga þýðingar heima? Stiklur í 
íslenskri þýðingasögu á 19. og 20. öld“, bls. 223-276. 
27 Umfjöllun um þýddar bækur í Kiljunni, bókmenntaþætti Ríkisútvarpsins, sýnir þetta glöggt. Þátturinn speglar 
líka vel stöðu einstakra greina innan bókmenntakerfisins. Hér er t.d. fjallað um annars vegar íslenska afþreyingu 
og hins vegar ljóðaþýðingar viðurkennds skálds sem hlutu íslensku þýðingaverðlaunin (en umfjöllunin snýst 
einkum um skáldið, Gyrði Elíasson) auk íslenskra ljóðabóka: http://ruv.is/sarpurinn/kiljan/25042012. Í öðrum 
þætti er fjallað um þýdda skáldsögu („siðakómedíu“) sem frumtexta og rætt um stíl og efnistök höfundar en 
þýðandi (Elísa Björg Þorsteinsdóttir) er ekki nefndur á nafn: http://www.ruv.is/sarpurinn/kiljan/14092011 
(umfjöllunin hefst á 7:23 mínútu).  (Sótt 18. ágúst 2012.) Sjá einnig umfjöllun Ástráðs Eysteinssonar um 
þýðingarýni í Tvímælum, einkum bls. 143-147. 
28 Lista yfir tilnefningar og verðlaunahafa má sjá á vef Borgarbókasafns Reykjavíkur  
flhttp://www.borgarbokasafn.is/desktopdefault.aspx/tabid-3436//5511_read-13384/ (sótt 18. ágúst 2012).  
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aldir eða svo, eða frá upphafi þess breytingaskeiðs sem skilaði okkur því sem við köllum 

íslenska þjóðmenningu. 

 

1.2 Viðhorf, aðferðir og norm 

 

Í upphafi þessa kafla er hollt að rifja upp höfuðsyndirnar tólf, þýðingaraðferðirnar sem 

Antoine Berman telur afskræma og skrumskæla texta: 

1. Tilfærsla (einkum í setningaskipan, greinarmerkjum og orðmyndum) 

2. Glöggvun (skýringum og útskýringum bætt við til að gera merkingu „gleggri“) 

3. Víkkun (frumtextinn þaninn óþarflega mikið út og teygt á honum) 

4. Göfgun (frumtextinn „bættur“ með stílfegrun) 

5. Eigindarrýring (orðum og orðatiltækjum frumtexta skipt úr með fátæklegri orðum 

og orðatiltækjum í markmáli) 

6. Megindarrýring (minni fjölbreytileiki samheita í þýðingu en frumtexta) 

7. Eyðilegging hrynjandi (orðaröð og greinarmerkjum breytt á kostnað hrynjandi) 

8. Eyðilegging baklægra táknkerfa (að baki öllum texta býr táknkerfi og táknkeðjur, 

undirliggjandi kerfi merkingar sem fer gjarnan forgörðum í þýðingu) 

9. Eyðilegging setningagerðar og mynstra tungumálsins (þýddur texti verður 

einsleitari en frumtexti en jafnframt ekki eins skipulegur í uppbyggingu og 

textamynstrum af því að flestir þýðendur beita einu eða fleiri afmyndunaratriðum 

(t.d. tilfærslu, glöggvun og víkkun) við verkið) 

10. Eyðilegging málsniðs eða það gert framandlegt (talmáli t.d. breytt í ritmál, 

mállýskur og slangur „staðfært“, auðkennt með skáletri eða framandleiki þess í 

málinu undirstrikaður á einhvern hátt) 

11. Eyðilegging orðasambanda og málvenja (Berman telur það þjóðhverfu og beina 

árás á frumtextann að skipta á orðatiltæki eða málshætti frummálsins og jafngildi 

í markmálinu) 
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12. Eyðing ofanálagðs tungumáls (í þýðingum þurrkast oft út lagskipting tungumáls, 

þar sem mörg tungumál og/eða mállýskur tíðkast eða ólíkir þjóðfélagshópar hafa 

ólík málsnið og orðfæri)29 

 

Allt eru þetta atriði sem íslenskir þýðendur voru og eru sekir um, stundum öll tólf í sömu 

þýðingunni og jafnvel sömu málsgrein, en í íslenskum þýðingum tíðkast þó skrítinn 

umsnúningur á 5. atriði, sem gæti reyndar talist eins konar göfgun, því í stað eigindarrýringar 

verður iðulega  eigindarauðgun með fjölbreyttari orðum í þýðingunni en frumtextanum. Sú 

tilhneiging kemur varla úr orðum skáldsins: „Ég skildi, að orð er á Íslandi til um allt, sem er 

hugsað á jörðu“30, heldur spretta bæði braglínan og íslenskt dálæti á orðagnótt eflaust 

fremur úr jarðvegi einbeittrar og samfelldrar móðurmáls- og hreintungustefnu sem hefur 

tíðkast hér um aldabil og leitt af sér margar misvitrar og sérkennilegar ákvarðanir og 

aðgerðir.31 Auðugur og fjölbreyttur orðaforði þykir einnig einkenna góðan texta og er iðulega 

dreginn fram í umsögnum um bækur, bæði frumsamdar og þýddar.32 Dæmi um afskræmingu 

texta samkvæmt skilgreiningu Bermans  eru nokkur í síðari hluta ritgerðarinnar en gætu 

verið mun fleiri. 

                                                           
29 Jeremy Munday, 2001. Bls. 147-148. Upptalning fylgir hér á eftir, en við þýðingu og endursögn á henni gerði 
ég mig einmitt seka um  um slíka afmyndun texta: 

1. Rationalisation 
2. Clarification 
3. Expansion 
4. Ennoblement 
5. Qualitative impoverishment 
6. Quantitative impoverishment 
7. The destruction of rhythms 
8. The destruction of underlying networks of signification 
9. The destruction of linguistic patternings 
10. The destruction of vernacular network or their exoticisation 
11. The destruction of expressions and idioms 

12. The effacement of the superimposition of languages 
30 Þessi alþekkta tilvitnun er úr ljóðinu „Móðir mín“ eftir Einar Benediktsson (1864–1940).  
31 Ég læt nægja að nefna aðgerðir gegn flámæli þegar farið var í landsátak um samræmdan framburð á Íslandi á 
fimmta áratug síðustu aldar, flámælt börn send í sérkennslu og flámæltu fólki bannað að koma fram í 
Ríkisútvarpinu og Þjóðleikhúsinu. (Sjá t.d. Ævar R. Kvaran: „Mælt mál“ í Lesbók Morgunblaðsins 28. júní 1964 
(bls. 1 og 12) og frétt á ruv.is 13. janúar 2012: http://ruv.is/frett/flamaeli-bannad-i-rikisutvarpinu; sótt 28. ágúst 
2012). Einnig mætti hér nefna meðvitaðar aðgerðir til að þurrka út mállýskueinkenni, eins og Gauti 
Kristmannsson (GK, 2004) drepur á í grein sinni „Málar íslensk málstefna málið inn í horn?“ (Menningarheimar, 
kennsluhefti 2 af tveimur. Háskóli Íslands, 2011). 
32 Dæmi um það viðhorf að góður orðaforði sé mikilvægur og jákvæður má m.a. sjá í ritdómi Sigurjóns 
Björnssonar um ljóðabókina Útlegð eftir Saint-John Perse í þýðingu Sigfúss Daðasonar í Morgunblaðinu 25. 
febrúar 1993 (bls. 11); afmælisgreininni/-ræðunni „Matthías og móðurmálið“ eftir Rögnvald Pétursson í 
Lögbergi 18. nóvember 1915 (einkum bls. 4); og ritdómi Kristjáns Björnssonar um skáldsöguna Völundarhúsið í 
Tímanum 19. desember 1990 (bls. 7) 
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 Ef tekið væri mið af kenningum Lawrence Venutis um ofbeldið sem felst í þýðingum 

þar sem slíkar aðferðir tíðkast33 – sem væri væntanlega megnið af öllum þýðingum sem 

unnar eru, óháð tungumáli, tíma eða samfélagi – myndi enginn maður leggja slíkt á sjálfan 

sig, samfélagið eða saklausan texta, en líkast til hvílir sektarkennd yfir afskræmingum og 

ofbeldi ekki sérlega þungt á þýðendum enda þarf að aðlaga allan þýddan texta meira eða 

minna að markmenningu.34  Þegar við beinum fyrst sjónum að íslenska fjölkerfinu eru 

kenningar Venutis reyndar langt fjarri í ómótaðri framtíð og tíðarandinn mun meira í takt við 

kenningar Friedrichs Schleiermachers. Þeir sem hófu þýðingarlotu á 18. og 19. öld til að móta 

séríslenskt samfélag, smekk og menningu voru þó í talsvert annarri aðstöðu en „faðir 

þýðingarfræðinnar“, bjuggu við allt annað fjölkerfi og þjóðfélagsgerð og  áttu þar að auki við 

að glíma strjálbýlt land og torfært þar sem skorti annað en lítilfjörlegan vísi að þéttbýli. Í 

ofanálag voru samgöngur við landið fremur takmarkaðar og þótt hugsuðir Íslendinga sætu í 

menntasetrum Kaupmannahafnar og hefðu þar aðgang að nýjustu bylgjum var þeim óhægt 

um vik að miðla hugsjónum og hugmyndum til landa sinna. Þeim er því ef til vill vorkunn að 

móta þýðingastefnu eftir eigin höfði og því sem þeim þótti henta best. 

 Einn sterkasti þáttur í mótun þeirrar þýðingarstefnu sem lengst af hefur verið ríkjandi 

á Íslandi er kjarnastaða móðurmálsins og áhugi á vernd þess og viðgangi sem víða má sjá og 

hefur verið nefnt áður. Sú málvernd sést enn glöggt í opinberri íslenskri málstefnu og 

Íslendingar í öllum stéttum eru almennt mjög meðvitaðir um kosti þess að tala og rita „rétt“ 

mál, auk þess sem mikil áhersla er lögð á íslensku á öllum stigum skólakerfisins. Enn er fjallað 

um móðurmálstengd málefni í blöðum og nýmiðlum35, svo eitthvað sé nefnt, og gefur til 

kynna lifandi áhuga á móðurmálinu og meðvitund um það. Móðurmálinu er meira að segja 

helgaður sérstakur dagur á hverju ári og reglulega spretta upp umræður um 

móðurmálstengd álitaefni eða málþróun sem mönnum þykir óheppileg eða óheillavænleg. 

Verndun þjóðtungunnar hefur jafnvel verið nefnd sem rök fyrir – og reyndar einnig gegn –  

                                                           
33 Lawrence Venuti, 1995. 
34 Samkvæmt rithöfundinum og þýðandanum Vladimir Nabokov ætti þó svo að vera: „There is a certain small 
Malayan bird of the thrush family which is said to sing only when tormented in an unspeakable way by a 
specially trained child at the annual Feast of Flowers. There is Casanova making love to a harlot while looking 
from a window at the nameless tortures inflicted on Damiens. These are the visions that sicken me when I read 
the “poetical” translations from martyred Russian poets by some of my famous contemporaries. A tortured 
author and a deceived reader, this is the inevitable outcome of arty paraphrase.” (Nabokov 1974, bls. 81. Úr 
viðtali, sem birtist fyrst í Wisconsin Studies in Contemporary Literature, VIII bindi, nr. 2, vorið 1967.) 
35 Hér mætti t.d. nefna blogg Eiðs Guðnasonar, „Molar um málfar og miðla“, á dv.is en fleiri blogga og skrifa um 
íslenska tungu þótt það sé ekki eins samfellt. 
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inngöngu Íslands í Evrópusambandið36 og því mætti ef til vill segja, að sú móðurmálshreyfing 

sem hófst á Íslandi á 18. og 19. öld hafi borið ótrúlegan árangur og sé enn mjög virk. 

 Fyrstu höfuðstoðir móðurmálshreyfingar í hverju landi eru og voru söfnun innlendra 

fræða af öllu tagi, ritun málfræði, orðabókargerð, kennsla í móðurmálinu og innlendum 

bókmenntum á háskólastigi og þær rannsóknir sem því fylgdu en ekki síst þýðingar: 

 

Lykiltextar bókmenntanna á borð við verk Hómers og Virgils voru einnig þýddir aftur og aftur, 

auk þess sem þýðingar á formi og bragarháttum fornra texta voru stundaðar af krafti en það 

var og er eitt af menningarlegum afrekum hvers „nýs“ móðurmáls. Mál, sem ekki náði valdi á 

skáldum og bókmenntaformum fornaldar, var dæmt til nesjamennsku.37 (GK 2004.) 

 

Fremstir í víglínunni voru þar af leiðandi menntamenn, enda voru einkum þeir í aðstöðu til 

að sinna þessum verkum og því var eins farið á Íslandi sem annars staðar. Í fyrirlestrinum 

„Um hinar mismunandi þýðingaraðferðir“38, tímamótaverki Friedrich Schleiermachers (1768-

1834), kemst höfundur að þeirri niðurstöðu að framandgerving í bókmenntaþýðingum sé hin 

eina rétta aðferð, það er að færa lesandann nær höfundi en ekki öfugt. Honum er þó 

móðurmálið hugleikið, rétt eins og íslensku menntamönnunum, og líkt og þeir vildi hann 

styrkja þýska þjóðmenningu og móta hana að því sem honum og samherjum hans þótti 

réttast og best: 

 

And since Schleiermacher´s advocacy of the foreignizing method was also an advocacy of 

discourses specific to an educated elite, he was investing this limited social group with 

considerable cultural authority, going so far as to assign it a precise social function – to 

“generate a certain characteristic mode of expression“, developing a national language, 

“influencing the whole evolution of a culture“. [...] Here it becomes clear that Schleiermacher 

was enlisting his privileged translation practice in a cultural political agenda: an educated 

elite controls the formation of a national culture by refining its language through 

foreignizing translations. (LV 1995, bls. 85-86; leturbreytingar mínar.) 

 

Hvassyrt greining Venutis á kenningum Schleiermachers lýsir prýðisvel því sem hófst á Íslandi 

á 17. öld og tíðkaðist lengi vel: Menntaður forréttindahópur stýrði mótun þjóðmenningar 

                                                           
36 Gauti Kristmannsson (GK), 2010. „Móðurmálshreyfingin og málstefna Evrópusambandsins.“ Ritið. Tímarit 
Hugvísindastofnunar Háskóla Íslands. 3. eintak 2010. Bls. 49-67. Hugvísindastofnun Háskóla Íslands, Reykjavík. 
37 Gauti Kristmannsson, 2004. „Málar íslensk málstefna málið inn í horn?“ Menningarheimar (kennslurit). Hefti 
2 af 2. Bls. 297-301. Háskóli Íslands, vor 2011. 
38 Friedrich Schleiermacher, 1813 (FSch 2011). „Um hinar mismunandi þýðingaraðferðir“. Þýðandi Martin 
Ringmar, 2011. Jón á Bægisá. Tímarit um þýðingar. Nr. 14, 2011. Ormstunga, Reykjavík. 
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með þýðingar að vopni. Markmiðin voru eflaust háleit í báðum tilvikum og viðkomandi 

áhrifamenn blindir á hrokann og þjóðhverfuna sem í þeim fólst, enda dómar alltaf 

auðveldastir frá öðrum og síðari sjónarhóli sögunnar. Það leynir sér hins vegar ekki að 

Þýskaland Schleiermachers og Ísland á tímum Fjölnismanna, áa þeirra og afkomenda áttu 

nokkuð sameiginlegt og því er ekki úr vegi að líta snöggvast á fáein atriði. 

 Hin fræga tvískipting Schleiermachers hljóðar svo: 

 

Í fyrra tilfellinu er þýðandanum annt um að bæta lesandanum upp skort á þekkingu á 

frummálinu. Mynd þeirri sem þýðandinn vegna þekkingar sinnar á frummálinu hefir skapað 

sér af verkinu eins og það er, reynir hann að miðla lesendunum og að færa þá til sín, á stað 

sem er þeim í raun framandi. Ef á hinn bóginn þýðingin vill láta rómverskan höfund tala eins 

og Þjóðverji skrifar og talar við Þjóðverja, þá færir hún höfundinn ekki á þann stað þar sem 

þýðandinn er (því við hann talar höfundurinn latínu en eigi þýzku), heldur dregur hún hann 

inn í heim hinna þýzku lesenda og gjörir hann að jafningja þeirra; og er þetta hið síðara tilfelli. 

(FSch 2011, bls. 12.) 

 

Framandgervinguna sem felst í fyrri aðferðinni telur Schleiermacher réttari þótt ýmislegt sé 

óskilgreint: 

 

Það eitt sjáum vér að, alveg eins og hvötin að þýða getur þá fyrst vaknað þegar erlendar 

tungur eru menntastéttinni að nokkru leyti tamar, þá getur þessi list dafnað og komizt æ 

hærra því meiri sem þekkingin er á erlendum ávöxtum andans og því meira ástfóstur 

fyrirfinnst við þá meðal þeirra sem hafa þjálfað eyra sitt (án þess þó að gjöra 

tungumálakunnáttu að sínu sérsviði). En oss er einnig skylt að horfast í augu við að því 

næmari sem lesendur eru á þvílíkar þýðingar því meiri verður vandinn í þessu starfi [...] (FSch 

2011, bls. 15.) 

 

Bannsettir lesendurnir! Augljóslega þarf að uppfræða þá og það gerist ekki nema með því að 

kenna þeim að lesa þýðingar og greina hinn framandlega blæ sem í þeim felst og hvaðan 

hann kemur: 

 

Og þó er þetta tæpast hið hæsta markmið, heldur verður lesandi þýðingarinnar jafningi hins 

ágæta lesanda frumtextans fyrst þá er hann auk anda tungunnar fer að skynja og smám 

saman skilja einnig sérstakan anda höfundarins í verkinu. Til þessa þarfnast lesandinn 

hæfileika og þjálfunar, en gríðarmikill samanburður er einnig nauðsynlegur. [...] 

Þess vegna þarfnast þýðing þessarar tegundar framkvæmda í stórum stíl, að heilar 

bókmenntir verði gróðursettar á ný í annarri tungu, en það hefir tilgang einungis meðal 

þjóðar sem hefir ákveðna tilhneiging að eigna sér hið framandi. (FSch 2011, bls. 19.)  
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Umfram allt þarf að varast „skilning[...] skólapiltsins“ sem festist í smáatriðum, fær aldrei 

skýra yfirsýn og nær ekki „lifandi sambandi við innra samhengi textans“ (FSch 2011, bls. 14) 

og umritun og eftirlíkingar eru einungis ásættanlegar á meðan verið er að undirbúa 

„almennan skilning“ og „ryðja komandi þýðingum braut“ (FSch 2011, bls. 14). 

 Elja og þrotlaust hugsjónastarf þýðenda mun samt á endanum bera ríkulegan ávöxt: 

 

Því ljóst er að tungumál sem hefir veitt þýðingum svo mikið svigrúm, mun einnig búa yfir 

sérstöku málsviði, ætluðu þýðingum, þar sem margt leyfist er hvergi annars staðar myndi 

sjást. (FSch 2011, bls. 28) 

 

Það er ekki út í bláinn að þýðingafræðinemar eru enn látnir lesa þessa grein Schleiermachers 

og sprenglærðir þýðingafræðingar þjarka enn um þau fjölmörgu atriði sem þar eru rædd eða 

spinna út frá þeim kenningar, en „okkar menn“ í móðurmálshreyfingunni hefðu eflaust tekið 

heilshugar undir hana alla, innblásnir af þjóðrækni. Þróunin sem þarna er lýst frá 

endursögnum „[á] meðan menntastétt þjóðar hefir enga djúpstæða reynslu af öðrum 

tungumálum“ og fram að „sérstöku málsviði, ætluðu þýðingum“ á ágætlega við á Íslandi, þar 

sem þýðingar voru meðal annars notaðar markvisst til að festa ritmál og samræmda 

stafsetningu í sessi. Það tókst með slíkum ágætum að með tímanum hefur opnast gjá á milli 

talmáls og ritmáls og virðist stöðugt breikka.39 Þótt frumsamin verk njóti nokkurs frelsis í stíl 

og stílbrögðum er opinberri stafsetningu og greinarmerkjasetningu fylgt fast eftir40 í 

langflestum þýðingum nema þungvæg ástæða sé til annars. Setningagerð á að vera sem 

íslenskust  og yfirleitt er forðast eftir megni að nota slangur, mállýskur eða annað orðfæri 

sem ekki fellur að ströngustu ritmálsreglum.  Á síðari árum hefur einnig komið upp 

tilhneiging til að einfalda málfar og orðaval í bókum ætluðum ungum lesendum, sem stafar 

væntanlega fremur af umræðu um dvínandi lestraráhuga barna og unglinga en opinberri 

                                                           
39 Þetta má víða sjá, t.d. í Tímanum 27. nóvember 1955, bls. 6, þar sem S.S. fjallar um þýðingu Helga Hjörvar og 
Arnheiðar Sigurðardóttur á Kristínu Lafranzdóttur eftir Sigrid Undset og segir m.a.: „Alkunnugt er, að Helgi er 
mikill málvöndunarmaður og ber þessi þýðing augljós merki vandaðs málfars. Hitt er og verður ætíð deiluefni, 
hvar draga skuli mörkin'milli þess, sem kallað er vandað mál, og eðlilegs talmáls. Á'það við um þýðingar á 
samtölum. Þýðendur bókarinnar eru bersýnilega á sama máli og Guðmundur Friðjónsson, sem ekki vildi taka 
málið af tungu fólksins, heldur hefja það í æðra veldi vandaðs bókmáls. Sú sigling verður þó oft ærið vandasöm 
milll skersins og bárunnar, þvi að samtöl, sem bókmálskennd eru, falla oft dauð niður. Af sjálfu leiðir þó, að 
bókmálskennd samtöl falli betur að efnisblæ skáldsögu, er gerist á miðöldum, en nútíma skáldsögu.“ 
40 „Auglýsingu um íslenska stafsetningu“ má sjá hér: https://notendur.hi.is//~eirikur/stafsreg.htm  
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málstefnu.41 Þetta eru allt atriði á lista Bermans  yfir afskræmingar og allt atriði sem móta 

viðhorf okkar og væntingar sem lesenda.  

 Það er reyndar athyglisvert að valið milli framandgervingar/heimfærslu virðist fyrst og 

fremst snúast um stöðu höfundar/lesanda en staða þýðandans sem miðils þeirra á milli er 

látin liggja í léttu rúmi. Ef til vill ætti framangerving/heimfærsla fremur að snúast um 

tilfærslu höfundar/lesanda til þýðandans því frá honum sprettur þýðingartextinn og það er 

túlkun hans á frumtexta og framsetning sem lögð er fram. Þýðandinn er að miðla 

hugmyndum og texta milli tveggja menningarheima og skoðar óhjákvæmilega báða með 

eigin gleraugum, byggir á persónulegri reynslu, þekkingu og túlkun jafnt á menningu sem 

máli. Þetta sést mætavel ef bornar eru saman túlkanir ólíkra þýðenda á sama frumtexta, eins 

og til dæmis í mismunandi þýðingum á ljóðinu The Raven eftir Edgar Allan Poe42 og fleiri 

textum sem hafa verið þýddir af mörgum. Jafnvel samtímaþýðendur sem mætti ætla að 

hefðu svipaðan bakgrunn þýða á gjörólíkan hátt, hver með sínum stíl og orðfæri. En 

þýðandinn er samt sem gegnsætt gler á milli höfundar og lesanda og Lawrence Venuti telur 

ástæðuna vera óhóflega mikla áherslu á höfundarverkið (authorship) en einnig að reiprennsli 

í þýddum texta undirstriki það. Hann talar um ósýnileika þýðandans, sem stafar ekki síst af 

blekkingunni um gagnsæi (þ.e. návist höfundar í þýddu verki). Venuti kennir lesendum um, 

rétt eins og Schleiermacher, en beinir fremur sjónum að væntingum til hins þýdda texta, sem 

„kerfið“ (útgefendur, ritstjórar, ritdómarar og lesendur) hefur skapað og viðheldur.43 

 

Translation is not an untroubled communication of a foreign text, but an interpretation that 

is always limited by its address to specific audiences and by the cultural or institutional 

situations where the translated text is intended to circulate and function. (LV 1995, bls. 14.) 

 

Reyndar er Venuti ekki síður hallur undir framandgervingu en Schleiermacher, enda telur 

hann að þannig megi halda í skefjum eða draga úr því þjóðhverfa ofbeldi sem felst eðli 

málsins samkvæmt í þýðingum (LV 1995, bls. 16), en hann leggur meiri áherslu á 

menningarlegt samhengi og andóf gegn viðteknum stefnum. 
                                                           
41 Þessa staðhæfingu og þá fyrri byggi ég á áralangri reynslu minni sem þýðandi og enn lengri reynslu sem 
lesandi; mér hefur ekki tekist að finna fræðilega úttekt eða rannsókn á þessum tilteknu atriðum þó að hægt sé 
að finna margt um einföldun og aðlögun bókmenntatexta handa ungum lesendum. 
42 Til eru að minnsta kosti átta þýðingar kvæðisins á íslensku, eftir Matthías Jochumsson, Einar Benediktsson, 
Sigurjón Friðjónsson frá Litlu-Laugum, Helga Hálfdanarson, Þorstein frá Hamri, Pál V.G. Kolka, Jochum 
Eggertsson (Skugga) og Gunnar Gunnlaugsson. Í Ritinu: 2/2011 fjalla Ástráður Eysteinsson og Eysteinn 
Þorvaldsson um sjö af þessum þýðingum og frumbirta þýðingu Helga. 
43 Lawrence Venuti, 1995. 
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The “foreign“ in foreignizing translation is not a transparent representation of an essence 

that resides in the foreign text and is valuable in itself, but a strategic construction whose 

value is contingent on the current situation in the receiving culture. Foreignizing translation 

signifies the differences of the foreign text, yet only by disrupting the cultural codes that 

prevail in the translating language. (LV 1995, bls. 15) 

 

 Þetta eru áhugaverðir punktar þegar tilurð íslenska fjölkerfisins í bókmenntum er skoðuð, 

því að þar verður varla annað séð en að afkastamiklu þýðendurnir okkar sem mótuðu fyrstu 

þýðinganormin, grundvöllinn að væntingum og viðhorfum íslenskra lesenda til 

þýðingartexta, hafi lítið skeytt um höfund , höfundarrétt eða fumtextann almennt nema í 

mesta lagi söguþráðinn. Oft fær maður á tilfinninguna að þeir hafi litið á erlendan texta sem 

síldar- eða makríltorfu komna í íslenska lögsögu og landanum til frjálsra afnota að vild. 

Tryggð þeirra var fyrst og fremst við þjóðfrelsishugmyndina og íslenska þjóðmenningu og 

tungu, enda var hún að sjálfsögðu kveikjan að mikilli blaðaútgáfu á 19. öld og framan af þeirri 

tuttugustu, þegar önnur pólitísk viðhorf bættust við og þjóðræknin tók á sig aðrar myndir. 

Aðferðir íslensku þýðendanna einkenndust því af heimfærslu fremur en framandgervingu en 

ætla mætti að þýðingaraðferðir og -stefna hafi breyst með tímanum þegar fjölkerfið tók á sig 

fastari mynd og meiri kyrrð komst á. 

 Gideon Toury hefur verið umdeildur og gagnrýndur fyrir viðleitni sína til að móta 

greiningaraðferð þýðinganormanna sem voru nefnd í kaflanum um fjölkerfið (JM 2001, bls. 

110-111) en skilgreining hugtaksins44 stendur algerlega fyrir sínu og eins tengslin við 

félagslega og menningarlega vídd hvers þjóðfélags. Toury bendir á að þýðendur geti beitt 

ólíkum þýðingaraðferðum og skilað gjörólíkum þýðingum, allt eftir aðstæðum, lesendahópi 

og textagerð (GT 1995, bls. 206), en þetta er þörf ábending til að hafa í huga við þýðingarýni. 

Væntingar lesenda til texta eru ólíkar eftir gerð hans, hvort um er að ræða nytjatexta, ljóð, 

fagurbókmenntir eða afþreyingarefni og svo mætti lengi telja. Rætur þessara væntinga liggja 

vissulega langt aftur en stjórnast ekki síst af stöðu þýdda textans innan fjölkerfis þýðinga45. 

Þannig hljóta til dæmis þýðingar á sígildum verkum meiri ritstjórn og nákvæmari 

prófarkalestur í vinnslu en nýjasti reyfarinn og þær njóta enn fremur meiri athygli ritdómara 

                                                           
44 „The translation of general values or ideas shared by a community – as to what is right or wrong, adequate or 
indadequate – into performance instructions appropriate for and applicable to particular situations.“ Tilvitnun 
Jeremy Munday (2001) í Toury (1995) í Introducing Translation Studies (bls. 111).  
45 Reyndar gegnir sama máli um frumsaminn texta; lesendur hafa mismunandi væntingar um stíl, sametningu 
og efnistök texta eftir því hvað á í hlut og gera ólíkar kröfur til ólíkra bókmenntagreina. 
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og fjölmiðlamanna þegar þær koma á markað og meira er til þeirra vitnað. Í 

afþreyingarbókmenntum er sömuleiðis fremur litið framhjá því sem telst lýti á 

„gæðaþýðingu“, en þau lýti falla vissulega ekki alltaf að lista Bermans heldur oft þvert á móti, 

að ekki sé gert nóg af „afskræmingu“ og textinn sé þar af leiðandi ekki nógu „íslenskur“ 

aflestrar. 

 André Lefevere hefur einnig verið nefndur, en varla er hægt að skoða nokkrar 

þýðingar í sögulegu samhengi án þess að hyggja að umfjöllun hans um áhrif „kerfisins“ á 

stigveldi þýðinga og hvernig þær eru unnar. Umritun fer vissulega einnig fram í öðrum 

fjölkerfum, allt eftir dagskipan, en sést ekki síst í þýðingum, og hreyfingar innan fjölkerfisins 

stjórnast af ríkjandi valdhöfum í pólitískum og menningarlegum málefnum, hugmyndafræði 

og stofnunum og breytast í takt við þær.46 Þannig geta þýðingaraðferðir og þýtt efni sagt 

okkur fjölmargt um samfélagið sem tekur við þýðingunum en einnig þróunina innan þess, ef 

þær eru skoðaðar í sögulegu samhengi. 

  Átök ólíkra bókmenntagreina innan fjölkerfisins eru eitt af einkennum þess og leiða 

það einna helst í ljós, til dæmis hvernig sumar bókmenntagreinar eru hafnar til skýjanna en 

aðrar sniðgengnar með öllu. Af því leiðir að til að sjá mynd og lögun fjölkerfis þýðinga nægir 

ekki að skoða hvað er þýtt heldur þarf einnig að huga að því sem ekki er þýtt. Hvers vegna er 

því sleppt og hvað segir það okkur um ríkjandi viðhorf og menningu á hverjum tíma og 

hvernig verið er að móta hana? Undir hvaða höfunda og bókmenntagreinar er byggt, hvað er 

rifið niður eða virt að vettugi og hvaða viðhorf og valdsmenn kerfisins valda því? Á því máli 

eru nokkrir fletir, meðal annars þessi: 

 

Once a culture has arrived at a canonized image of its past, it tends to edit out those figures 

and features of that past that do not fit that image. An analysis of this procedure shows, once 

again, that the “intrinsic“ value of a work of literature is by no means sufficient to ensure its 

survival. That survival is ensured at least to the same extent by rewritings. If a writer is no 

longer rewritten, his or her work will be forgotten. (AL 1992, bls. 112.) 

 

Þetta gæti ef til vill líka skýrt hvers vegna þýðingar eru svona afskiptar í íslenskri 

bókmenntasögu: Í fegraðri mynd okkar af íslenskum bókmenntum rúmast ekki hugmyndin 

um að þær séu að miklu leyti sprottnar af erlendri rót.47 

                                                           
46 André Lefervere, 1992. 
47 Í Tvímælum tekur Ástráður Eysteinsson Steingrím Thorsteinsson og Matthías Jochumsson sem dæmi um 
breytingar í þessa átt í íslensku bókmenntakerfi, enda var Steingrímur „líklega helsti sagnaþýðandi landsins á 
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 Lefevere bendir enn fremur á að raunveruleg mörk bókmenntakerfa séu dregin af 

sameiginlegri hugmyndafræði þeirra (AL 1992, bls. 31) en einnig að þegar slíkt kerfi sé orðið 

til hneigist það til kyrrstöðu, enda sé það eðli kerfa: 

 

Once a literary system is established, it tends to try to reach and maintain a “steady state”, as 

all systems do, a state in which all elements are in equilibrium with each other and with their 

environment. Strictly regulated systems even appoint individuals to institutions expressly 

created to bring that state of affairs into being, such as the Académie Française and other 

academies. Yet there are two factors, in the literary system as in all other systems, that tend 

to counteract this development. Systems develop according to the principle of polarity, 

which holds that every system eventually evolves its own countersystem [...], and according 

to the principle of periodicity, which holds that all systems are liable to change. The evolution 

of a literary system is the complex interplay between the desire to reach a steady state, the 

two opposing tendencies just mentioned, and the way in which the social system‘s regulatory 

component (patronage) tries to handle these opposing tendencies. (AL 1992, bls. 38.) 

  

Með þessum tilvitnunum er ég ekki að halda fram innmúraðri mannvonsku menntaða 

forréttindahópsins sem áður var nefndur eða fullyrða um forræðishyggju hans – það 

anatema okkar póstmóderníska nútíma – heldur einungis benda á að hver samtími mótar 

bókmenntakerfi að sínum geðþótta, þaggar niður það sem honum er ekki að skapi og reynir 

að viðhalda stöðugleika sem honum líkar. Þegar hreyfing kemst á fjölkerfið ræðst hún af því 

sem inn í það er veitt, en val á því hins vegar af smekk og mati þeirra sem halda um 

stjórntaumana og vilja eflaust almúganum allt hið besta þótt þeir vilji halda í kerfið þar sem 

völd þeirra eru mest. Eins og Lefevere bendir á eru „endurritaðar bókmenntir“ (eins og 

þýðingar) helsta hreyfiafl þessarar þróunar (AL 1992, bls. 38) og að sjálfsögðu þurfti 

prentverk til að miðla þeim. Þeir sem stjórnuðu því höfðu þar af leiðandi undirtökin í mótun 

hugmyndakerfa almennings, ekki síst á tiltölulega einangraðri og afskekktri eyju norður í 

höfum. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
sinni tíð“ (bls. 250). Báðir þýddu mikið en áherslan í íslenskri bókmenntasögu er á frumsamið höfundarverk 
þeirra, jafnvel þótt „ljóðaþýðingar Steingríms séu mun meiri að vöxtum og fjölbreytileika en frumort ljóð hans“ 
(bls. 250). Ástráður varar við þeirri tilhneigingu að útiloka þýðingar frá bókmenntasögunni og skekkja þannig 
myndina: „Ef bókmenntasagan er mjög staðbundin þjóðfélagssaga er hætt við að hún nái litlum tökum á 
raunverulegu bókmenntalífi og bókmenntakerfi samfélagsins og komi vart auga á þá merkilegu samræðu 
aðskildra menningarheima sem fram fer í þýðingum.“ (bls. 253)  
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1.3 Þýðing þjóðmenningar – íslenska fjölkerfið 

 

1.3.1 Upplýsing 

 

Á 19. öld var staðan í íslenska fjölkerfinu einmitt sú, að verið var að „þýða“ alls konar þætti 

kerfisins og uppfæra þá til samtímans. Það þurfti að endurnýja búskaparhætti, fiskveiðar og 

útgerð, guðsorð og viðhorf í trúmálum, tungumálið, réttritun, bókmenntagreinar og 

bragarhætti, þjóðlega hugsun og sjálfstæðisvitund og ótal margt fleira.  Þýðingarlotan hófst 

reyndar ekki með rómantíkinni, móðurmálshreyfingu, þjóðernisvakningu, Fjölnismönnum og 

sonnettum Jónasar, sem við nútímamenn teljum gjarnan vöggu íslenskrar þjóðmenningar, 

heldur á upplýsingaöld, á síðari helming átjándu aldar48: 

 

Þegar leiðtogar upplýsingastefnunnar rufu 200 ára einokun „guðs orðs“ á Íslandi, þá gerðu 

þeir það með skæðadrífu af hagnýtum smáritum um það, hvernig bændur ættu að búa og 

sjómenn að fiska til að komast af í landinu. Þessi vísindalegu alþýðurit voru að dómi hinna 

eldri leiðtoga (eins og Jóns Eiríkssonar) gjörsamlega ómissandi til að bæta hag manna í 

landinu, sem bæði var aftur úr og plágum riðið. Og þessar alþýðlegu vísindabækur héldu velli 

til loka tímabilsins. En síðar reyndu tveir mestu leiðtogarnir að innleiða heimspeki 

upplýsingarinnar í ritum sínum: Hannes Finnsson í Kvöldvökunum I-II (1796-1797) og Magnús 

Stephensen í Vinagleði I (1797). Bæði þessi rit voru vel skrifaðar blendings-syrpur með dýra- 

og dæmisögum, þjóðsögum og ævintýrum, spakmælum, samtölum og smáleikritum, greinum 

eða hugunum um náttúruvísindi, landafræði, mannfræði og sögu – allt til þess að sanna 

guðspjall upplýsingastefnunnar, sem var að skýra vegi guðs – oft guðs í náttúrunni – eins og 

þeir kæmu fram við menn. Flest af þessu hefur sennilega verið þýtt, eins og tvær contes 

moreaux (siðbætandi sögur) eftir Marmontel í Vinagleði. (SE 1961, bls. 263; leturbreyting 

mín.) 

 

Þetta eru að sjálfsögðu ekki fyrstu þýðingar yfir á íslensku og margt af hinum forna kveðskap 

og sögum sem Íslendingar hafa löngum stært sig af á ættir að rekja til annarra landa, ýmist 

að efni eða formi (SE 1961, bls. 46, 8349 og víðar)50.  Hins vegar er þetta líkast til í fyrsta skipti 

                                                           
48 Stefán Einarsson (SE), 1961. Íslensk bókmenntasaga 874-1960. Snæbjörn Jónsson & Co. H.F. Reykjavík. 
49 Stefán Einarsson, 1961: „Því næst heil eru kvæðin Líknarbraut (52 erindi) og Heilags anda vísur (18 erindi), 
fyrsta þýðing, sem geymst hefur af latneska sálminum: Veni creator spiritus, svo sem Einar Ól. Sveinsson hefur 
sýnt (Skírnir 1942): „Íslensk sálmaþýðing frá 13. öld“.  
50 Reyndar virðist almennt rík tilhneiging til að hafna erlendum áhrifum í íslenskum bókmenntum. Í 1. bindi 
Íslenskrar bókmenntasögu (ÍB) 1992, í ritstjórn Vésteins Ólasonar, stendur til dæmis um Veraldar sögu (líklega 
ritaðri fyrir 1190): „Lengi vel héldu fræðimenn að Veraldar saga væri þýdd. En þar sem ekki hefur reynst unnt 

að benda á beina fyrirmynd hennar á erlendum málum, er líklegast að hún hafi verið samin af íslenskum 
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sem markviss þýðingarlota hefst í því skyni að uppfræða og nútímavæða sauðsvartan 

almúgann. Magnús Stephensen (1762-1833) var einkum stórvirkur í þeim efnum, enda gaf 

hann út bækur og tímarit og „drottnaði yfir allri blaða- og bókaútgáfu á Íslandi frá því 

skömmu fyrir aldamótin 1800 og til dauðadags 1833“ (GF 2000, bls. 13)51. Daninn Rasmus 

Chr. Rask (1787-1832) lagði sitt af mörkum til að vernda íslenska tungu og bókmenntir með 

stofnun Hins íslenska bókmenntafélags og síðar héldu forvígismenn rómantísku stefnunnar 

því starfi áfram í anda þjóðrækni. Virðing í garð íslenskrar sögu og fornra íslenskra fræða 

jókst til muna í takt við tíðarandann og sumt af því tagi var þýtt „í hina áttina“,  einkum á 

dönsku. Eiginlegur áhugi upplýsingarmanna beindist þó fyrst og fremst að raunvísindum og 

náttúrufræði eins og sést á upptalningunni hér að framan, enda ætluðu þeir „að berjast gegn 

alls kyns menntunarskorti, ótta og heimskulegum siðum“ (ÁSig 1995, bls. 130) og 

upplýsingastefnan tók á sig ólíkar myndir eftir löndum52. Upplýsingastefnan á Íslandi birtist 

þannig einkum í aukinni útgáfustarfsemi, landsmönnum til gagns og fræðslu, en „fól [...] ekki 

í sér það þjóðfélagsandóf sem einkenndi frönsku upplýsinguna, nema að óverulegu leyti“ 

(ÁSig 1995, bls. 242).  

 Kjarni íslenska bókmenntakerfisins á þessum árum var enn bundið mál: 

 

Þegar litið er á bókmenntirnar í þrengri merkingu, sést að öllum tegundum ljóðagerðar er 

haldið áfram, sálmum, rímum og ljóðum, en auk riddarasagna53 og lygisagna bætast nú við 

þrjár bókmenntagreinar í lausu máli: greinar eða huganir (essays), skáldsaga og leikrit. (SE 

1961, bls. 265.) 

 

Eggert Ólafsson (1726-1768) þýðir bragarhætti inn í íslenska ljóðagerð, einkum „af 

fornlatneskum uppruna“  en einnig „frægast[a] tískuhátt[...] aldarinnar, hina[..] frönsku 

alexandrína[...]“ (SE 1961, bls. 266-267). Aðrir sinntu beinum þýðingum, þar á meðal Jón 

                                                                                                                                                                                     
manni sem þekkti vel til erlendra rita um efnið“ (bls. 404, leturbreyting mín). Síðan er talið upp erlent efni sem 
höfundur Veraldar sögu byggir á. Þarna virðist textahöfundur bókmenntasögunnar skilgreininga þýðingar 
ákaflega þröngt. 
51 Guðjón Friðriksson (GF), 2000. Nýjustu fréttir! Saga fjölmiðlunar á Íslandi frá upphafi til vorra daga. Iðunn, 
Reykjavík. 
52 Árni Sigurjónsson (ÁSig) 1995. Bókmenntakenningar síðari alda. Heimskringla, Háskólaforlag Máls og 
menningar, Reykjavík. 
53 Riddarasögurnar voru þýddar og úr frönsku, þýsku og latínu og áhrifa þeirra gætir m.a. í Íslendingasögunum 
(ÍB I 1993, bls. 195). Sama heimild segir að „tiltölulega lítið [virðist] hafa verið þýtt af veraldlegum 
bókmenntum“ fyrir 12. öld (bls. 199). Þannig mætti segja að kjarni fjölkerfisins framan af hafi að einhverju eða 
jafnvel talsverðu leyti orðið til vegna þýðinga.  
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Þorláksson (1744-1819) kenndur við Bægisá, Magnús Stephensen og Benedikt Gröndal eldri 

(1762-1825). Þessar þýðingar: 

 

[...] táknuðu innflutning menningarverðmæta, sem átti sér enga hliðstæðu frá því á dögum 

siðbótarsálmanna, en endurtóku sig í þýðingum nítjándu og tuttugustu aldar. Þýdd voru 

ensku skáldin Milton, Pope og Thomson, norsku skáldin Tullin og Wessel, dönsku skáldin 

Ewald og Baggesen, þýsku skáldin Gellert og Klopstock. (SE 1961, bls. 267.) 

 

Þýðingarnar juku við kjarna fjölkerfisins, ljóðið, en högguðu ekki við honum með beinum 

hætti, enda hafa þau varla verið valin til þess. Óbundið mál var hins vegar fyrst og fremst 

kynnt til sögunnar með greinum í tímaritum og þýddum „dýradæmisögum“ (m.a. Esóps), en 

árið 1756 var skáldsaga þýdd úr sænsku og prentuð á Hólum og þá kviknaði vísir að íslensku 

skáldsögunni: 

 

Um 1770 var þessi skáldsaga stæld af séra Jóni Bjarnasyni presti á Ballará (1721-85) í sögu, 

sem hann kallaði Parmes sögu Loðinbjarnar, og var blendingur úr lygisögu og hinni nýju 

skáldsögu, með ítalskri söguhetju, sem lendir á Grænlandi. Þetta mun vera fyrsta skáldsagan 

(novel) rituð á íslensku, en þó ekki sú eina rituð á þessu tímabili. (SE 1961, bls, 269.) 

 

Þetta er vísbending um að þýðing hefur beinlínis orðið til þess að skáldsaga var rituð en þótt 

Eiríkur Eiríksson Laxdal (1743-1816) hafi sótt föng í Þúsund og eina nótt í Ólands sögu sinni 

komu austrænu sögurnar ekki út á íslensku fyrr en 1857, í þýðingu Steingríms 

Thorsteinssonar.54 Skáldsagan átti því mun lengra vaxtarskeið í íslenskri menningu en 

almennt er talið og það sýnir ágætlega sterka og miðlæga stöðu ljóðsins í fjölkerfi íslenskrar 

menningar hvað hún var lengi að komast á legg.55 Hér mætti einnig nefna fyrstu barnabókina 

sem kom út á íslensku í óbundnu máli, Sumar-Giøf handa Børnum (1795) sem séra 

Guðmundur Jónsson á Ólafsvöllum (1763-1836) þýddi og staðfærði úr danskri þýðingu á 

þýsku riti56. Barnabækur hafa löngum verið ein af hornrekum íslenska fjölkerfisins, hlotið litla 

                                                           
54 Benedikt Sveinbjarnarson Gröndal (1826-1907) sem vitnað var í hér að framan þýddi líka nokkra kafla úr 
Þúsund og einni nótt en „gerði [...] lítið að þýðingum; þótti það heldur ósamboðið virðingu sinni“ (SE 1961, bls. 
310). 
55 Sama mætti líka segja um íslenska leikritun, sem á einnig ættir að rekja til annarra landa, en hún verður 
algjörlega sniðgengin í þessari umfjöllun. Þó er til í handriti frá 1750 „eitt slíkt kirkjuleikrit, sennilega þýðing úr 
dönsku eða þýsku“ (SE 1961, bls. 269). 
56 Sjá t.d. vef bókasafns Akraness: http://bokasafn.akranes.is/pages/safnkostur/erindi-bj/ og vef Félags 
íslenskra bókaútgefenda: 
http://bokatidindi.oddi.is/listi/bokavefur/bokatidindi_ytarlegt.php?b_id=2196&argangur=2005. Í viðtali við 
Morgunblaðið 14. mars 1981  segir Silja Aðalsteinsdóttir: „Magnús Stephensen gaf út bókina „Sumargjöf handa 
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eftirtekt áhrifamanna í bókmenntaheiminum og verið að mestu sniðgengnar af höfundum 

við ritun íslenskrar bókmenntasögu, þó eitthvað kunni það að vera að breytast. 

 Þannig færðu skáld og þýðendur nýja strauma inn í íslenskt þjóðlíf og bókmenntir og 

plægðu jarðveginn fyrir þá sem á eftir komu. Þekktasti þýðandinn er sjálfsagt Sveinbjörn 

Egilsson (1791-1852), rektor og þýðandi Hómers, en sá sem hafði ekki síst áhrif á þá sem á 

eftir fylgdu var þýðandinn og presturinn Jón frá Bægisá (1744-1819) sem „[færði] löndum 

sínum, menningarlega einangruðum, heim í garð það besta úr samtíma kveðskap eða 

nýlegum erlendum“: 

 

En áhrifin á íslenskt skáldamál og jafnvel málið sjálft voru enn dýrmætari og þakkarverðari á 

tímum þegar málinu var að öllum jafnaði misþyrmt af lærdómsmönnum, ekki síst 

leiðtoganum Magnúsi Stephensen. Arfleifð Eggerts [Ólafssonar] til rómantísku skáldanna var 

þjóðrækni, en Jón lagði til andrúmsloftið, sem þeir ólust upp í, og formið „hið mjúka og ríka“, 

sem þeir gátu notað. (SE 1961, bls. 277-278.) 

 

Þýðendur þessa tíma voru allir í hópi áhrifamanna í íslensku þjóðlífi, skólamenn, prestar, 

lögmenn og landfógetinn og dómstjórinn sjálfur, sem hafði gríðarleg áhrif á útgefið efni, 

enda einvaldur um prentverk í landinu. Val á efni til þýðinga hefur verið á valdi þýðendanna 

sjálfra að langmestu leyti, en vísast hefur einhver krukkað í verkið eftir á57. Hvötin að baki 

þýðingunum hefur ugglaust verið að uppfræða fáfróðan almenning, enda voru þýðendurnir 

allir hallir undir upplýsingastefnuna en kjarni hennar var að fræða fólk um „sannleikann“ og 

fá þannig fram „rétta“ breytni. Alþýðufræðsla var ríkur þáttur í upplýsingastefnunni en 

almúginn sem átti að uppfræða bjó dreift, samgöngur voru erfðar og strjálar og kjör manna 

bág og versnuðu enn með hafís, hallæri og eldgosum.58 Hins vegar voru flestir að minnsta 

                                                                                                                                                                                     
börnum" árið 1795. Það var fyrsta barnabókin, sem kom út í óbundnu máli. Er ákaflega siðleg, uppfræðing. 
Börnin skulu vera góð, ef ekki þá hlýst illt af.“ (sjá 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=118152&pageId=1538542&lang=is&q=Sumargj%F6f%20handa).  
57 Stefán Einarsson segir frá því í bókmenntasögu sinni að Magnús Stephensen hafi „leyft sér að laga“ 
frumsamda sálma Jóns Þorlákssonar frá Bægisá í Messusöngs og sálmabók (almennt nefndi „Leirgerði“) sem 
kom út 1801 (SE 1961, bls. 277). Eflaust hefur Magnús líka haft afskipti af öðrum texta í prentverkinu sem hann 
hafði á sínum snærum og í erindi séra Björns Jónssonar um Leirárgarða- og Beitistaðaprent á vef bókasafns 
Akraness, http://bokasafn.akranes.is/pages/safnkostur/erindi-bj/, má lesa dæmi um slíkt. 
58 Skaftáreldar urðu til dæmis árið 1783 og höfðu langvinn áhrif miklu víðar en á Íslandi með öskufalli og 
uppskerubresti. Umfjöllun um áhrif eldgossins er hægt að finna víða, en ég læt nægja að benda á frétt í 
vefútgáfu breska dagblaðsins The Guardian: http://www.guardian.co.uk/world/2010/apr/15/iceland-volcano-
weather-french-revolution (sótt 28.08.2012). 
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kosti stautfærir á kverið, enda áttu prestar að sjá til þess að börn gætu lesið það fyrir 

ferminguna og hefðu hlotið fræðslu.59  

 Eftir fermingartilskipunina 1741 þurfti því að gefa út nýtt fræðslukver handa 

unglingunum í samræmi við það sem notað var í Danmörku.  1741 kom út Sannleiki 

guðhræðslunnar eftir Erik Pontoppidan, þýtt af  Halldóri Brynjólfssyni biskup (1692-1752) en 

séra Högni Sigurðsson (1693-1770) þýddi ritið aftur 1746. Árið 1796 kom svo út kverið 

Lærdóms-Bók í Evangeliskum kristilegum Trúarbrøgdum, handa Unglíngum eftir Nicolai 

Edinger Balle biskup (1744-1816) í þýðingu Hannesar Finnssonar (1739-1796) og Einars 

Guðmundssonar (1758-1817) og var notað næstu 70 árin.60 Í erindi sínu um Leirárgarða- og 

Beitistaðaprent segir séra Björn Jónsson þessa sögu: 

 

Þess má hér geta að í einu bréfa sinna kvartar Geir biskup Vídalín yfir því að í einni útgáfu 

kversins (6. útg., Leirárg. 1811), hafi Magnús Stephensen leyft sér upp á eigið eindæmi, að 

breyta á tveimur stöðum trúfræðilegum atriðum í textanum, til samræmingar við trúskoðanir 

sínar.  Segir biskup að Magnús og Skagfjörð prentari, annar eða báðir, hafi ,,stolið undan Kristí 

niðurstigningu til Helvítis úr annarri greininni og rekið djöfulinn úr sjöttu bæninni í 

fræðunum!“ (Sjá neðanmálsgrein 33.) 

 

Sagan lýsir ágætlega ríkjandi virðingarleysi gagnvart höfundarverki annarra og því viðhorfi að 

hér ætti að sníða öllu íslensk klæði, í þessu tilviki að smekk Magnúsar, sem þótti þó enginn 

sérstakur snillingur með pennann61. 

 Meira þurfti til en fermingarfræðslu og stafrófskverið Lijtid wngt støfunar barn eftir 

séra Gunnar Pálsson í Hjarðarholti (1714-1791 )62 var prentað í Hrappsey árið 1782, en fleiri 

stafrófskver voru gefin út og þá með kristilegum boðskap. Árið 1780 kom út kennslubók í 

reikningi sem bar hið þjála nafn Greinilig Vegleidsla til Talnalistarinnar med fiórum 

høfudgreinum hennar og þriggia lida Reglu : skipud eptir Landsvísu og Kaupløgum Islendínga 

eftir Ólaf Ólafsson Olavius (1741-1788)63 sem þýddi meðal annars Stutt aagrip um 

                                                           
59 Sjá Forordning áhrærandi uppvaxandi ungdómsins confirmation og staðfesting í hans skírnarnáð, 1736: 
http://www.althingi.is/lagas/140a/1736131.html og Konungsbréf (til biskupanna) um confirmation, 1744: 
http://www.althingi.is/lagas/140a/1744295.html.  
60 Sveinn Guðjónsson, 2002. „Sprettur gott af góðri rót.“ Morgunblaðið, 9. mars 2002 (fermingablað). Sjá: 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/656241/?item_num=260&dags=2002-03-09  
61 Sjá til dæmis umfjöllun Árna Sigurjónssonar (1995) um Magnús Stephensen, bls. 245-249.  
62 Gunnar Sveinsson, 2000. „Lærdómsmaðurinn Gunnar Pálsson.“ Lesbók Morgunblaðsins, 16. desember 2000. 
Bls. 12-13. Sjá http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3316119; einnig íslensku Wikipediu: 
http://is.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADti%C3%B0_ungt_st%C3%B6funarbarn.  
63 Sjá http://fraedi.is/kvistur/grein.php?id=753  
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Jardeplanna Nytsemd og Ræktan / samantekid af Jacob Kofoed Trojel 1777 og skrifaði ýmis 

fróðleg rit, til dæmis Islendsk Urtagards Bok : Søfnud og samannteken Bændum og Alþydu aa 

Islande til reynslu og nota / af Olafe Olafssyne, Philosophiæ Baccalaureo (1770), Fáeinar 

Skíringar greinir um Smiør og Ostabúnad á Islandi / framsettar af Kammersecreteranum 

Olaus Olavius (1780) og Fyrisagnar Tilraun um Litunar=giørd á Íslandi : bædi med útlenzkum 

og innlenzkum medølum, ásamt vidbæti um ymislegt því og ødru vidvíkiandi (1786). Í 

upptalningu Gegnis á verkum sem liggja eftir þennan eldheita upplýsingamann, dæmigerðan 

fyrir tíðarandann, er að finna fleiri fræðirit á íslensku en einnig á dönsku og þýsku og 

vafalaust hefur hluti af íslenska efninu verið þýddur. 

 Þrátt fyrir það fræðslu- og upplýsingarstarf sem var hafið og þótt forsprakkar 

upplýsingastefnunnar á Íslandi hafi eflaust ætlað skrif sín og þýðingar fyrir allan almenning 

hlýtur þeim flestum að hafa verið ljóst að varla læsu þau aðrir en þeir sem hefðu hlotið 

einhverja menntun og ættu handbært fé til að kaupa lesefni. Almenningur hélt fast í 

rímurnar þótt Magnús Stephensen og fleiri reyndu að ryðja þeim úr sessi og gagnrýndu þær 

harðlega64. Þó vannst sitthvað með elju upplýsingamanna og lærisveinar þeirra héldu 

starfinu ótrauðir áfram. Þýðingar Sveinbjörns Egilssonar á Odysseifs kviðu (1829-40) og Ilions 

kviðu (1855) sköpuðu til dæmis: 

 

[...] fyrsta listrænt laust mál nítjándu aldarinnar, gjörsamlega leyst undan oki dansk-

þýskunnar frá öldunum, sem liðnar voru, en greinilega litað af einkennum frumritanna [...]En 

þýðingarnar sýndu, að hægt var að beita íslenskunni til hvers er vera skyldi. (SE 1961, bls. 

280-281.) 

 

Jón frá Bægisá hafði fært rómantísku skáldunum nýtt orðfæri og Sveinbjörn Egilsson færði 

þeim form. Dálítil hreyfing var komin á fjölkerfið og hélt áfram að aukast og ágerast. 

 

1.3.2 Rómantík 

 

Áhrif upplýsingaaldarinnar vilja gleymast í sögulegu samhengi önnur en þau hagnýtu, 

Innréttingar Skóla fógeta og endurbætur í búskap og jarðrækt, enda var tilgangurinn með 

                                                           
64 Þetta er gamalkunnugt bragð, að gera bókmenntagrein eða höfunda tortryggilega til að rýma fyrir nýjungum. 
André Lefevere nefnir mörg dæmi um slíkt í bók sinni Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary 
Fame. 
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upplýsingunni kannski helst af því tagi. Þótt viss umsnúningur yrði með rómantísku 

stefnunni, sem hafði tilfinningar og fegurð í hávegum, nutu fylgismenn hennar engu að síður 

góðs af starfinu sem á undan fór, enda fór fjarri því að upplýsingin hafi eingöngu tekið mið af 

kaldri skynsemi eða fylgismenn rómantíkur hafnað allri hagnýtri þekkingu65. Læsi var 

almennara, skipuleg útgáfa tímarita og bóka á íslensku var hafin og átti enn eftir að aukast, 

ekki síst eftir prentfrelsislögin 1855, en áherslur í útgáfumálum voru þó enn svipaðar. Í Skírni, 

riti Hins íslenzka bókmenntafélags, 1827 eru taldar upp bækur sem félagið gefur út: 

Sturlúnga Saga eður Íslendínga Saga en mikla; Íslands Árbækur í söguformi af Jóni Espólín; 

Almenn Jarðar og Landaskipunarfræði af Gunnlaugi Oddsen; Ljóðmæli Síra Stepháns 

Ólafssonar; Íslensk Sagnablöð fyrir árin 1817-1826; og fyrsti árgangur af Skírni. Þessar 

áherslur í útgáfu héldust lengst af í samræmi við ríkjandi viðhorf: þjóðlegur fróðleikur og 

fornar sögur, ljóðmæli og fréttir af gangi mála innanlands sem erlendis. Stór hluti Skírnis fór 

undir fréttaannála, reyndar oft persónulega og skemmtilega skrifaða, og eftirmæli um ýmsa 

framámenn, væntanlega tengda félaginu eða aðstandendum þess, yfirleitt í bundnu máli og 

gjarnan með tilvísun í goðafræði eða fornsögur norrænna eða grískra manna. Það hélst vel í 

hendur við þá fortíðarþrá og fortíðardýrkun sem fylgdi rómantísku stefnunni og áherslunni á 

þjóðtunguna: 

 

Upphaf og vöxtur rómantísku stefnunnar á Íslandi var að ýmsu leyti ólíkt því sem varð í 

öðrum löndum Evrópu. [...] Á Íslandi verður rómantíkin rökrétt framhald upplýsingar. Frá 

upphafi 19. aldar eru íslenskar bókmenntir og þjóðfrelsisbarátta tengdar órjúfanlegum 

böndum.  [...] Þessi þróun sést betur þegar litið er til baráttunnar fyrir vexti og viðgangi 

íslenskrar tungu sem kalla má einn fyrsta ávöxt rómantískrar hugsunar. (ÍsBók III 1996, bls. 

289)66 

 

Sama máli gegndi um norrænan menningararf: 

 

Krafa boðbera rómantíkur um frelsi til handa þjóðunum var samtvinnuð þeirri sterku 

tilfinningu fyrir uppruna, landi, þjóð og tungu sem nú komst í algleyming. Í kjölfar þessa 

verður afar öflug norræn vakning í Kaupmannahöfn á fyrstu áratugum 19. aldar sem hafði t.d. 

                                                           
65 „Ford varar við þeim algenga misskilningi um þessa tíma að upplýsingarmenn hafi verið uppþornaðir 
skynsemistrúarmenn, því margir þeirra hafi gagngert lagt áherslu á tilfinningar, og ekki sé heldur rétt, sem 
rómantískir menn hafi stundum haldið fram, að upplýsingin hafi aðeins hugsað um heilann en gleymt hjartanu 
eða að rómantíkin hafi blandað tilfinningunum úr klóm harðbrjósta upplýsingarmanna,“ segir Árni Sigurjónsson 
(ÁSig 1995, bls. 132). Einnig nægir að benda á tilvitnun í Fjölni hér á eftir, þar sem nytsemi er sett í fyrsta sæti 
en fegurðin í annað („Ávarp“ 1835).  
66 Íslensk bókmenntasaga 1996, ritstjóri Halldór Guðmundsson. 
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þær afleiðingar að vegur íslenskra bókmennta varð mikill og farið var að líta svo á að íslensk 

tunga stæði næst hinu forna tungumáli sem fyrr var talað um öll Norðurlönd og hún því 

kölluð fornnorræna (oldnordisk). (ÍsBók III, bls. 293) 

 

Rómantískar áherslur sjást glöggt í „Ávarpi“ í fyrsta eintakinu af Fjölni 183567 og varla þarf að 

fjölyrða um ást Fjölnismanna á þjóðtungunni eða  stolt þeirra af henni68 enda læra öll íslensk 

börn um þá strax í grunnskóla og „Dagur íslenskrar tungu“ er einmitt helgaður ljóðskáldinu, 

þýðandanum, orðasmiðnum og náttúrufræðingnum Jónasi Hallgrímssyni, sem var einn 

Fjölnismanna. Aðdáun á menningararfinum og fortíðinni leynir sér ekki og þeir lögðu drjúgan 

skerf til mótunar sjálfsmyndar íslensku þjóðarinnar sem enn er við lýði: 

 

Enn voru þeir, sem vörðu rökkrunum til að færa í letur eða frásagnir hvað hinir höfðust að og 

hvað til tíðinda hafði gjörst í landinu, eða hvað þeir höfðu frétt hjá utanferðamönnum, eða 

sjálfir reýnt í útlöndum; og var sú dægradvöl hin farsælasta, því hvurki gátu illviðrin trublað 

hana, né heldur sundurþikkja snúið gleðinni í hrigð, – og hin æskilegasta fyrir hetjurnar, því 

þá var fyrst tilvinnandi að sýna hreýsti, þegar hreýstiverkið dó ekki með kappanum. 

Sömuleiðis var hún hin affaradrýgsta fyrir lönd og líði, því úr henni urðu sögurnar; enn þær 

hafa veítt okkur yndæla skemtun allt til þessa dags, og munu so framvegis um margar aldir. 

Þær hafa áunnið Íslendíngum lánggæðan heiður hjá öllum betri þjóðum, og frelsað frá dauða 

eitthvurt gerfilegasta mál. Hvur sem les íslenzku sögurnar með athygli, í honum verður að 

kvikna brennandi ást á ættjörðu sinni, eða hann skilur þær ekki sem vera ber. (Fjölnir 1835, 

bls. 2.) 

 

Aðstandendur Fjölnis einsettu sér að stofna tímarit vegna þess að þau eru „ hentugri en 

flestar bækur aðrar, til ad vekja lífið í þjóðunum og halda því vakandi, og til að ebla frelsi 

þeirra, heíll og mentun“ (Fjölnir 1835, bls. 4)69, enda koma þau út svo þúsundum skiptir um 

allan hnöttinn og eru lesin af mörgum milljónum. Þeir mörkuðu sér líka skýra stefnu: 

 

Enn þau helztu atriði, er við sífeldlega munum hafa fyrir augum, og láta vera okkar leiðarvísir, 

eru þessi. 

 Fyrsta atriðið er nytsemin. Allt sem í ritinu sagt verður stuðli til einhvurra nota. [...] 

                                                           
67 Fjölnir, 1. árgangur 1835. „Ávarp“. 
68 Sjá t.d. bls. 11-12 í Ávarpinu, en fjölmörg dæmi mætti nefna. 
69 Í Bókmenntakenningum síðari alda Árna Sigurjónssonar segir um þetta: „Inngangur Tómasar 
[Sæmundssonar] að FJÖLNI árið 1835 birtir vel sjónarmið upplýsingarinnar en með rómantísku ívafi, að kalla 
má. Þar kemur fram ættjarðarást höfundar, en auk þess er sett fram eins konar stefnuskrá ritsins [...]“ (bls. 
374). Þetta „manifesto“ kemur samkvæmt því úr penna Tómasar, en hugsanlega hafa félagar hans krukkað í 
það, því Árni segir fyrr í bókinni: „Þannig þótti Fjölnismönnum í Höfn (Jónasi og Konráði) til dæmis ekki 
tiltökumál að breyta ritgerðum sem Tómas Sæmundsson sendi þeim í FJÖLNI og taldi þó Tómas þá stundum 
hafa breytt til hins verra“ (bls. 248).  
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 Annað atriði, sem við aldreí ötlum að gleýma, er fegurðin. Hún er sameinuð 

nytseminni, - að so miklu leíti sem það sem fagurt er ætíð er til nota, andlegra eða líkamlegra, 

- eða þá til eblíngar nytseminni. Samt er fegurðin henni eptir eðli sínu aungvanveginn háð, 

heldur so ágæt, að allir menn eiga að gyrnast hana sjálfrar hennar vegna. Egi nokkurt rit að 

vera fagurt, verður fyrst og fremst málið að vera so hreínt og óblandað einsog orðið getur, 

bæði að orðum og orðaskipun, og þar sem nýar hugmindir koma fram, og þörf er á nýum 

orðum, ríður á, þau séu auðskilin, og málinu sem eðlilegust. [...] - Það sem nú er sagt um 

fegurðina, snertir einúngis mál og orðfæri, og gyldir eíns um hvurja grein og hvurn þátt, 

hvaða efnis sem eru; enn þaraðauki ættu, við, þegar tækifæri leífa, að leíða fyrir sjónir fegurð 

náttúrunnar, bæði í manninum sjálfum og fyrir utan hann, og leítast við að vekja 

fegurðartilfinnínguna, sem sumum þykir vera heldur dauf hjá okkur Íslendíngum. 

 Þriðja atriðið er sannleikurinn. [...] Við höfum fastlega ásett, að fara því einu fram, 

sem við höldum rétt að vera, og ætíð reýna til af bezta megni að leíta sannleikans. [...] 

 Enn er í fjórða lagi sá hlutur, án hvurs allt hið framantalda væri manninum 

eínskisverðt, og þessi hlutur á, í sérhvurju mannlegu fyrirtæki, að sitja í fyrirúmi fyrir öllu 

öðru, og sérílagi að liggja öllum rithöfundum þúngt á hjarta. Skynsemin heímtar ekki að eíns 

það sem nytsamt er og fagurt og satt, heldur eínnig það sem gott er og siðsamlegt. Allt sem 

ollað hetur siðaspillíngu verður þessvegna útibirgt úr ritgjörðum okkar, og allt skal af fremsta 

megni stuðla til betrunar siðgæðanna, er við leítumst við að sýna eðli og uppruna, orsakir og 

afleíðíngar þeírra, hvað þeím sé til fyrirstöðu og hvurnig því megi hrinda. (Fjölnir 1835, bls. 8, 

10-13.) 

 

Þetta er býsna löng tilvitnun, en hér eru líka á ferðinni helstu kyndilberar rómantísku 

stefnunnar á Íslandi og margir þeirra sem helst mótuðu fjölkerfi bókmenntanna á 19. öld og 

jafnvel lengur. Ekki er að efa að þeir og fleiri hafi haft þessar áherslur að leiðarljósi við val á 

efni til þýðingar yfir á íslensku, ekki síst það síðasttalda um „það sem gott er og siðsamlegt“. 

Þeir lögðu líka línur um þýðingarstefnu og -aðferðir: „verður fyrst og fremst málið að vera so 

hreínt og óblandað einsog orðið getur, bæði að orðum og orðaskipun, og þar sem nýar 

hugmindir koma fram, og þörf er á nýum orðum, ríður á, þau séu auðskilin, og málinu sem 

eðlilegust“. Hver segir svo að forsjárhyggjan sé nútímafyrirbæri? 

 Rómantísku stefnunnar gætti ekki bara í bókmenntum heldur var hún ekki síður 

pólitísk og þó að við Íslendingar teljum okkur mikla lestrarhesta og bókmenntaþjóð voru það 

engu að síður pólitísk átök og ólíkar áherslur í þjóðernisstefnu sem urðu til þess að tímarit 

spruttu upp eins og gorkúlur á 19. öldinni.  Allt frá frönsku stjórnarbyltingunni 183070 gerðu 

Íslendingar æ háværari kröfur um aukið sjálfstæði og það speglaðist vel í greinum og 

skáldskap þessa tímabils, til dæmis ættjarðarljóðunum. Íslensk fræði voru einnig í sókn, 

                                                           
70 Júlíbyltingunni svonefndu, eða Trois Glorieuses („dýrðardagarnir þrír“), þegar Karli X var steypt af stóli. Áhrifa 
stjórnarbyltingarinnar 1789 gætti þó enn og þriðja franska byltingin 1848 hafði ekki síður áhrif í 
þjóðernisvakningu og sjálfstæðisbaráttu, ekki bara Íslendinga heldur víða um lönd. 
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hafist var handa við gerð orðabókar og söfnun þjóðsagna og þjóðlegra fræða. Og breytinga 

verður vart í fjölkerfinu. Rímurnar sem höfðu löngum gegnt hlutverki afþreyingarbókmennta 

alþýðunnar og höfðu notið sömu og jafnvel meiri vinsælda en áður framan af öldinni urðu 

fyrir reiðarslagi 1837: 

  

Og samt, þegar Jónas Hallgrímsson ritdæmdi Rímur af Tristrani og Indíönu eftir Sigurð 

[Eiríksson Breiðfjörð, 1798-1846], í Fjölni 1837, þá greiddi hann allri bókmenntagreininni slíkt 

hættuhögg, að hún náði sér aldrei framar. Það var mál dróttkvæðanna, í allri sinni hljómstríðu 

og brokkgengu dýrð og hortittafyllingu, sem hér rakst til óbóta á fullkomna klassiska einfeldni 

Jónasar; hans hugmynd um fegurð í skáldskap. Og til allrar óhamingju fyrir rímnaskáldin, þá 

varð þessi árekstur ekki í fræðikenningu einungis, heldur líka í reynd, því héðan af orti Jónas 

sjálfur svo, að leirskáldin hlutu að skammast sín og alþýða finna muninn. Og þannig átti það 

fyrir rímunum að liggja, sem höfðu verið ódrepandi í baráttu sinni við kirkju og 

upplýsingarfrömuði, að deyja af því lagi sem lagt var í hjartastað listar þeirra. (SE 1961, bls. 

287-288.) 

 

Jónas Hallgrímsson rótaði þarna rækilega upp í bókmenntakerfinu, ekki bara skáldamáli, 

bragarháttum og yrkisefnum, heldur ruddi hann til hliðar helstu afþreyingu almennings og 

rýmdi til fyrir nýjum greinum til að fylla þann sess, meðal annars eigin ljóðum. Bókmenntir í 

lausu máli komu líka inn í kerfið í auknum mæli í stað eldri afþreyingarefnis og fyrstu 

smásögurnar urðu til, en einnig skáldsögur og leikrit auk þjóðsagna og ævintýra sem nú nutu 

vaxandi vinsælda. 

 Og margt var þýtt, verk eftir Ossian, Schiller, Oehlenschläger, Heine, Tegnér, 

Chamisso, Goethe, Byron, Shelley, Burns, Moore, Shakespeare, Tennyson, Schiller, Uhland, 

Topelius, Wergeland, Björnson, Longfellow, Runeberg, Fröding, Ibsen, Grundtvig, Drachmann 

og fjölmörg önnur skáld og rithöfunda. Þýðingum úr grísku og latínu fækkaði en í staðinn 

komu nýmálin inn af fullum styrk. Sú þróun hélst áfram eins og sjá má á rannsókn sem 

Svanfríður Larsen gerði á þýðingum í blöðum og tímaritum á íslensku á tímabilinu 1874-

191071, en hún telur næstum 1400 höfunda í höfundaskrá (SL 2006, bls. 42). 

 Þýðendur rómantíska tímabilsins eru enn taldir höfuðskáld Íslendinga, enda ortu þeir 

mikið sjálfir og „þýddu“ sumir klassíska og rómantíska hætti yfir í íslenska braghefð. Auk 

Jónasar Hallgrímssonar voru þetta til dæmis Bjarni Thorarensen, Benedikt Gröndal, Grímur 

Thomsen, Steingrímur Thorsteinsson og Matthías Jochumsson, en fleiri komu við sögu (SE 

                                                           
71 Svanfríður Larsen (SL), 2006. Af erlendri rót. Þýðingar í blöðum og tímaritum á íslensku 1874-1910. 
Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, Reykjavík. 
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1961, bls. 287-292). Þessir þýðendur hafa allir valið sjálfir efni til þýðingar, hver eftir sínum 

smekk. 

 Það verður ekki undan því vikist að nefna fáeinar þýðingar á óbundnu máli sem komu 

út á þessum tíma, þá einkum alkunna þýðingu Steingríms Thorsteinssonar á Þúsund og einni 

nótt (1857-1864), Róbínson Krúsóe (1886) eftir Daniel Defoe og ævintýrum H.C. Andersens 

(1904-1908) en einnig þýðingu Matthíasar Jochumssonar á Sögum herlæknisins72 eftir Z. 

Topelius. Báðir þýddu líka leikrit Shakespeares, en það voru einkum sögurnar sem höfðuðu 

til almennra lesenda. Viðtökur þeirra voru góðar en umfjöllun í blöðum um margt 

athyglisverð. 

 Í dálkinum „Auglýsingar“ í Þjóðólfi 185773 eru upplýsingar um  Þúsund og eina nótt:  

 

Þúsund og ein nótt, arabiskar sögur, I. hefti, útgefandi Páll Sveinsson (bókbindari), 

Kaupmannahöfn 1857; stórt 8 bl. brot, auk titilbl. og formála, 8 arkir ; verð 72 skl., fæst í 

Reykjavík hjá Egli bókbindara Jónssyni, Einari prentara Þórðarsyni og svo víðast um land, að 

minnsta kosti nálægt kaupstöðunum. (Þjóðólfur, bls. 112) 

 

Fyrir neðan kemur kafli sem virðist vera viðbót frá ritstjóra eða öðrum á vegum blaðsins, eins 

konar umsögn eða ritdómur: 

 

Boðsbréf sem fylgir þessu I. hefti segir, að bókin verði í 4 bindum, hvert 25 — 30. arkir á 

stærð, og komi ut nálægt 20 örkum á hverju vori. „Þúsund og ein nótt" er alkunn bók meðal 

allra siðaðra þjóða og í afhaldi hjá þeim fyrir fegurð sína og fróðleik, og hvað hún er ljós og 

skemmtileg dægrastyttíng fyrir ýngri menn og eldri, leika menn sem lærða. Frágángurinn á 

þessu I. hefti er að öllu vandaður, bæði að prentun og pappír; málið ljóst lipurt og hreint og 

prentvillur að heita engar. En þótt pappír og prentun hafi hækkað talsvert í verði á hinum 

seinni árum, vildum vér óska og enda ímyndum oss, að verðið á þessari fróðlegu skemmtibók, 

sem þó er ekki frumrituð heldur út lögð, mætti verða nokkuð vægara. (Þjóðólfur, bls. 112) 

 

Margt er hægt að lesa milli línanna í þessari auglýsingu, til dæmis um dreifingu og sölu 

prentmáls sem fæst „að minnsta kosti nálægt kaupstöðunum“, en afstaðan til þýðinga er 

                                                           
72 Sögur herlæknisins voru framhaldssaga í Öldinni 1893-95 og Matthías fylgdi sögunni úr hlaði með greinargerð 
um Finna, höfundinn og þýðinguna. Þýðingin virðist einkum ætluð börnum, því Matthías segir um Topelius: 
„Barna-rithöfundr er hann talinn merkastr á Norðrlöndum“. Öldin, 1893. 1. árg., 2. tbl., bls. 20. Matthías ritar 
annan formála þegar sögurnar koma út á bók (Sögur herlæknisins: frá Karli tólfta: fyrsta frásaga. Útg. Oddur 
Björnsson, Kaupmannahöfn 1898; síðan koma Sögur herlæknisins 1904-09, útg. Sigurður Jónsson, Prentsmiðja 
Vestra, Ísafirði). 
73 Þjóðólfur, 9. árg. 1856-1857, 27. tbl., bls. 112. 
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einnig býsna skýr. Steingrímur Thorsteinsson er ekki enn orðinn þjóðþekkt skáld74 og 

væntanlega er það skýringin á því að hans er ekki getið sem þýðanda, en ástæðan gæti 

reyndar verið önnur. Á síðustu málsgreininni má glöggt skilja að þýðingar (útlegging) sé ekki 

eins merkileg og frumsamið verk (frumrit) og ættu því að vera ódýrari. Án þess að lítið sé gert 

úr starfi prófarkalesara og prentara leggur ritdómarinn það að jöfnu við þýðingarstarfið: 

„málið ljóst lipurt og hreint“ (þýðandi) og „prentvillur að heita engar“ (prentari). Þessi 

auglýsing/umfjöllun sýnir því jaðarstöðu þýðinga í fjölkerfi þar sem þær voru þó mjög 

áberandi þáttur en sýnir reyndar einnig að þýðingar á óbundnu máli voru settar undir einn 

hatt sem „dægrastytting“ og lítill greinarmunur gerður á eðli þeirra og uppruna. 

 Í umfjöllun um "Robinssögur" (fleiri sögur en Robinson Crusoe) í Sunnanfara 189375 

fær þýðing Steingríms þessa umsögn: 

 

Fjórar af þessum Robinssögum hafa komið á prent á íslenzku. Fyrst og fremst hefir 

Steingrímur Thorsteinsson gefið út ágrip af sögu Defoe's 1886, Róbínson Krúsóe, og er það 

hentug bók handa börnum, en fæstir held ég að séu á máli Hettner's að sagan sé afbragð í 

skáldlegu tilliti. 

 

„Þýðingarágrip“76 Steingríms á Róbínson Krúsóe var endurútgefið 1917 af Bókaverslun Ársæls 

Árnasonar, Reykjavík. Þegar sagt var frá útgáfunni í blöðum var bókinni hrósað en ekki rætt 

um þýðinguna sem slíka.  Bókin virðist líka hafa verið endurútgefin hjá bókaútgáfunni Lilju 

1952, án þess að þýðanda væri getið. Erfitt er að meta hvort Róbinson Krúsóe hafi fengið 

svona lítil viðbrögð í fjölmiðlum vegna þess að hún var ætluð börnum, en óneitanlega læðist 

að manni sá grunur og eins að það kunni að hafa valdið nafnleysi þýðingarinnar 1952. Hvað 

annað skyldi valda, að svo nafnkunnur og vinsæll þýðandi sé ekki nefndur þegar bók er 

endurútgefin? Ef það er rétt, sést á því að jaðarstaða þýddra barnasagna, jafnvel þeirra sem 

teljast sígildar og njóta virðingar og vinsælda, vegur þyngra en nafn virts og viðurkennds 

þýðanda. 

 Ekki er annað að sjá en að bækurnar tvær sem fjallað er um hér á eftir hafi verið 

ætlaðar allri alþýðu fremur en tilteknum aldurshópi, enda var stigveldi innan fjölkerfis 

                                                           
74 Steingrímur birti fyrstu kvæði sín opinberlega 1860, en stundaði nám í Kaupmannahafnarháskóla á árunum 
1851-63 (SE 1961, bls. 313). 
75 Ó.D. (líklega Ólafur Davíðsson): Elztu skáldsögur sem snerta Ísland á útlendum málum.II. Grein. Sunnanfari, 3. 
árg. 1893-1894, 4. tbl., bls. 30. 
76 Það merkir væntanlega að Steingrímur hefur stytt bókina og ef til vill endursagt að einhverju leyti, en ekki 
endilega að hann hafi aðlagað hana sérstaklega að börnum. 
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þýðinga orðið betur markað hálfri öld síðar þegar önnur þeirra, Sögur herlæknisins, var 

auglýst sem tilvalin jólabók „fyrir stóra bróður“ í Fálkanum 195677. Í bókaumfjöllun í Stefni 

1899, með fyrirsögninni „Bókasafn alþýðu“ og undirfyrirsögninni „1. flokkur, 3. og 4. bindi. 

Útgefandi Oddur Björnsson í Kaupmannahöfn“ árið 189878,  skrifar G.M. annars vegar um 

þýðingu „stúdents Björns Bjarnasonar“ á Úraníu eftir Camille Flammarions og segir meðal 

annars þetta um hana: 

 

Þýðandinn, Björn Bjarnason (frá Viðfirði), sem óefað mun meiga teljast fremstur 

hæfileikamaður meðal islenzkra námsmanna í Kaupmannahöfn — hefir gert sjer allt far um 

að vanda þýðinguna sem mezt að máli og meðferð, og gjöra hana sem nákvæmasta, og þrátt 

fyrir þá örðugleika sem þýðing á þvílíku vísindalegu listaverki hefir í för með sjer, einkum 

vegna þess, hve tunga vor er örsnauð af vísindalegum orðum, en synd þykir að veita 

útlendum orðum inngöngu í málið, — er þó þýðingin svo auðug af fallegu máli og heppilegum 

setningum, svo lipur og efninu samboðin, að unun er að lesa. Og það hlýtur að gleðja alla 

sanna bókavini, að eiga hjer á vandaðri Íslenzku eitt af heimssins frægustu listaverkum, og 

vita, að það er hvergi skemmt. (Stefnir 1898-99, bls. 45) 

 

Og hins vegar um þýðingu "Matth. Jochumssonar á kaflanum „Blástakkar" (De blå), úr 

„Sögum herlæknisins" (Fältskerns berettelser) eptir hið fræga skáld Finna, Zakarias Topelius": 

 

Þýðing sr. Matthíasar spillir heldur ekki verkinu. Hún er nákvæm og samkvæm anda skáldsins, 

og málið, sem margir eru ekki sem ánægðastir með á því sem hann skrifar í óbundnu máli, er 

hjer skáldlegt og hrinjandi, og á vel við þenna hetjusagnaóð nútímans; enda stundum sem 

það ósjálfrátt hrinji saman i hendingar. Kaflinn „Ljónið vaknar" hefir áður birzt á íslenzku í 

„Yðunni"79, og verður kannske sagt um hann, að hann hafi í það skipti verið þýddur á liprara 

og tízkulegra máli en nú; en beri maður báðar þýðingarnar saman við frumritið, kemst maður 

að raun um, að í þessari þýðingu er því fylgt með meiri samvizkusemi, og hins sama verður 

maður hvarvetna var í allri þýðingunni. (Stefnir 1898-99, bls. 46) 

 

Ef þessar klausur eru skoðaðar  gefa þær vísbendingar um þýðingaraðferðir samtímans. G.M. 

þykir augljóslega tryggð við frumtextann mikilvæg, eins og sést á umsögnum hans. Hann 

virðist hálft í hvoru trega að ekki megi „veita útlendum orðum inngöngu í málið“ og virðist 

                                                           
77 Sjá hálfsíðuauglýsingu frá Ísafold í Fálkanum, 46. tbl. 1956, bls. 16. Af auglýsingunni má einnig sjá aðra 
skiptingu innan fjölkerfisins, kynjaskiptinguna: Pabbi les ljóðmæli séra Matthíasar, mamma sögur eftir konu 
sem „ylja manni undir hjartarótum“, stóri bróðir Sögur herlæknisins, stóra systir „hina heimsfrægu skáldsögu“ 
Rauðu regnhlífarnar en minni börnin Nonnabækurnar, ævintýri og sögur af strákapörum Ugluspegils.  
78 Stefnir, 6. árg. 1898-1899, 12. tbl., bls. 45-46. 
79 Zacharias Topelius: „Ljónið vaknar“. Bókarkafli. Þýðandi G.G. (Guðlaugur Guðmundsson). Iðunn, 4. bindi 
1886. 1.-4. hefti. Bls.1-18.  
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hafa fyrir því að bera þýðingarnar, að minnsta kosti þá seinni, saman við frumtextann. 

Ritdómarinn segir þó ekki berum orðum hvor þýðingin honum þyki betri, sú nákvæma þar 

sem frumtexta er „fylgt með meiri samvizkusemi“ eða hin, sem er á „liprara og tízkulegra 

máli“.  Með öðrum orðum: Frumtextinn er mikilvægur en þýðingin þarf að vera á fallegri, 

vandaðri og „ómengaðri“ íslensku. Þó skín í gegn að nýtískulegri þýðingin, sem virðist færð 

meira í stílinn, höfðar talsvert til G.M. en fyrst hann segir það ekki beinum orðum er hægt að 

leiða getum að því að hann viti að „betra“ sé að halda sig nær frumtextanum, að minnsta 

kosti í verkum sem njóta virðingar. Með því tekur hann undir kenningar Schleiermachers um 

að best sé að færa lesanda til höfundar, þótt íslenskan sé að vísu helst til frumstætt og 

orðfátt tungumál, en í hjarta sínu er hann ef til vill hallari undir þýðingaraðferð sem virðist 

algengari hérlendis, að færa höfund til lesanda og þýða reiprennandi svo lesandi hnjóti aldrei 

um misfellur. 

 Matthías segir sjálfur frá þýðingunni á Sögum herlæknisins í formála í útgáfunni 

190480: 

  

Hvað þýðinguna og íslenzkuna snertir er annara um að dæma, en tveimur reglum hefi jeg 

fylgt, I. Að varðveita sem bezt frumleik, eða blæ og anda höfundarins – fremur en að elta 

hvert orð eða bókstaf, og 2. að rita liðugt og lifandi sögumál við alþýðu hæfi, en forðast öfgar 

í forna átt sem nýja, svo og ný heiti eða huggripsorð, sem alþýða má misskilja. Jeg nota 

alkunn útlend heiti nálega ávalt heldur en nýgjörvinga, kalla apothek apótek, prins prins, 

general general og kaptein kaptein81. Sömuleiðis verður þýðarinn að neyta sama rjettar og 

kunna sömu list sem höfundurinn, að láta hverja dramatis persónu nota eigið málfæri og allt 

eins aldarblæ málsins þar sem þess þarf við. Annað mál er, þar sem höfundurinn ritar í eigin 

nafni og óháður tíma og persónum, að þá má mál hans og stíll halda einu og sama lagi.82 

 

Hann hugsar greinilega meira um lesandann en höfundinn, þótt hann segist vilja varðveita 

„frumleik, [...] blæ og anda“ frumtextans og færir óhikað í stílinn en þýðir ekki frá orði til 

orðs. Hann er nógu sjálfsöruggur til að ganga í berhögg við hreintungustefnu og notar erlend 

heiti, slettur og tökuorð – sem G.M. gerir engar athugasemdir við í umfjöllun um þýðingu 

hans hér að ofan, en sér ástæðu til að nefna almennt í umfjöllun um þýðingu Björns stúdents 

– og leitast við að ná fram reiprennsli („liðugt og lifandi sögumál við alþýðu hæfi“). Líkast til 

                                                           
80 Formálinn er líkast til sjá sami og að úgáfunni 1898, sjá neðanmálsgrein 45. 
81 Neðanmálsskýring Matthíasar hér hljóðar svo: „Að kalla kaptein (ə: fyrirliða vissrar liðssveitar) »hersi« eða 
»höfuðsmann« veldur misskilning á rjettu heiti eða huggripi.“ 
82 Matthías Jochumsson (MJ), 1904. „Formáli þýðands.“ Úr 1. bindi bókaraðarinnar Sögur herlæknisins eftir 
Zacharias Topelius. Prentsmiðja Vestra, Ísafirði.  
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hafa báðir, G.M. og Matthías, verið sammála um hvernig „nákvæm“ þýðing væri, en óvíst að 

hún falli að skilgreiningu Schleiermachers. Líkast til er þýðingarnormið svipað og tíðkast í 

þýðingum fagurbókmennta á íslensku enn þann dag og lýsing Matthíasar er reyndar furðu 

nútímaleg að því leyti að hann virðist gera skýra grein á milli texta sem „höfundur ritar í eigin 

nafni“ (og á þá væntanlega við blaðagreinar og önnur innlegg höfunda í umræðu um dægur- 

og þjóðfélagsmál) og skáldskapartexta. Í skáldskap má færa í stílinn og túlka; í öðrum texta er 

réttara að þýða frá orði til orðs. Án þess að bera saman frumtexta og þýðingu er þó ekki 

hægt að skera úr um hvort Matthías hefur gripið til algengrar þýðingartækni samtímans, þá 

einkum að bæta inn skýringum, sleppa úr og endursegja kafla. 

 Ef rennt er í stuttu máli yfir rómantíska tímabilið er staðan í lok þess því þannig, að 

ljóðið heldur velli í kjarna fjölkerfisins þótt það hafi tekið á sig nokkrar nýjar birtingarmyndir 

og skáldskaparmál endurnýjast. Jaðargreinum hefur fjölgað með þýðingum og þær eru 

miðlægari en áður, að minnsta kosti ljóðaþýðingar, og augljóst af öllu umhverfi að verið er að 

þýða beint inn í þjóðmenninguna. Rímur eru víkjandi afþreying og prósinn að þokast innar í 

kerfinu. Íslenska skáldsagan er að verða til í mýflugumynd og blöð og tímarit miðla 

landsmönnum af fræðandi greinum, ýmist þýddum eða frumsömdum, ljóðum og 

ljóðaþýðingum, og eins þýddum sögum af ýmsu tagi og lengd. Nú bætast aðrir þýðendur í 

hóp skáldanna og fræðimannanna sem fyrir voru: ritstjórar og blaðamenn. 

 

1.3.3 Raunsæi 

 

Raunsæisstefnan í íslenskum bókmenntum er almennt talin ríkjandi á árunum 1874-1918, 

eða til loka fyrri heimsstyrjaldarinnar. Hennar gætir glöggt í blaðaútgáfu þeirra tíma, enda 

höfðaði hún talsvert til þjóðrækinna Íslendinga í sjálfstæðisbaráttu: 

 

[...] þjóðfrelsið frá Dönum var alltaf jafnæskilegt. En þar sem hinir fornu fulltrúar rómantísku 

stefnunnar höfðu miðað allt við framfarir þjóðarinnar sjálfrar, þá settu hinir nýju 

raunsæismenn von sína til alþjóðlegra vísinda og útlendra framfara til þess að bæta hag 

jafnvel Íslendinga heima fyrir. En sá þáttur raunsæisstefnunnar, sem féll í bestan jarðveg á 

Íslandi, var gagnrýnin á kirkju og klerka og jafnvel vantrú. (SE 1961, bls. 322-323.) 
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Fleira kom til en framfarir í vísindum og véltækni og óbeit á kirkjunni, eða eins og einn 

skeleggasti talsmaður stefnunnar, Jón Ólafsson (1850-1916) orðaði það í auglýsingu um Skuld 

1879: 

 

„Skuld“ er stærsta blað á landinu og frjálslyndasta, einarðasta og öllum óháð. „Skuld“ berst 

fyrir sem ýtrustu persónulegu og pólitísku frelsi, sjálfstjórn í öllum efnum, kirkjulegum og 

veraldlegum: fyrir uppfræðing alþýðu; fyrir sparnaði á landsfé; fyrir aðskilnaði dómsvalds frá 

umboðsvaldi; fyrir kviðdómum; fyrir kvenfrelsi; fyrir framförum og umbótum í búnaði í öllum 

atvinnuvegum; fyrir fögrum smekk og hreinni sómatilfinning; hún veitir bókmenntum meiri 

eftirtekt en öll hin blöðin til samans. „Skuld“ er blað hinna nýju hugmynda, barn vorrar aldar 

– blað hins unga Íslands. (GF 2000, bls. 36.83) 

 

Varla er við öðru að búast af manni sem tekur svona stórt upp í sig en að hann velji efni til 

þýðingar af kostgæfni, og reyndar þýddi hann Um frelsið eftir John Stuart Mill 1886. Hann 

veitti einnig mörgu öðru nýstárlegu inn í íslenska menningu, þýddi84 til dæmis sögur eftir 

August Blanche, John Milton, Bjørnstjerne Bjørnson og Mark Twain auk fjölmargra annarra, 

og síðast en ekki síst eftir Edgar Allan Poe, þar á meðal fyrstu glæpasöguna sem séð verður 

að hafi verið þýdd á íslensku og fjallað verður um í síðari helmingi ritgerðarinnar. 

 Blaðaútgáfa var upplýsingahraðbraut þeirra tíma og þótt hún væri nýmæli á Íslandi 

hafði hún lengi tíðkast á meginlandinu, framan af ýmiss konar flugrit og blöð sem komu 

óreglulega út, en þróun prentlistar og Gutenberg gerðu alla útgáfu mun auðveldari, þrátt 

fyrir strangar hömlur á prentfrelsi85. Fyrsta blaðið sem talið er hafa komið út reglulega var 

Nieuwe Tijdnghe sem hóf göngu sína í Antwerpen 1605 en önnur fylgdu fljótt í kjölfarið. 

Fyrstu blöð sem komu út í Danmörku voru flest á þýsku, en mánaðarblaðið Den Danske 

Mercurius (1666) var þó á dönsku og í bundnu máli. Bundið mál og ballöður, oft um 

samtímamálefni, einkenndu alla útgáfu lengi framan af, enda áttu meginlandsbúar og Bretar 

að venjast trúbadorum og vísnasöngvurum sem flökkuðu um og fluttu fréttir með söng og 

hljóðfæraslætti. 

 Hér á landi höfðu fréttir einkum borist með förumönnum, landpóstum eða 

ferðalöngum, sumar í sendibréfum, aðrar endursögn, þó að flakkarar færu einnig oft með 

                                                           
83 Auglýsingin birtist í Skuld, 88. tbl., 12.12. 1879, bls. 340-342 (sjá: 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=2133556). 
84 Flestar upplýsingar um þýðingar í blöðum og tímaritum á árabilinu 1874-1910 koma úr gagnmerku riti 
Svanfríðar Larsen frá 2006, Af erlendri rót (Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, Háskólaútgáfan, 
Reykjavík).  
85 Á Íslandi gengu prentfrelsislög í gildi 1856 
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rímur og sögur til að skemmta gestgjöfum sínum. Söguljóð, sagnadansar og rímur gengu 

þannig mann fram af manni, sumt í munnlegri geymd en annað skráð á blöð. Í bókinni 

Nýjustu fréttir!86 greinir frá því að með iðnbyltingunni á 18. og 19. öld hafi fyrst skapast 

„tæknilegar, efnalegar og félagslegar forsendur fyrir fjöldaútgáfu blaða“87 (GF 2000, bls. 10), 

ekki síst með bættum samgöngum og auðveldari dreifingu. Með aukinni smásöluverslun 

jukust einnig auglýsingatekjur blaðanna, verð blaðanna lækkaði og þau urðu þannig 

aðgengilegri fyrir efnaminna fólk. Upplagsaukning blaða á Englandi var t.d.  33% 1816-1836; 

70% 1836-1856 og 600% á  árunum 1856-1882 (GF 2000, bls. 10). 

 Fyrst í stað gætti þessarar þróunar hins vegar lítið á Íslandi, þótt útgáfurisinn Magnús 

Stephensen, sem áður var nefndur, hafi burðast við að halda úti mánaðarritinu 

Klausturpóstinum árið 1818. Blaðið endaði sem ársrit (síðast 1826), upplagið varð aldrei 

meira en 700 blöð, áskrifendur stóðu ekki í skilum og almenningur hafði ekki efni á að kaupa 

blaðið nema stofna félög „um að kaupa eitt eintak sem gekk bæ frá bæ um heilu sveitirnar“ 

(GF 2000, bls. 14-15). 

 Blöð og tímarit mótuðu óhjákvæmilega væntingar lesenda um efni og efnistök og 

áhugamenn um stjórnmál og samfélagsumræðu á Íslandi gætu fundið margt fróðlegt í 

þessum fyrstu útgáfum sem leiddi í ljós uppruna íslenskrar „umræðuhefðar“ með tilheyrandi 

persónulegu skítkasti og hinni alkunnu aðferð „að fara í manninn en ekki boltann“. Mörg 

blöðin birtu fréttir sem voru ugglaust mikið til endursagnir eða þýðingar úr erlendum blöðum 

þótt það komi hvergi fram. Flest blöðin birtu skáldskap af einhverju tagi, gjarnan frumsamin 

eða þýdd ljóð og bættu fljótlega við erlendum „smásögum“ af einhverju tagi, stuttum 

frásögnum og iðulega „mannbætandi“, sem hljóta líka að vera þýðingar eða endursagnir. 

Sem dæmi um það er sagan „Ekki er allt sem sýnist“ í Sunnanpóstinum88 1835, merkt Th.Svb., 

sem hefst á sýknun ungs manns fyrir „Stríðs-rétti“, en síðan tekur við saga „Stríðs-

yfirboðara“ um erfiða æsku, hvernig hann slapp naumlega frá gálganum og lærði af þessari 

reynslu „aldrei að hlaupa eftir því sem sýnist, en halda sérhvørn saklausan, þángað til søk 

hans er augljósliga sønnuð“.  

                                                           
86 Guðjón Friðriksson (GF): Nýjustu fréttir! Saga fjölmiðlunar á Íslandi frá upphafi til vorra daga. Iðunn, 
Reykjavík, 2000. 
87 Reyndar barst iðnbyltingin til Íslands með prentiðnaði, þegar ný, steinolíuknúin hraðpressa 
Ísafoldarprentsmiðju var tekin í notkun í ársbyrjun 1897 (GF 2000, bls. 45).  
88 Sunnanpósturinn, 1. árgangur, 1. tbl., bls. 10-15. 1. janúar 1835. 
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 Nú er erfitt að vita með vissu hvort Th.Svb. er höfundur eða þýðandi frásögunnar, en 

líkast til er þetta fangamark Þórðar Sveinbjörnssonar, yfirdómara í Reykjavík og ritstjóra 

fyrsta árið sem Sunnanpósturinn kom út, og reyndar fyrsta Reykvíkingsins sem lagði stund á 

blaðamennsku (GF 2000, bls. 16). Þá er sagan væntanlega þýdd og hugsanlega endursögð að 

einhverju leyti, en staðarheiti eru m.a. íslenskuð að hluta og sum alveg. Söguna hefur 

ritstjórinn trúlega valið sjálfur og innan síns áhugasviðs en augljóslega ekki síður til að koma á 

framfæri hinum mannbætandi boðskap um að allir séu sýknir saka uns sekt er sönnuð. 

 Á þennan hátt voru íslensku blöðin lengi framan af helsti miðill hugmyndafræði og 

hvers kyns skáldskapar, bæði í bundnu og lausu máli. 

 

1.4 Glæpasagan í íslensku umhverfi 

 

Glæpasögur, eða kannski sögur af glæpum, má rekja svo langt aftur sem menn hafa fært 

sögur í letur. Söguna af Kain og Abel og fleiri sögur Biblíunnar mætti til dæmis flokka þannig 

og eins er að finna glæpasögur í Þúsund og einni nótt og fleiri sígildum ritum. Fjölmargir 

höfundar allra tíma hafa fundið sér innblástur og yrkisefni í glæpum. Sú bókmenntagrein sem 

við köllum glæpa-, leynilögreglu- eða sakamálasögur er aftur á móti tiltölulega ung í 

bókmenntasögunni og oftast rakin til Edgar Allan Poes og sögu hans The Murders in the Rue 

Morgue sem birtist árið 1841 og kynnti til sögunnar einkaspæjarann Auguste Dupin. Þó er 

allsendis óvíst og jafnvel: 

 

[...] ólíklegt, að [Poe] hafi sjálfur litið svo á, að hann væri að rita leynilögreglusögur. [...] Poe 

tók þessar sögur sínar ekki mjög alvarlega. Hann var aðeins að rita rómantískar sögur um 

voveiflega atburði. (IÞK 1981, bls. 11.)  

 

Líkast til hefur Jón Ólafsson ekki heldur gert sér grein fyrir því að hann væri að þýða sögu 

sem félli undir nýstárlega bókmenntagrein þegar hann snaraði „Þú ert sá seki!“ og Björn 

Jónsson sjálfsagt ekki heldur þegar hann kynnti Dupin fyrir íslenskum lesendum í þýðingunni 

„Brjefstuldurinn“. 

 Hvað sem því líður tóku íslenskir lesendur sögunum opnum örmum, líkt og lesendur í 

öðrum löndum.  Með tíð og tíma varð til heilt fjölkerfi þýddra glæpasagna sem Ingvi Þór 

flokkar svona: 
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• Leynilögreglusögur (detective stories) 

• Glæpasögur (crime novels) 

• Lögreglusögur (police-novels-procedural) 

• Spennusögur (suspense stories) 

• „Þrillerar“ (thrillers) 

• Njósnasögur (spy novels) 

• Vestrar (westerns)89 

 

Nöfn flokkanna eru nokkuð lýsandi fyrir eðli og gerð hvers og eins, en vinsældir þeirra eru 

mismunandi eftir árum og tímabilum og þýðingaráherslur (þ.e. hvað er þýtt) breytast sífellt 

eftir ríkjandi fjölkerfi í hverju landi. Einhverjar sögur í öllum þessum flokkum hafa komið út á 

Íslandi frá árinu 1877, mismargar í hverjum, og tegundin fylgir tískustraumum. Framan af 

voru leynilögreglusögur mest áberandi hér sem annars staðar en í stuttu máli er aðalpersóna 

þeirra snjall leynilögreglumaður sem ræður gátu, oftast morðgátu en stundum af öðrum 

toga. Algengt er að leynilögreglumaðurinn eigi sér dyggan aðstoðarmann, sem gjarnan er 

sögumaðurinn. Í leynilögreglusögunni og öðrum undirflokkum greinarinnar eru að sjálfsögðu 

til alls kyns afbrigði af þessu mynstri en þær eiga allar sameiginlegt að leggja mest upp úr 

gátunni/glæpnum en skeyta minna um persónusköpun, stíl og annað sem einkennir „góðar“ 

skáldsögur. Í sumum glæpasögum, ekki síst skandinavískum, ber hins vegar talsvert á 

gagnrýnni sýn á samfélagið, persónugalleríið er fjölbreyttara og meiri áhersla lögð á sálarlíf 

persónanna, með þeim afleiðingum að menn telja þær oft betri og meiri „bókmenntir“ en 

sögur frá enska málsvæðinu sem sinna þessum þáttum oft minna. Hvort þetta er óskeikult 

mat á gæði bóka læt ég hins vegar liggja milli hluta.  

 Tvennt er einkum talið ástæðan fyrir vaxandi útbreiðslu glæpasagna á 19. öld, annars 

vegar efling borgarastéttar og auknar frístundir almennings og hins vegar stækkandi 

iðnaðarborgir með auknu lögregluvaldi og nýstofnuðum rannsóknar- eða 

leynilögregludeildum (IÞK 1981, bls. 12-13). Frægasta persóna allra leynilögreglusagna er án 

efa Sherlock Holmes, sköpunarverk Sir Arthur Conan Doyles,  en um hann og Watson vin 

hans voru reyndar ekki ritaðar nema fjórar skáldsögur en nokkuð af smásögum. „Töfra-

Saxið“ er fyrsta sagan eftir Arthur Conan Doyle sem birtist á íslensku, í Öldinni 189690, en 

fyrsta Sherlock Holmes sagan, „Blái gimsteinninn“, birtist í Stefni árið 1900 (þýðanda ekki 

                                                           
89 Ingvi Þór Kormáksson, 1981. 
90 Svanfríður Larsen segir þýðandann vera Jón Ólafsson (Af erlendri rót, bls. 46). Sagan er sakamálasaga og 
nokkuð í anda sagnanna sem á eftir koma, en Sherlock Holmes kemur þó ekki við sögu. 
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getið). Hún er þýðing á sögunni The Blue Carbuncle sem birtist fyrst á prenti 1892. Sherlock 

„fæddist“ hins vegar 1887 og var því að komast á fermingaraldur þegar hann rataði til 

Íslands, en vinsældir hans hér urðu talsverðar. Á tímabilinu 1874-1910 birtust 21 saga eftir 

Arthur Conan Doyle í 11 prentmiðlum, þar á meðal sögulega skáldsagan Hvíta hersveitin (The 

White Company, 1891) sem var framhaldssaga í Lögbergi 1898-189991 og kom einnig út sem 

sérprent á vegum útgáfunnar (Prentsmiðja Lögbergs, Winnipeg, 1898). Þýðanda hennar er 

ekki heldur getið, en Sir Arthur virðist hafa ratað fyrst til Íslands sem „alvarlegur“ rithöfundur 

en ekki reyfarasmiður og eflaust hefur það að einhverju leyti litað viðhorf til annarra sagna 

hans og hækkað þær í metum. 

 Annað stórstirni glæpasagnageirans er Agatha Christie, sem var vinsæll höfundur hér 

á landi sem annars staðar og töluvert þýtt eftir hana.  Hún heyrir til svonefndrar „gullaldar“ 

leynilögreglusagnanna sem má rekja aftur til ársins 1911 en átti sitt blómaskeið á þriðja og 

fjórða áratug fyrri aldar. Fyrsta sagan sem birtist eftir Agöthu Christie var The Mysterious 

Affair at Styles92, Poirot-saga frá 1920, en hún sló rækilega í gegn árið 1926 með bókinni The 

Murder of Robert Ackroyd. Sú saga var neðanmálssaga í Þjóðviljanum frá því í ágúst 1938 til 

10. janúar 1939 undir nafninu „Hver er sá seki?“ og hlaut ágæta kynningu: 

 

Agatha Christie 

höfundur neðanmálssögunnar, er byrjar í Þjóðviljanum í dag. 

Agatha Cristie [svo], höfundur neðanmálssögunnar, sem byrjar hér í blaðinu í dag, er fædd í 

Devonshire í Suður-Englandi. Hún giftist fornfræðingi og tók ásamt honum þátt í ýmsum 

fornleifarannsóknaferðum til Egyptalands og Mesópótamíu. Áður en Agatha Cristie giftist, 

hafði hún hug á því að gerast söngkona eða píanósnillingur, en að orðum móður sinnar fór 

hún að rita skáldsögur. Skömmu eftir stríðið kom fyrsta skáldsagan hennar um Poirot út, og 

hafði hún ritað hana á stríðsárunum, á meðan hún vann á Rauða-kross-sjúkrahúsi. Síðan hefir 

hún skrifað fjölda skáldsagna. 

Síðan Conan Doyle féll frá hefir enginn enskur höfundur hlotið jafn mikla frægð fyrir 

leynilögreglusögur sínar og Agatha Cristie. Á því sviði er hún meistarinn, sem margir hafa 

keppt við, en enginn farið fram úr. Saga sú, er hér birtist, mun vera fyrsta bók hennar, er 

kemur út á íslenzku, og hana má óhætt telja í röð skemtilegustu leynilögreglusagna, enda 

                                                           
91 Svanfríður Larsen 2006. 
92 Sagan virðist hafa verið þýdd tvisvar, fyrst: Hús leyndardómanna, 1963 (þýðandi ekki tilgreindur). Ásrún 
(Regnbogabækur, nr. 23), Reykjavík. Síðan: Myrkraverk á Styles-setri, 2010. Þýðandi Elías Mar. Ugla, Reykjavík. 
Aukafærsla í Gegni nefnir útgáfuna 1963 en ekki hægt að ráða af henni hvort þetta er sama þýðingin. 
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hefir hún verið gefin út hvað eftir annað í risaupplögum. Síðan þessi bók kom út, hefir Agatha 

Cristie skrifað margar bækur, og með Poirot-bókum sínum hefir hún skapað sagnahetju, sem 

ekki stendur langt að baki Sherlock Holmes. 

En það er ekki aðeins hinn slungni leynilögreglumaður sem kemur fram í bókum Agatha 

Cristie, heldur hefir hún prýðis gott lag á því að draga upp myndir af mönnum þannig, að þær 

verði ógleymanlegar.93 

 

Þýðanda var ekki getið, en blaðamönnum er greinilega mikið í mun að auka veg höfundar – 

þótt þeim hafi staðið meira á sama um réttritun ættarnafnsins – og reyndar má finna fleiri 

dæmi þar sem Christie er hrósað í öðrum blöðum um svipað leyti en þó einkum síðar. Ekki 

dró úr vinsældum Agöthu Christie að sögur eftir hana voru einnig lesnar upp í útvarpi og 

hingað bárust kvikmyndir gerðar eftir þeim, auk þess sem íslensk blöð sögðu frá frægu fólki 

sem hafði dálæti á bókunum hennar (til dæmis Winston Churchill og Elísabet 

Englandsdrottning). Þetta kann að hafa fært Agöthu Christie á heldur hærri stall innan 

glæpasagnageirans en dugði skammt ef tilgangurinn var að gera sögur hennar „sígildar“ eins 

og Sherlock Holmes sögur Arthur Conan Doyles.94 

 Fjölmargar af sögum Agöthu Christie hafa komið út á íslensku síðan þá, bæði í 

tímaritum og blöðum og á bókum, en þýðendanöfn fylgja ekki blaðaþýðingunum fremur en 

venja var til. Sá ósiður hefur hugsanlega orðið til á árunum þegar ritstjórar þýddu sjálfir 

neðanmálssögur (rétt eins og annað efni), en gæti einnig stafað af feimni manna við að 

leggja nafn sitt við „lítilfjörlega“ bókmenntagrein og þannig endurspeglað stöðu glæpasagna 

og annars afþreyingarefnis innan bókmenntakerfisins. Hvað sem því líður fann ég ekki nafn 

þýðanda að sögu eftir Christie fyrr en árið 1944, í bókinni Þegar klukkan sló tólf (The 

Underdog), Poirot-sögu sem Skúli Bjarkan þýddi95. Upp úr síðari heimsstyrjöld var þýðanda 

oftast getið í bókum, nema ef efni var talið sérlega fyrirlitlegt, samanber ritröðina um Basil 

fursta sem kom fyrst út árið 1939 en var margsinnis endurútgefin eftir það. 

                                                           
93 Þjóðviljinn, 11. ágúst 1938. 183. tbl., bls. 3. 
94 Einhverjum þykir ef til vill líka gaman að vita að Ragnar Jónasson (f. 1976), þýðandi a.m.k. 15 bóka Agöthu 
Christie á íslensku frá 1994, hefur skrifað greinar um Agöthu Christie en fór svo sjálfur að skrifa sakamálasögur. 
Öðrum þykir kannski fróðlegt að Poirot sé sá spæjari Christie sem fyrst og fremst er þýddur; 36 sögur af 56 
glæpasögum í fullri lengd sem hafa komið út á bók fjalla um hann en ekki nema 5 um Miss Marple. Hlutföllin 
kunna að breytast ef smásögusöfn eru tekin með. 
95 Hjartaásútgáfan, Akureyri. 1944. „The Under Dog“ er smásaga eftir Christie sem birtist fyrst í tímariti árið 
1926 en var síðar önnur tveggja glæpasagna í bókinni 2 New Crime Stories (The Reader's Library, 1929). 
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 Þýðing á neðanmálssögum var lengst af í verkahring blaðamanna sem skiptust 

gjarnan á um að þýða framhaldssöguna eftir því hver átti vaktina96 en síðar varð til stétt 

atvinnuþýðenda. Þegar stétt verður til og festist í sessi merkir það að þörf fyrir hana hefur 

myndast í samfélaginu. Af því má sjá hvernig bókaútgáfa treystist í sessi og að fólki sem 

starfaði við ýmsa þætti hennar fór fjölgandi, en einnig að nú færðist val á efni til þýðinga og 

stjórnun þeirra á aðrar hendur. Val á þýddu efni réðst í síauknum mæli af 

markaðssjónarmiðum en einkum á mati útgáfunnar á því hvað hinn almenni lesandi vildi 

kaupa, það er að segja hugmyndum útgefenda um íslenskan almenning og smekk hans. 

 Hugsanlega fór íslenskum höfundum og lesendum að leiðast í spennusagnalotunni 

löngu milli 1960-´80 (sem verður skoðuð betur í kafla 2.4), því íslenskar glæpasögur tóku að 

spretta fram þegar leið á hana. Í erindi sem Gauti Kristmannsson hélt á Hugvísindaþingi 

200697 bendir hann á tengsl íslensku glæpasögunnar við erlendar sögur og hvað greinin á 

þýðingum í rauninni mikið að þakka, kannski ekki síst bókum sænsku höfundanna Per 

Wahlöös og Maj Sjöwalls. Eins og mörgum öðrum glæpasagnahöfundum kynntust 

Íslendingar þeim fyrst í neðanmálssögu í þýðingu nafnleysingja, í þessu tilviki sögunni 

„Dauðinn tekur sér far“ sem Alþýðublaðið hóf að birta 16. september 1973 en sögulok komu 

22. nóvember sama ár. Sú saga virðist ekki hafa ratað á bók, að minnsta kosti ekki undir 

þessu nafni, en það gerði hins vegar sagan „Roseanna“ sem var framhaldssaga í 

Morgunblaðinu í þýðingu Jóhönnu Kristjónsdóttur frá 10. janúar til 19. mars 1974 en kom út 

á bók í þýðingu Þráins Bertelssonar árið 1977 undir nafninu Morðið á ferjunni98. Samkvæmt 

Gegni hafa komið út sjö bækur eftir Sjöwall og Wahlöö á íslensku, sumar í mörgum útgáfum, 

frá árinu 1977. Þýðendur eru Þráinn Bertelsson99 og Ólafur Jónsson (1936-84), þjóðþekktur 

bókmenntagagnrýnandi sem eflaust hefur gefið sögunum vissan gæðastimpil með því einu 

                                                           
96 Þar er reyndar komin komin vissi skýring á nafnleysi þýðenda í mörgum tilvikum, en að öðrum sögum var einn 
þýðandi og því hefði verið eðlilegast að nefna hann. Fyrst það var ekki gert, liggur beint við að álykta að þýðing 
á afþreyingarefni hafi ekki þótt merkileg iðja og hægt að taka það til marks um stöðu afþreyingarefnis innan 
fjölkerfisins. Önnur vísbending er að höfundar fyrstu íslensku glæpasagnanna, fram til 1950, skrifuðu undir 
dulnefni (GK 2006). 
97 Gauti Kristmannsson, 2006. „Þjóðsagan um þýðingar: Er Erlendur innlendur eða erlendur?“ Gauti talar þar 
m.a. um það sem hann kallar „þýðingar án frumtexta, og á þá við að rithöfundar allra tíma hafa oft tekið sér til 
fyrirmyndar verk annarra höfunda án þess að þýða þá beint, þ.e. tiltekin verk, nema þá að forminu til“ og rekur 
dæmi um slíkt, t.d. verk Arnaldar Indriðasonar. Íslenska glæpasagan sem bókmenntagrein er óneitanlega 
prýðilegt dæmi um vel heppnaða þýðingu á formi. Erindið var sótt á heimasíðu Bandalags þýðenda og túlka: 
http://www.thot.is/v.asp?page=44&Article_ID=65. (Síðast sótt 2. september 2012.) 
98 Heimskringla, Reykjavík, 1977. 2. útg. Mál og menning, Reykjavík, 1982. 3. útg. (kilja) Mál og menning, 
Reykjavík, 2009. 
99 Þráinn skrifaði einnig greinar um sakamálasögur og hóf sjálfur að skrifa bækur af því tagi. 
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að þýða þær. Í minningargrein um hann í Morgunblaðinu 11. janúar 1984 skrifar fastur 

bókmenntagagnrýnandi blaðsins, ljóðskáldið Jóhann Hjálmarsson, um starfsbróður sinn: 

 

Einnig þýddi hann margar bækur þeirra hjóna Maj Sjöwall og Per Wahlöö úr hinum viðamikla 

flokki sem þau kölluðu Skáldsögu um glæp. Þetta voru kjarnmiklar þýðingar og vitnuðu um 

sérkennilega máltilfinningu sem stundum gat virst sérviskuleg og full af kækjum, en var fyrst 

og fremst trú karakter þýðandans. Í málbeitingu hans var oft falin afstaða hans til bókmennta 

og ekki síst umhverfis. 

 

Þetta er athyglisvert viðhorf til þýðinga, að í þeim speglist „karakter þýðandans“ og afstaða, 

að minnsta kosti í þessu tilviki. Þar hefur þá varla verið þjált reiprennsli og ósýnilegur 

þýðandi á ferð. 

 Thor Vilhjálmsson (1925-2011) getur varla talist „ósýnilegur þýðandi“ heldur, en hann 

þýddi Nafn rósarinnar, sögu Umbertos Ecos, sem kom út hjá Svart á hvítu árið 1984. Thor 

þýddi talsvert, en einkum verk úr fagurfræðigeiranum, og virðist þannig hafa þótt nokkuð til 

þessarar þekktu sakamálasögu koma. 1986 sendir Thor síðan sjálfur frá sér eins konar 

sakamálasögu eða kannski öllu heldur sögu sem byggir á raunverulegu sakamáli á 19. öld, 

skáldsöguna Grámosinn glóir. Hvort einhver tengsl eru þarna á milli skal ósagt látið.  

 Innlendum glæpasögum fjölgaði á markaði síðustu tvo áratugi 20. aldar og upp úr 

aldamótum og skyggðu talsvert á þær þýddu, en af þeim bar einna mest á amerískum 

glæpasögum, til dæmis bókum frá Patterson-verksmiðjunni100 og sögum Dan Browns101. Um 

tíma voru einnig gefnar út glæpasögur frá ýmsum löndum, einkum Indlandi og Kína en fæstar 

                                                           
100 James Patterson er gjarnan „meðhöfundur“ að bókum sem aðrir skrifa en margar slíkar hafa komið út í 
íslenskri þýðingu hjá JPV útgáfu. Á vefsíðunni http://bookclubs.barnesandnoble.com/t5/Unabashedly-Bookish-
The-BN/The-James-Patterson-Factory-and-the-Appeal-of-Plot/ba-p/340238 má finna ágæta (og velviljaða) 
lýsingu á „verksmiðjunni“ og því viðhorfi að fléttan skipti öllu máli í glæpa- og spennusögum. Einar tólf bækur 
úr þessari „verksmiðju“ hafa komið út á íslensku, allar í þýðingu Magneu J. Matthíasdóttur nema Fyrstur til að 
deyja (JPV útgáfa 2002, þýðandi Harald G. Haraldsson) og Póstkortamorðin (JPV útgáfa 2010, þýðandi Guðni 
Kolbeinsson). Femínískum bókmenntafræðingum kynni að þykja fróðlegt að skoða hvaða breytingum 
kvenpersónur taka í þessum afþreyingarbókum, einkum í ritröðinni um „Kvennamorðklúbbinn“ þar sem 
metnaðarfullu stallsysturnar fjórar sem hefja leikinn verða sífellt ósjálfstæðari og veiklyndari eftir því sem 
sögunum fjölgar og á endanum hálfgerð viðhengi karlmannanna í lífi sínu. Hvort þessi þróun skrifast á Patterson 
sjálfan, Maxine Paetro meðhöfund hans eða almenna samfélagsþróun og -orðræðu er spurning sem ekki verður 
svarað hér, en óneitanlega eru konur í skandinavískum glæpasögum betur sjálfbjarga og sjálfstæðari en þær 
bandarísku.  
101 Fjórar bækur eftir hann hafa komið út hjá Bjarti og nutu talsverðra vinsælda, Da Vinci lykillinn (2003, þýðandi 
Ásta S. Guðbjartsdóttir), Englar og djöflar (2004, þýðandi Karl Emil Gunnarsson), Hringur Tankados (2006, 
þýðandi Anna María Hilmarsdóttir) og Týnda táknið (2009, þýðendur Arnar Matthíasson, Ásdís Guðnadóttir, 
Ingunn Snædal og Jón Hallur Stefánsson). Fjórir þýðendur eru að síðasttöldu bókinni, sem verður að teljast 
óvenjulegt, en samkvæmt frétt frá Bjarti stafar það af því hve seint frumtextinn barst útgáfunni og 
„þýðendateymi“ þurfti til að bókin næði á jólamarkaðinn (sjá: http://www.bjartur.is/?i=2&f=2&o=2029).  
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slógu eftirminnilega í gegn, þá helst Viltu vinna milljarð?102 eftir Vikas Swarup í þýðingu 

Helgu Þórarinsdóttur, sem mætti ef til vill telja til glæpasagna eða að minnsta kosti 

afþreyingarbókmennta. Á síðari árum hefur skandinavíska glæpasagan orðið mest áberandi í 

kjölfar geypivinsælla bóka Stiegs Larssons, Millenium-þríleiksins103 og hingað hafa ratað 

margar alþjóðlegar metsölubækur. Ef íslenskir glæpasagnahöfundar eru skoðaðir virðast þeir 

í fljótu bragði einkum sækja innblástur til Norðurlandanna og í einhverjum mæli til enska 

málsvæðisins, þótt sögurnar gerist vissulega í alíslensku umhverfi. 

 Athygli vekur að þýðingar á verkum sama höfundar koma oftast út hjá sama forlaginu 

og eru iðulega frá hendi sama þýðanda, þótt það sé ekki algild regla. Það er því nokkurn 

veginn á sömu höndum að kynna höfund, stíl hans og verk fyrir íslenskum lesendum og móta 

opinbera mynd hans á innlendum bókamarkaði. Íslensk rödd höfundar verður því að nokkru 

marki einsleit, svipað og rödd leikara í talsettum kvikmyndum á stóru málsvæðunum, og 

getur þannig ýtt undir hugmyndir um tiltekinn stíl hans meðal íslenskra lesenda, sem væri að 

einhverju leyti skýring á því að oft er rætt um þýddar bækur eins og þær séu frumsamdar á 

íslensku. 

 Hér hefur verið hlaupið býsna hratt yfir sögu og stiklað á stóru. Síðustu áratugi hafa 

hrein markaðssjónarmið eflaust ráðið mestu um hvaða bækur eru þýddar og gefnar út og 

eins og áður sagði er orðin til stétt atvinnuþýðenda sem ráða minnstu um hvaða verk eru 

valin til þýðingar. Staða þeirra hefur þó breyst að því leyti að nú fara útgefendur almennt 

eftir rammasamningum sem kveða á um þýðingartaxta og önnur réttindi þýðenda, en auk 

þess hafa viðhorf til höfundarréttar gjörbreyst á síðustu fimmtíu árum. Það væri því fróðlegt 

að vita hvernig og hvort þessar breytingar innan þýðingakerfisins sjást á þýddum verkum og 

ekki síður að skoða það sem ekki er þýtt, en nokkrir fletir á því verða skoðaðir í kafla 2.4 þar 

sem fjallað verður meira um útgáfu á 20. öld. 

  

                                                           
102 JPV útgáfa, Reykjavík, 2006. 
103 Karlar sem hata konur, 2008; Loftkastalinn sem hrundi, 2009 og Stúlkan sem lék sér að eldinum, 2009. Halla 
Kjartansdóttir þýddi allar bækurnar. Útgefandi Bjartur, Reykjavík. 
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2 Andaleysi og skáldleg eymd
104

 

 

Áður en rýnt verður í fyrstu þýðingar glæpasagna og afþreyingarefnis í blöðum og tímaritum 

er réttast að renna snöggvast yfir þáverandi stöðu í fjölkerfi íslenskra bókmennta. Ljóðið 

hefur enn kjarnastöðu og sama máli gegnir um fornsögur sem halda óbreyttum 

hefðbundnum sessi sem merkilegasti þáttur íslenskrar menningar, en eru eðli sínu 

samkvæmt hálfgert steinbarn sem þroskast ekki né þróast. Þjóðernisvakning er sterk og stór 

þáttur í henni er efling móðurmálsins og söfnun menningarverðmæta, svo sem þjóðsagna, 

munnmæla og þjóðlegs fróðleiks. Prósaskrif hafa aukist til muna, bæði þýdd og frumsamin, 

en dómgreind og smekkur þýðendanna sjálfra um gæði verka og erindi til íslenskra lesenda 

ræður fyrst og fremst vali á þýðingum. Staða þeirra er býsna miðlæg vegna skorts á 

frumsömdu innlendu efni en megnið af þýddu efni í blöðum og tímaritum virðist framan af 

sett nokkurn veginn undir sama hatt. Lítill greinarmunur er gerður á „æðri og óæðri“ 

bókmenntum á þessum tíma, sem kann að stafa af því að stigveldi fjölkerfisins var enn í 

mótun. Þeir sem þýða hafa enn mikil áhrif á þróun fjölkerfisins en þegar á líður verður 

flokkun í fagurbókmenntir og afþreyingarefni skýrari, ekki síst fyrir tilstilli „menningarpáfa“ 

sem tjá sig um bókmenntir og menningu og refsa og umbuna með gagnrýni og hrósi. 

 Hjá lesendum hafði orðið til visst tómarúm í afþreyingu þar sem áður voru 

riddarasögur og rímur, því rímnakveðskapur varð fyrir markvissum árásum talsmanna 

nýsköpunar í ljóðlist og setti mikið ofan. Lesendur taka því þýddu efni og flestu sem að þeim 

er rétt opnum örmum og Svanfríður Larsen bendir á hvað þýtt efni blaðanna hafi verið stór 

og mikilvægur hluti af efni þeirra á árunum 1874-1910: 

 

                                                           
104 Benedikt Gröndal: „Um hagi Íslands“. Gefn, 3. árgangur 1872, 2. tbl., bls. 48-62. Öll hljóðar málsgreinin svo: 
„Vér áfellum hér með ekki hin íslendsku blöð eða rithöfunda og skáld svo sem þeir sé lakari en það sem lesa má 
erlendis; þeir eru ekkert verri, en andaleysi og skáldleg eymd gengur nú á vorum tímum eins og doðasótt yfir 
allan heiminn, og kemur það að sumu leyti til af því, að þjóðernistilfinníng manna er nú ekki lengur á enu fyrsta 
flugi, þegar fagrar vonir brosa í fjarska og andinn fær nýja og óþreytta vængi; allt í þessum heimi hefir sitt 
takmark og menn halda ekki alltaf út að vera jafn fjörugir; en að sumu leyti kemur þessi andlega deyfð til af því, 
að allur andi tímans hefir á enum seinni tímum hneigst að tómri ágirnd og peníngagróða, sem er álitinn lífsins 
æðsta sæla; það getur vel verið að svo sé, en fyrir þessu hlýtur fegurðartilfinníng, skáldskapur og lærdómur að 
dofna um stund, þángað til hann rís upp aptur á ný.“ Af greininni er einna helst að sjá, að hann telji sögurnar 
sem birtast í blöðum samtímans íslensk höfundarverk en ekki þýðingar: „Einkum leggja hin ýngri blöð sig eptir 
að færa »skáldsögur« eða upphugsaðar sögur í  óbundinni ræðu, sem líklega helst munu vera fæddar af »pilt og 
stúlku« Jóns Thoroddsens, og af sögubrotum Jónasar Hallgrímssonar í Fjölni.“ (Bls. 60.) 
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Tæpur helmingur alls skráðs efnis í rannsókninni er skáldskapur og þar af eru skáldsögur 175 

– og sú grein sem tekur mest rými. Eins og áður var á minnst vekur það athygli hvað frumtexti 

er fyrirferðarmikill í smásögum og skáldsögum, eftir því sem verður fullyrt eftir lauslega 

skoðun. Þetta gerir auðveldara að rekja uppruna efnisins og eins er lesandinn sífellt minntur á 

að textinn kemur úr framandi umhverfi. Líklega má til að mynda telja þær þýðingar á fingrum 

annarrar handar þar sem öll nöfn eru íslenskuð eða efnið staðfært. Þótt ljóst sé að oft á 

tíðum er ekki hægt að staðfæra erlenda efnið – til þess er munur á íslensku bændasamfélagi 

19. aldar og t.d. erlendum borgum of mikill – hefði verið auðvelt að ganga lengra, til dæmis í 

mörgum smásagnanna. En ef til vill segir þetta líka eitthvað um undirgefni lítillar þjóðar við 

erlend tungumál og þjóðerni – eða þrá eftir hinu framandi. (SL 2006, bls. 18.)  

 

Þótt Svanfríður hafi vissulega á réttu að standa um íslenskun nafna og umhverfis, að minnsta 

kosti hvað sögur ætlaðar fullorðnum lesendum varðar, er ég ekki sammála því að sögurnar 

hafi ekki verið staðfærðar, því það voru þær. Stundum voru þær sniðnar að íslenskum 

veruleika, menntunarstigi og menningu með merkingartilfærslu frá frumtexta, stundum með 

úrfellingu, jafnvel brottfalli heilla kafla, breytingu á skapgerð sögupersóna og innbyrðis 

sambandi þeirra og stundum með innskotum íslenska þýðandans, einstaka orði, 

málsgreinum eða lengri köflum eftir atvikum, eða öðrum aðferðum. Margt var vissulega 

eftirsóknarvert í útlöndum – til dæmis hugmyndafræði og ýmis tækni sem áhrifamenn voru 

óþreytandi að kynna fyrir sauðsvörtum almúganum – en annað þótti þeim jafnvel betra og 

merkilegra á Íslandi en erlendis, til að mynda okkar ómetanlegi menningararfur og tunga.105 

                                                           
105 Í pistlinum „Bókmenntir“ í 53. tbl. Þjóðólfs 1895, bls. 210 er eitt af mörgum dæmum um slíkt: „Það var þarft 
verk af hr. Sigurði bóksala Kristjánssyni, er hann tók að gefa út Íslendingasögur í ódýrri alþýðu-útgáfu, því að 
sögur þessar falla aldrei úr gildi meðan íslenzk tunga er töluð, og þær verða jafnan hinn dýrmætasti gimsteinn 
þjóðar vorrar, og hinn frægasti vitnisburður um líf og háttu forfeðra vorra á liðnum öldum, er sérhver 
Íslendingur ætti að kynna sér sem bezt, enda hafa sögur þessar sérstaklega leitt til þess að vekja athygli 
erlendra vísindamanna á hinum afskekkta þjóðflokk vorum og einkennilega þjóðerni.“ Annað dæmi er að finna í 
greininni „Nokkrar breytingar á landshögum. Ágrip af alþýðufyrirlestri“ eftir Indriða Einarsson, revísor, sem 
skrifar meðal annars um hvað íslensk tunga er orðin auðug af orðum: „En geta má þess, að í tveim bindunum af 
orðasafni dr. Jóns Þorkelssonar rektors, sem er viðbót við íslenzkar orðabækur, eru eitthvað 28,000 orð. Það er 
meira en nokkur einn rithöfundur notar, á hverri tungu sem hann skrifar, í öllum sínum bókum, þótt hann riti 
margar.“ Og nokkru síðar: „Gildi bókmenntanna skal jeg ekki tala um, en fráleitt efast neinn um það, að þessi 
öld standi öllum öðrum öldum framar, að því er bókmenntir snertir, síðan fornsögurnar voru ritaðar og Snorra 
Sturluson leið. Jafningja þeirra Bjarna Thorarensens og Jónasar Hallgrímssonar eigum vjer líklega ekki meðal 
núlifandi manna. En ritfæru mennirnir eru fleiri en á þeirra dögum, og það, sem ritað er, fjölbreyttara.“ (Ísafold, 
3. tbl. 1898, bls. 9-10.) Af orðum hans er helst að skilja að íslenskir rithöfundar standi flestum ef ekki öllum 
erlendum rithöfundum á sporði og hafi meiri orðaforða en þeir, jafnvel þótt þeir jafnist ekki á við (Íslendingana) 
Jónas og Bjarna. – Mörg fleiri dæmi mætti telja, ekki síst úr vestur-íslensku blöðunum Lögbergi og Heimskringlu, 
sem var mikið í mun að varðveita „þjóðararfinn“ og íslenska tungu í hópi vesturfaranna. Sjá til dæmis erindið 
„Minni Vestur-Íslendinga“ sem Sveinbjörn Johnson flutti á þjóðminningardegi Íslendinga í Winnipeg 2. ágúst 
1917, þar sem hann talar um afrek og yfirburði Íslendinga sem „gáfu heiminum bókmentanámu fulla af 
dýrmætustu gimsteinum, sem listamenn heimsins skreyta verk sín með“ svo eitthvað sé nefnt. (Heimskringla, 
46. tbl. (09.08.1917). Bls. 7.) 
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Þetta sést glöggt í greinum þessa tíma106 Framandi andblærinn sem Svanfríður nefnir og 

fylgir útlendum nöfnum og staðháttum er því blekking ein og undirgefni smáþjóðarinnar við 

erlend tungumál blandin þeirri sérstöku íslensku þjóðrembu sem margir telja að einkenni 

okkur enn þann dag í dag. Þau sjónarmið komu ágætlega fram í grein Benedikts Gröndal sem 

áður var nefnd: 

 

Upplýsíng og menntun alþýðu vakir ætíð fyrir hverjum þeim sem nokkuð hugsar um land sitt. 

Vér höfum þegar drepið á þenna hlut á fremstu blöðunum í fyrsta ári rits þessa og tekið það 

fram að bæði væri Íslendíngar öðrum þjóðum fremri að náttúrlegri upplýsíngu, enda væri og 

að sumu leyti hægra við þetta að eiga hjá oss enn öðrum. (BG 1872, bls, 56.) 

 

Og nokkru síðar: 

 

Svo þykjast menn og erlendis þurfa nýjar tegundir skáldskaparins, og segja að hið forna sé 

»úrelt« og hvernig sem nú er um það að orði kveðið; en þetta er raung ímyndan, því en sanna 

fegurð er ávallt hin sama og alltaf jafn ný; og það sem þessi en nýju skáld hafa komið með, 

það er helmíngi verra en það sem en góðu eldri skáld ortu; en það hrós, sem dynur yfir þessa 

menn, er ekkert að marka, því það er sprottið af persónulegum og pólitískum hlutföllum. Það 

er enginn vandi að sjá þetta; það liggur opið fyrir öllum eins og upp slegin bók. Þetta á nú 

raunar samt ekki við oss Íslendínga; vér höldum áfram skáldskap vorum og ritstörfum með 

því vér byggjum á vorum eigin andlega auði, þó efnin sé lítil og hvötin dauf; og oss vantar 

engan veginn íslendskar bækur og kvæði, sem geti verið fyrirmynd og ekki einúngís eflt og 

styrkt fegurðartilfinnínguna, heldur og einnig hafa mikinn lærdóm inni að halda. (BG 1872, 

bls. 61.) 

 

Ef höfð er hliðsjón af afskræmingaraðferðum á lista Bermans sést að þær tíðkast allar í 

þýðingum á íslensku, ekki síst þær er lúta að því að setja þýðinguna fram á reiprennandi 

íslensku og beita frumtextann miskunnarlausu ofbeldi í því skyni. Athyglin beinist meira að 

viðtakanda en höfundarverki, að því sem þýðandi telur að lesandinn viti eða viti ekki, hvað sé 

honum kunnuglegt og framandi. Í sumum þýðingum er blandað saman endursögn og 

eiginlegri þýðingu, flestar leiða algjörlega hjá sér sérkennilegt málsnið eða mállýskur, 

                                                           
106 Í eftirmála Jóns Thoroddsens að 2. útgáfu Pilts og stúlku árið 1867 kemur fram að sagan er í og með skrifuð 
til höfuðs þýðingum: „Og þá er fuglinn [þ.e. Piltur og stúlka] var orðinn ferðafær og fleygur, flaug hann í átthaga 
föður síns, Ísland, og vildi keppast við suðrænu fuglana og kvaðst vera eins ættborinn sem þeir og þekkja 
landslagið. Piltar og stúlkur á Íslandi þóttust betur kannast við kvakið íslenzka en sumra sumarfuglanna sunnan 
að, þeirra sem lýðust og langþreyttust og umsköpuðust á ferðaslarkinu og fluginu hingað og þangað úr heimi.“ 
(JThor 1983, bls. 176) Þessi orð mætti líka taka til marks um inngróna fullvissu Íslendinga um ágæti eigin 
þjóðernis, tungu og menningararfs, en í þeim felst einnig nokkur gagnrýni á þýðingar samtímans (sem „lýðust 
og langþreyttust og umsköpuðust á ferðaslarkinu“). 
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tilvitnanir og slettur í frumtexta eru gjarnan þýddar eða þeim sleppt, og texti er bæði styttur 

og víkkaður út eftir atvikum. Orðasambönd og orðatiltæki eru næstum undantekningalaust 

staðfærð með jafngildum, stundum kviðlingum, merking túlkuð og umorðuð og miðlað með 

frjálslegri þýðingu fremur en bókstaflegri. Göfgun er algeng, með vali á „fallegri“ orðum eða 

stíl en frumtexti hefur að geyma, en þó virðist brageyra þýðendanna ekki ná til hrynjandi á 

frummálinu og bókstafsrími er yfirleitt kastað fyrir róða. Sú afskræmingaraðferð sem einna 

minnst ber á framan af er megindarrýring með fátæklegu orðavali en það breytist nokkuð 

þegar mörk fagurbókmennta og afþreyingarefnis skýrast betur og neðanmálssagan verður 

undirskipaðri en áður í stigveldinu og höndum meira kastað til við þær þýðingar. Þegar á 

heildina er litið má segja að blæbrigðum frumtextans sé almennt fórnað á altari 

móðurmálsins. 

 Merkilegasta dæmi um frjálslega meðferð á frumtexta er svo dásamlega ósvífið að 

það er varla hægt annað en að taka ofan fyrir þýðandanum og lúta höfði í lotningu. Þar er að 

sjálfsögðu um að ræða Makt myrkranna, „þýðingu“ Valdimars Ásmundssonar (1852-1902) á 

Dracula eftir Bram Stoker.107 Breytingarnar sem hann gerir á sögunni er svo lygilega miklar 

að varla stendur steinn yfir steini, persónur skipta um skapgerð, heilir kaflar eru fjarlægðir og 

aðrir skrifaðir í staðinn, nýjum persónum er bætt inn en aðrar fjarlægðar úr sögunni, 

frásagnarstíl er endavent og svo mætti lengi telja. Ef þessi þýðing hefur verið gerð með 

vitund og vilja höfundar eins og sagan segir, það er að segja ef höfundur hefur vitað hvaða 

meðferð verk hans hlaut, hefur Bram Stoker varla verið sérlega annt um sköpunarverk sitt, 

því það mætti leiða rök að því að Valdimar sé fremur höfundur Maktar myrkranna en hann. 

Hins vegar sýnir íslenska þýðingin glögglega ríkjandi viðhorf til frumtexta og skeytingarleysi 

um höfundarverk og höfundarrétt, þótt hún hafi vissulega gengið mun lengra en aðrar108. 

 Annað og ekki síður athyglisvert umhugsunarefni er það sem ekki er þýtt, til dæmis 

fyrsta saga Poes um spæjarann Dupin, The Murders in The Rue Morgue og The Mystery of 

Marie Roget þar sem Dupin kemur einnig við sögu, en sú var byggð á raunverulegum glæp. 
                                                           
107 Bram Stoker: Makt myrkranna. 2011. Bókafélagið, Reykjavík. Sjá „Eftirmála“ Ásgeirs Jónssonar, bls. 191-220. 
Sagan birtist fyrst sem neðanmálssaga í Fjallkonunni 1899-1900 og kom úr sem sérprent 1901. Þýðingin var svo 
gefin út aftur hjá Högna, Reykjavík, 1950. Þýðing Valdimars var sú fyrsta sem gerð var af bókinni og henni fylgir 
formáli höfundar, sem ýmsum sem fjallað hafa um verkið og höfundinn þykir mikill fengur í og túlka 
margvíslega. Miðað við skáldaleyfið sem þýðandinn tekur sér er hins vegar ómögulegt að vita hvort formálinn 
sé raunverulega eftir Stoker sjálfan. 
108 Á ráðstefnu um þýðingarýni innan Háskóla Íslands á vorönn 2012 hélt Eva Dögg Diego Þorkelsdóttir, 
meistaranemi í þýðingafræði, fróðlegt erindi um þýðingu Valdimars Ásmundssonar á Makt myrkranna. Hún tók 
mörg dæmi um breytingar á persónum, en skýrði einnig frá því að frásagnarstíl var snemma breytt út dagbókar- 
og sendibréfafærslum í þriðju persónu frásögn. 
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Báðar þessar sögur komu á undan The Purloined Letter og eru nefndar í upphafi hennar án 

frekari skýringa í þýðingu Björns Jónssonar í Iðunni 1885 en þó er ekki að sjá að þær hafi 

verið þýddar á íslensku. Ástæðan fyrir því að Björn þýðir þær ekki kann að vera að hann hafi 

ekki haft þær handbærar, því vissulega voru blaðamenn háðir því efni sem þeim barst að 

utan í þýðingum sínum, en hún gæti allt eins verið að Birni hafi annað hvort hryllt við 

morðunum sem lýst er í sögunum, talið að lesendur Iðunnar hefðu ekki geð í sér að lesa um 

slíka atburði eða að það væri beinlínis óhollt fyrir þá. Þótt sagan sem Björn þýddi væri þriðja 

og síðasta sagan af þremur um Dupin var umfjöllunarefnið öllu meinlausara en í hinum 

tveimur. En vissulega er gaman að eiga í íslenskri þýðingu sögu um þennan fyrsta 

leynilögreglumann bókmenntanna og að margra mati fyrirmynd að þeim flestum. 

 Í þýðingarýninni sem nú tekur við var skópos-kenning Vermeers109 höfð í huga, þó 

með þeim formerkjum að hér lágu fyrir þýðingar en ekki upphaflegi tilgangurinn með því að 

ráðast í þær, en grunnhugmynd kenningarinnar felst einmitt í því að Skopos (tilgangur eða 

markmið) þýðingarinnar ráði ferðinni fremur en frumtextinn sem slíkur eða leitin að jafngildri 

túlkun á honum. Hafði til dæmis einhverri tiltekinni hugmyndafræði eða veraldarsýn verið 

breytt í íslensku þýðingunum og þá hvernig og til hvers? Í eldri þýðingunum virðist nokkuð 

ljóst að tilgangurinn var uppfræðsla og kennsla af einhverju tagi, einkum benda viðbættar 

skýringar, umritanir og orðaval til þess, en hins vegar liggur fyrir að tilgangur með þýðingu 

afþreyingarefnis hlýtur á endanum að verða sá sem felst í orðinu sjálfu, afþreying, og stýring 

og menningarmótun ræðst fremur af vali efnis til þýðinga en beinlínis í þýðingaraðferðinni. 

Að því leyti falla þýðingarnar ágætlega að Skopos: Þýddi textinn hentar aðstæðum í 

markmenningu og væntingum/kröfum lesenda þýðingarinnar. Þannig vega boðin sem miðlað 

er – í þessu tilviki einkum söguþráðurinn – þyngra en frumtextinn sem slíkur og mat þýðanda 

á tilgangi þýðingarinnar ræður úrslitum um útkomuna fremur en kenningar um jafngildi, 

heimfærslu eða framandgervingu. 

 Þótt skópos-kenningin hafi ekki komið fram fyrr en á níunda áratug síðustu aldar og 

nái yfir fleiri atriði en hér eru nefnd, virðast grundvallarþættir hennar engu að síður hafa 

verið ráðandi þýðingarstefna tímabilsins sem verður skoðað hér á eftir, bæði í upphafi þess 

og síðustu árin. Uppfræðslumarkmið elstu þýðinganna hefur þó vikið með tíð og tíma og 

                                                           
109 Sjá ágæta úttekt á skópos-kenningunni hjá Anthony Pym (2010), bls. 43-46, ekki síst: „The basic idea is that 
the translator should work in order to achieve the Skopos, the communicative purpose of the translation, 
rather than just follow the source text“ (AP, bls. 44). Þýðingarýni gaf einna helst til kynna að íslenskir þýðendur 
teldu megintilgang þýðingarinnar að miðla söguþræði en þar næst að orða þýðingartextann lipurlega. 
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afþreyingarhlutinn haft vinninginn í sínum geira, með meiri greiningu og auknu stigveldi 

innan fjölkerfis þýðinga.  

 Helsti miðill hugmynda og menningar á síðari hluta 19. aldar voru blöð og tímarit, eins 

og hefur komið fram áður, enda takmarkaður aðgangur að prentsmiðjum innanlands. Bækur 

voru dýr munaðarvara og helst von til að hafa aðgang að þeim ef margir keyptu eina bók 

saman og reyndar eru dæmi um að félitlir bændur hafi gripið til sama ráðs með tímaritin. 

Aðgangur að prentuðu máli varð hins vegar greiðari með prentfrelsinu og prentsmiðjur voru 

stofnaðar víðar á landinu en í Reykjavík. 

 

2.1 Norðri 

 

Þegar Viðeyjarprentsmiðja var flutt til Reykjavíkur 1844 lifnaði yfir blaðaútgáfunni en eiginleg 

samkeppni komst ekki á fyrr en með stofnun Þjóðólfs árið 1848. Árið 1852 er Prentsmiðja 

Norður- og Austuramtsins (Amtsprentsmiðjan) opnuð á Akureyri og þá hefst einnig 

blaðaútgáfa þar, fyrst með mánaðarblaðinu Norðra 1853, en það átti að vera „almennt 

frétta- og fræðslublað og málgagn þjóðfrelsismanna“ (NF, bls. 22). Norðri birti þegar frá 

upphafi svonefndar „smásögur“, sem voru frásagnir af ýmsu tagi, ýmist þýddar eða 

endursagðar, en þegar Sveinn Skúlason tekur við blaðinu 1856 er fitjað upp á ýmsum 

nýjungum: 

 

Sveinn skrifaði í byrjun árs 1857: „Í hverri örk ætla ég að hafa kafla úr einhverri skemmtisögu 

eins og tíðkast í flestum blöðum erlendis og ætla ég slíkt muni auka vinsældir blaðsins ef ég 

verð svo heppinn að velja sögurnar að þær líki lesendum mínum.“ Norðri varð þannig fyrstur 

íslenskra blaða til að birta neðanmálssögur eða framhaldssögur. Þær voru brátt teknar upp í 

öðrum íslenskum blöðum og urðu meðal þess vinsælasta sem þau fluttu og áttu stóran þátt í 

að kaupendur héldu tryggð við þau. Oftast voru þetta þýddar skáldsögur en lítið eða ekkert af 

slíku efni var gefið út á íslensku um þær mundir. Það má því segja að í gegnum Norðra á 

Akureyri og síðan önnur íslensk blöð hafi Íslendingar fyrst kynnst erlendri skáldsagnagerð að 

einhverju marki og það síðan stuðlað að því að þeir fóru sjálfir að fást við að semja 

skáldsögur. (GF 2000, bls. 23.) 

 

Reyndar hafði Norðri verið ófeiminn við að skipta frásögnum, greinum og smásögum milli 

blaða fram að því og margar greinar voru sannkallaðar langlokur sem birtust í fleiri 

tölublöðum en einu. Í fyrsta árgangi var líka eins konar framhaldssaga, „Sonarást“, sem 



58 
 

birtist í 5.-6. tölublaði (01.03.1853) og 7.-8. tölublaði (01.04.1853), en er þó mun nær því að 

vera smásaga en skáldsaga. Sögusvið er í Frakklandi og  söguþráðurinn í stuttu máli svona: 

Stórskuldugur faðir er hnepptur í prísund og sonurinn býðst til að koma í hans stað. 

Lánardrottinn kemst svo við af göfuglyndi sonarins að hann býður honum dóttur sína til 

kvonfangs. Allt endar vel. – Þarna er sem sagt fylgt gamalkunnri stefnu í sagnavali, að miðla 

mannbætandi boðskap um að „rétt“ hegðun hljóti umbun, í þessi tilfelli sonartryggð og 

fórnfýsi. Í kaupbæti fáum við ríkjandi viðhorf um stöðu konunnar, hún er „eign“ föður síns og 

hann getur ráðstafað henni að vild. 

 Erlendu sögurnar í Norðra gerðust margar í Frakklandi, hvort sem þær voru nú þýddar 

úr frönsku eða öðrum tungumálum. Hér er dæmi um eina slíka110: 

 

Smásögur. 

I. Í Marnefljótinu á Frakklandi — sem rennur í ána „Seine", er rennur gegnum Parísarborg — 

fundu menn síðla í næstl. ágústm. lík eins manns, sem menn hjeldu ad hefði verid um 

fimmtugs aldur og í einum vasanum á fötum hans seðil með þessu á rituðu : „Jeg afhendi sál 

mína djöflinum og líkama minn jörðunni. Æfisaga mín er í stuttu máli þannig: Þar til jeg hafði 

29 ár á baki var jeg við verzlun, en þá deyði frændi minn, sem var efnaður vel og hvers einasti 

erfíngi jeg var. 

Þá hugsaði jeg sem svo: Lífið er skammvinnt, látum oss njóta yndælis þess, að drekka og vera 

glaðir m. m. Ef að jeg nú kæmi peníngum mínum á vöxtu, þá mundi jeg að sönnu með því 

móti geta haft hið nauðsynlega um æfi mína, en jeg álit það rjettara, að gjöra ekki ráð fyrir 

laungum lífdögum, og því síður ef jeg eyði þeim í munaði, makindum og vinnuleysi; rjeði því 

það af að skipta skuldabrjefum mínum í 15 staði, þannig, að hver þeirra nemdi 1000 

fraunkum og sagði við sjálfan mig: í 15 ár getur þú, ásamt með öðru því, er þú átt, haft 

ánægjusama og góða daga. Án þess að hafa nokkurt víst heimili, berandi eigur mínar innan 

fata á mjer, hefi jeg skoðað heiminn og brúkað sem leiksvæði eða skemmtunarhús, og nú 25. 

d. ágústm. 1854 látið af hendi minn síðasta 20 fránka pening. Jeg ligg nú á fögrum og grænum 

velli og reiki vindil minn. 

Við fætur mjer rennur fljótið Marne. Nafn mitt var fallegt og titill minn Barón, en jeg hefi þó 

aldrei verid mikilsháttar í sjálfum mjer. Kappsmunir mínir hafa verið þeir, að eyða lífinu í 

glaðværð og makindum, og það hefur mjer tekist. 

Vindillinn minn er búinn. Gröf mín flítur við fætur mjer. 

Verid þið sælir!“ (Norðri 1855, bls. 32) 

 

Erfitt er að ímynda sér hvað stýri vali á sumum smásögunum – eins og til dæmis þessari – og 

ef til vill hefur lengdin ráðið mestu um þær sumar, fremur en hárfínn bókmenntasmekkur, en 

sama máli gegnir um Svein Skúlason og aðra ritsjóra þessa tíma að hann ræður ferðinni 

                                                           
110 Norðri, 1855. 3. árg., 7.-8. tbl. Bls. 32. 
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sjálfur um efnisval og er allt í öllu: Safnar fréttum og auglýsingum, skrifar efni og þýðir, setur 

upp blaðið og gengur í öll verk sem þarf að sinna, heldur meira að segja utan um dreifinguna. 

Að vísu er ekki hægt að útiloka að hann hafi fengið aðra sér til aðstoðar um einhver verk, t.d. 

þýðingar á smásögum eða framhaldssögum, því nafnleysi tíðkast í þeim birtingum og reyndar 

lengi vel. Í bréfi til Sölmundar 1859111 undirrituðu með fangamarki ritstjórans, Sv.Sk., þar sem 

hann svarar gagnrýni á framhaldssögur blaðsins, segir hann að erfitt sé að finna mátulega 

langar sögur í blaðið og að lítið úrval sé af bókum á Norðurlandi (þá væntanlega til að þýða). 

Fyrsta framhaldssagan sem talin er upp af þremur er sagan af frönsku tvíburunum (sjá síðar), 

næst sagan „Ásvaldur“ sem er „upprunalega þjóðversk, og jeg veik henni við til þess, að vjer 

gætum betur sjeð hvað í henni liggur“ og loks sagan „Brigitta“ sem bréfritaranum Sölmundi 

þótti „oflöng og ofháfleyg fyrir almenning“. Sveinn er aldeilis ekki að þýða og birta þessar 

sögur út í bláinn, því að hann rekur siðaboðskapinn sem er að finna í þeim öllum. 

Athyglisverð eru einnig ummæli hans um síðustu söguna í ljósi þess að skáldsögur af þessu 

tagi eru nokkurt nýmæli á Íslandi, hvað þá á íslensku: 

 

Öðruvísi er nú Brigittu háttað, og mig furðar síður á því, þó að þú skiljir hana ekki; það er nú í 

sjálfu sjer skáldsaga, og í þess konar sögnum liggur lærdómurinn ekki eins utan á, heldur 

hulinn af skáldablæ sögunnar. („Brjef í sveitina“, bls. 18.) 

 

 Fyrsta neðanmálssaga sem vitað er til að hafi birst í íslensku blaði, eða að minnsta kosti 

verið kynnt sem slík, hét hinu langa nafni: „Maurice og Genevieve / eður /Munaðarlausu 

tvíburarnir (frönsk saga)“ og birtist í fjórum tölublöðum  Norðra árið 1857112. Um söguna 

segir þýðandi að hún lýsi „systkyna ástinni, eins og hún má fegurst verða; þar sem systirin 

gleymir öllum glaðværðum heimsins, gleymir ástadraumunum, sem ungar meyjar hafa opt í 

fyrirrúmi, til þess að leita bróður sínum bjargar“113 og vissulega má það til sanns vegar færa, 

þótt ekki komi fram í sögunni að systirin sé sérlega gefin fyrir „glaðværðir heimsins“ eða 

„ástadrauma“. Eftir nokkra leit tókst að hafa upp á frumtextanum114, en í stuttu máli fjallar 

                                                           
111 Norðri, 1859. "Brjef í sveitina". 7. árg., 5.-6. tbl., bls. 18. 
112 Norðri, 1857. 5. árg. 1.-2., 3.-4., 5.-6., 7.-8. tbl. 
113 "Brjef í sveitina", bls. 18. 
114 Sagan „Maurice and Genevieve, or, The orphan twins of Beauce“ virðist vera eftir Mary L. Meany 
(írsk/bandaríska(?) konu sem skrifaði a.m.k. einhverjar sögur undir fangamarkinu M.L.M.). Sagan um tvíburana 
kom út ásamt annarri sögu höfundar, „Elinor Johnston, founded on facts“, árið 1868; sjá á slóðinni 
http://www.letrs.indiana.edu/cgi/t/text/text-idx?c=wright2;idno=Wright2-
1691A;sid=d8440ba85641c081a16fa7e19f50e466;rgn=div1;view=text;cc=wright2;node=Wright2-1691A%3A2 
(skoðað 10. ágúst 2012). Ekki tókst hins vegar að fá úr því skorið hvar sagan birtist upphaflega eða hvenær, en 
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sagan um kristilegan systurkærleika Genevieve sem dregur lamaðan tvíburabróður sinn í 

heimasmíðaðri kerru yfir þvert Frakkland til að hann hljóti bata í sjóböðum í Boulogne. Sagan 

er raunar ekki frönsk, þótt hún sé kynnt þannig í íslensku tímariti, heldur er hún skrifuð á 

ensku og eflaust þýdd úr því máli. Í þýðingunni er langflestum vísunum sem sýna enskan 

uppruna sögunnar sleppt,115sjálfsagt til að gera söguna líkari því að hún sé frumsamin á 

íslensku eða hugsanlega á frönsku, og einnig köflum sem gætu komið íslenskum lesendum 

spánskt fyrir sjónir, t.d. kafla um ritsímastöðvar í frönskum kirkjuturnum116. Víða er 

setningum slegið saman, sumu sleppt117 en annað endursagt, og sums staðar aukið í og 

túlkað, eða þetta allt saman:  

 

A passing smile or shake of the hand through the day sufficed to lighten its toils to both; and 

to sit together over the fire, or on some sunny bank at its close, was an extent of happiness 

they never dreamed of exchanging. 

 

verður til dæmis svona: 

 

Vinnan varð þeim ljettari, þegar þau gátu sjest einn sinni á dag, og þegar þau sátu á 

brekkubarði nálægt bænum á sumarkvöldin, voru þau svo sæl og ánægð, að þau óskuðu 

einskis meira, og hugsuðu aldrei um að tíminn og raunir mundu breyta þessari yndislegu 

stundu. 

 

                                                                                                                                                                                     
það kann að hafa verið í Ballou's Pictorial Drawing-Room Companion (sjá: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Gleason%27s_Pictorial_Drawing-Room_Companion; skoðað 10. ágúst 2012).  
Einnig leiddi Google mig að kvæði um systkinin í textasafninu „Memorials of a Tour / On the Continent / To 
Which are Added / Miscellaneous Poems / By Robert Snow Esq.“, sjá hér: 
http://www.archive.org/stream/memorialsoftouro00snowuoft/memorialsoftouro00snowuoft_djvu.txt (skoðað 
8. ágúst 2012). 
115 „In France, there are few farm-houses standing by themselves surrounded by fields, as in England“ verður 
t.d. þannig: „Á Frakklandi er það sjaldgæft, að bændabæirnir standi hver út af fyrir sig í miðri landareigninni"; 
„These carriages would be thought rude in construction by those who are acquainted with the fine large 
wagons of England“ verður í þýðingunni „Kerrur þessar eru lítt vandaðar að smíð, en eru sterkar“ og fleira 
mætti tína til þar sem samanburði við aðstæður í Englandi er sleppt. 
116 "The villages in the plain of Beauce are of this kind. Each is a little community of an industrious body of 
agriculturists, and the tradesmen required to supply their various wants. Every village has a church, an old grey 
edifice, whose turret may be seen for a great distance on the plain; and a number of these church towers, from 
being so conspicuous, form stations for telegraphs. The traveller, therefore, as he passes along, may 
occasionally observe the arms of a telegraph busily at work on a steeple, and in that way helping to convey 
intelligence across the country between Paris on the one hand, and Marseilles, on the borders of the 
Mediterranean, on the other. Each church in this, as well as in other parts of France, is provided with a cure ..." 
verður: „Þannig eru nú þorpin á sljettlendinn „Beauce". Í hverju þorpi stendur kirkja, gamalt gráleitt hús með 
turni, sem sjá má langt að á sljettunni. Við hverja kirkju er prestur.“ 
117 T.d. skrúðmálgum lýsingum eins og þessari: „like two saplings from one parent stem, which the force of the 
blast entwines more inseparably“. 
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Ofantalin atriði einkenna þýðinguna alla en auk þess er páskum af einhverjum ástæðum 

breytt í hvítasunnu og auðkenndum kaflaskiptum í frumtexta sleppt og textinn hafður 

samfelldur. Á stöku stað verða bein merkingarskipti118 og á köflum verður textinn nær 

endursögn en þýðingu, ekki síst kaflinn þegar systkinin koma til Boulogne og svo sjálf 

sögulokin. Mörgum staðarheitum er sleppt en sum íslenskuð, til dæmis Parísarborg, „bærinn 

Rauðfjall“ (the village of petit Mont Rouge) og „Adamsskógur“ (forest of L'Isle Adam). Sagan 

er býsna kaþólsk en varla hefur það ráðið því að hún var þýdd og varla var tilgangurinn að 

fræða lesendur um landshagi og náttúru Frakklands eða lækningamátt sjóbaða,  heldur 

fremur að kenna rétta breytni: „systkyna ást[...], eins og hún má fegurst verða“. Eða kannski 

fremur „systurást“, því að Maurice ræfillinn er ekki beinlínis mikill bógur eða fær um mikil 

afrek og fórnir. Karlmenn hafa löngum haft velþóknun á fórnfýsi kvenna. 

 Þýðandi sögunnar, Sveinn Skúlason (1824-1888), tók við ritstjórn Norðra árið 1855, þá 

rétt rúmlega þrítugur. Hann var „ritfær og fjörmikill og tókst að rífa blaðið upp“119 en gafst á 

endanum upp á ýmsum rekstrarörðugleikum þess og lét af störfum í árslok 1861. Eftir 

stúdentspróf frá Lærða skólanum 1849 las hann málfræði í tvö ár við 

Kaupmannahafnarháskóla en síðan stjórnfræði og hagfræði, án þess þó að ljúka prófi. Eftir 

ritstjórn og prentsmiðjurekstur á Akureyri fékkst hann m.a. við kennslu í Reykjavík en gerðist 

síðan prestur. Sveinn var alþingismaður Norður-Þingeyjasýslu 1858-1869 og ritstýrði fjórum 

blöðum um ævina: Skírni (1853-1854), Norðra (1856-1861), Höldi (1861) og Tíðindum um 

stjórnarmálefni Íslands (1864).120 Samkvæmt upplýsingum í Gegni liggur eftir hann ein 

þýðing útkomin á bók: „Lýsing Íslands á miðri 19. öld: kafli úr ríkisfræði / eptir Adolph 

Frederik Bergsöe ; Sveinn Skúlason hefur íslenzkað hana og komið henni á prent“. Bókin var 

prentuð í Kaupmannahöfn 1853 og Sveinn skrifaði að henni formála: „Fáein orð um helztu 

greinir ríkisvísindanna“. Einnig kom hann að útgáfu Laxdælu, Finnboga sögu ramma og 

Jónsbók hinni eldri, svo eitthvað sé nefnt. Sveinn er einnig skráður sem þýðandi handrits 

„Sögu um Þorvald Víðförla“ eftir Johannes Carsten Hauch121 en fjölmargar ómerktar þýðingar 

hans er vafalítið að finna í blöðunum sem hann ritstýrði og jafnvel víðar. 

                                                           
118 Eitt dæmi um það er þegar „A three days' fever, however, occasioned by alarm and neglect of her own 
soaked garments, detained them at their evenings quarters“ er þýtt: „nema þau urðu að vera um kyrrt nokkra 
daga, því Maurice fjekk köldusnert eptir óveðrið“. 
119 Nýjustu fréttir!, bls. 23. 
120 Sjá vef Alþingis: http://www.althingi.is/altext/thingm/1206240008.html.  
121 Handrit.is: http://handrit.is/is/manuscript/view/IB04-0495; hér má einnig finna yfirlit um verk Sveins í 
handriti: http://handrit.is/da/biography/view/SveSku001.  
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 Sveinn var þannig áhrifamaður í íslensku þjóðlífi á margan hátt, eins og flestir 

stéttarbræður hans. 

 

2.2 Skuld 

 

Jón Ólafsson (1850-1916), sem almennt er titlaður ritstjóri en var einnig mikilvirkur þýðandi 

og mjög litríkur og umdeildur maður, á heiðurinn af því að kynna fyrstu glæpasöguna fyrir 

Íslendingum í blaði sínu, Skuld , sem hann stofnaði á Eskifirði 1877, fyrsta blaðinu sem gefið 

var út á Austurlandi og fyrsta blaði sem var gefið út í öðrum kaupstað en Reykjavík eða 

Akureyri (GF 2000, bls. 35). Þá hafði Jón meðal annars farið til Bandaríkjanna, lært mikið af 

bandarískum blöðum og „tók upp á þeirri nýjung að gefa út bókmenntafylgirit (literary 

supplement) sem hann kallaði Nönnu og fengu áskrifendur það ókeypis“ (GF 2000, bls. 35). 

Jón hafði þannig ágæta þekkingu á því sem efst var á baugi í blaðaútgáfu í öðrum löndum 

auk háleitra hugmynda og hugsjóna að miðla löndum sínum122 og lagði sitt af mörkum til að 

móta þýðingaraðferðir og almenn viðhorf til þýðinga, að minnsta kosti með óbeinum hætti 

hjá þeim sem lásu þýðingarnar. Því væri ekki úr vegi að skoða hann eilitíð sem þýðanda, 

handbragð og efnistök, en einnig til að kanna hvort nálgun hans sé ólík eftir söguefni, annars 

vegar við þýðingu á gamansögu en hins vegar glæpasögu eftir sama höfund. 

 

2.2.1 Þrír sunnudagar í einni viku 

 

Áður en Jón þýddi glæpasöguna „Thou Art the Man!“ eftir Edgar Allan Poe þýddi hann og 

birti kímnisöguna „Þrír sunnudagar í einni viku“ (1877123; á frummáli „Three Sundays in a 

Week“, fyrst birt 1841 í Saturday Evening Post undir nafninu „A Succession of Sundays“124). 

Íslenska útgáfan sýnir vel þýðingarstíl Jóns sem oft sýnir skemmtileg tilþrif: 

 

                                                           
122 Samanber auglýsinguna í Skuld sem áður var nefnd, sjá neðanmálsgrein 72. 
123 Skuld, 1877. 1. árgangur, 18. tbl. og 19.-20. tbl.  
124 The Edgar A. Poe Calendar: http://poecalendar.blogspot.com/2009/11/three-sundays-in-week.html (síðast 
skoðað 08.03.2012). 
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"You hard–headed, dunder–headed, obstinate, rusty, crusty, musty, fusty, old savage!" said I, 

in fancy, one afternoon, to my grand uncle Rumgudgeon—shaking my fist at him in 

imagination.125 

 

verður í þýðingu Jóns: 

,,Þú harðhjartaða, torfhausaða, sauðþráa, skitna, skorpna, svarta, fúla, gamla villidýr!" sagði 

ég með sjálfum mér eitt kvöld við afabróður minn og steytti hnefann framan í hann — í huga 

mínum. 

 

Annað dæmi til að gefa hugmynd um þýðingastílinn: 

 

She was a good girl, and told me very sweetly that I might have her (plum and all) whenever I 

could badger my grand-uncle Rumgudgeon, into the necessary consent. Poor girl!-she was 

barely fifteen, and without this consent, her little amount in the funds was not come-at-able 

until five immeasurable summers had "dragged their slow length along." What, then, to do? 

At fifteen, or even at twenty-one [for I had now passed my fifth olympiad] five years in 

prospect are very much the same as five hundred. 

 

verður í þýðingu: 

Hún var vænsta stúlka, og sagði mér í öllu ástríki, að ég mætti eiga sig (með heimanmund og 

öllu saman), hvenær sem ég gæti pínt út úr afabróðr mínum samþykki hans, sem okkr var 

nauðsynlegt. Aumingja Kata! - hún var ekki nema 15 ára, og án þessa samþykkis var eigi til að 

hugsa að festa fingr á þessum litlu eigum, sem hún átti, fyrr en væru 

 "fimm ár í vændum 

 vonar-löng 

 seinfætt um garð gengin." 

Hvað var þá til bragðs að taka? Á fimtán ára aldrinum, eða jafnvel þó maðr hafi einn um 

tvítugt (því ég var nú kominn á þann aldr), þá sýnast manni 5 vonar-ár í vændum vera mjög 

það sama sem fimm hundruð. 

  

Jóni tekst í senn að halda spaugilegum blæ og þýða á kjarnyrta íslensku, sem lætur ekki 

öllum, og vílar ekki fyrir sér að skella inn kviðlingi, hvort sem hann er nú frumsaminn eða 

tilvitnun, eins og gæsalappirnar gætu bent til.  Ekki er þó alveg ljóst hvaða hugmyndir 

þýðandinn gerir sér um menntunar- og þekkingarstig lesenda, því annars vegar er skýringum 

bætt inn126 en hins vegar vísuorð á frönsku látin standa óþýdd127;  sums staðar er notast við 

                                                           
125 http://etc.usf.edu/lit2go/147/the-works-of-edgar-allen-poe/5307/three-sundays-in-a-week/.  
126 Ölið „porter“ t.d. bæði haft innan gæsalappa og skýrt neðanmáls sem „Porter er sterk bjórtegund ensk“;  
gælunafnið Bobb er útskýrt „Bobb er gælunafn stytt úr Robert“ og neðanmálsskýringin „Englar og 
Ameríkumenn álíta það flestir ósvinnu að spila á sunnudögum eða öðrum helgum dögum“ er sett inn þegar 
sögupersóna stingur upp á að spila „Whist“. 
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áhrifajafngildi (porpoise = húðarselur; plum128 = heimanmundur; young scapegrace129 = 

strák-sláninn þinn) og annars staðar sleppt að þýða (t.d. nafn frændans, Rumgudgeon). 

Skrítnara er að þýða „my dearest uncle“ sem „bróðir minn elskulegasti“ og „uncle“ víðar sem 

„bróðir“ í beinni ræðu, og reyndar er samtal þeirra frænda fært í stílinn og frjálslega orðað. Í 

lýsingunni á frændanum er textanum líka mikið hnikað til, skautað yfir ljóðatilvísunina „fine 

old English gentleman“ (enda hefði hún sjálfsagt ekki sagt íslenskum lesendum margt) og 

hún þýdd orðrétt, en þó höfð innan gæsalappa eins og um tilvitnun sé að ræða: „prúðr, 

gamall, enskr herra“. Þýðandinn eykur í og hnikar til merkingu án þess að hika og um það 

væri hægt að taka mörg dæmi (leturbreytingar mínar): 

 

He was a little, pursy, pompous, passionate 

semicircular somebody, with a red nose, a thick scull, 

[sic] a long purse, and a strong sense of his own 

consequence. With the best heart in the world, he 

contrived, through a predominant whim of 

contradiction, to earn for himself, among those who 

only knew him superficially, the character of a 

curmudgeon130. Like many excellent people, he 

seemed possessed with a spirit of tantalization, which 

might easily, at a casual glance, have been mistaken 

for malevolence. To every request, a positive "No!" 

was his immediate answer, but in the end-in the long, 

long end-there were exceedingly few requests which 

he refused. Against all attacks upon his purse he 

made the most sturdy defence; but the amount 

extorted from him, at last, was generally in direct 

ratio with the length of the siege and the 

stubbornness of the resistance. In charity no one gave 

more liberally or with a worse grace. 

Karlinn var lítið, belgþrútið, spjátrungslegt, geðríkt og 

hálfhnöttótt kvikindi, ekki ólíkr vindilbjúga
131

 í laginu; 

hann var rauðnefjaðr, hafði ekki fundið upp púðrið, 

átti töluverða peninga og fanst mikið til um sjálfan 

sig. Hann var inn hjartabezti maðr í rauninni; en svo 

ríkr var í honum þrái og tilhneiging til að mótsegja 

öðrum, og það jafnvel sér þvert um geð, að honum 

hafði tekizt að koma því orði á sig hjá öllum, sem ekki 

voru honum gagnkunnugir, að hann væri mesti 

svíðingr. 

       Eins og margt annað gott fólk var hann gæddr 

sérlegri gáfu til að erta og stríða, og það svo, að í 

fljótu bragði gat þetta komið fyrir sjónir eins og 

illgirni. Hvað sem hann var beðinn um, var þvert 

„Nei!“ samstundis svar hans; en að lokum, loksins 

seint – seint, seint og um síðir – voru það fáar bænir, 

sem hann veitti eigi. Sérhverri árás á peningja-pyngju 

hans, veitti hann snarpa og þráa mótstöðu. En 

upphæðin á því, sem á endanum var prúttuð út úr 

honum, var jafnan einmitt að því skapi stærri eða 

minni eftir því, hvort það tók lengri tíma eða skemri 

                                                                                                                                                                                     
127 Vísuorðin eru: „Remplis ton verre vide! / Vide ton verre plein!“ og eru úr gamalli, franskri drykkjuvísu. 
(Lauslega þýtt: Fylltu tóma glasið! Tæmdu fulla glasið!) En kannski þekktu íslenskir skólapiltar og menntamenn 
þessa vísu mætavel. 
128 „plum“ var slangur yfir 100.000 pund (sjá Money Slang: http://www.aldertons.com/money.htm) og vísa 
væntanlega til eigna stúlkunnar fremur en heimanmunds. Þó er ekki víst að Jón hafi þekkt þá merkingu orðsins, 
enda frægur fyrir fjárhagskröggur sínar. 
129 Nærtækari þýðing væri e.t.v. „skálkur“ eða „þrjótur“. Það má þó vera að strák-sláni hafi hafi svipaða 
merkingu 1877, þótt það hafi fremur verið notað um langa og mjóa (unga) menn síðar. 
130 Merriam-Webster (http://www.merriam-webster.com/) skýrir orðið svo: „1. archaic: miser; 2. a crusty, ill-
tempered, and usually old man.“ Seinni skýringin er væntanlega nær lagi í þessu samhengi, en auk þess kallast 
orðið á við nafn frænda, Rumgudgeon (sem Poe hefur líklega smíðað sérstaklega úr „rum“ (skrítinn) og 
„gudgeon“ (auðtrúa) til að nota í sögunni). Jón sleppir nafninu alveg í þýðingunni, en oft gáfu nöfnin sem Poe 
valdi sögupersónum sínum vísbendingu um eðli þeirra eða sköpuðu ákveðin hughrif. 
131 Hér er um hreina viðbót að ræða en auk þess fylgir neðanmálsskýring: „Vindilbjúga, þ.e. rúllupilsa.“ 
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að sagla það út og eftir því hve snarpleg vörn hans 

hafði verið. – Enginn maðr gaf fátækum eða til góðra 

fyrirtækja höfðinglegar en hann, og enginn gerði það 

með eins illu sem hann.  

 

Eitt dæmi enn langar mig að taka um lausnir þýðandans, dálítið langan kafla og fremur 

snúinn, með slettum og tilvísunum á frönsku og latínu, eins og Poe notaði oft í skrifum 

sínum: 

 

For the fine arts, and especially for the belles-lettres, 

he entertained a profound contempt. With this he 

had been inspired by Casimir Perier, whose pert little 

query "A quoi un poete est il bon?" he was in the 

habit of quoting, with a very droll pronunciation, as 

the ne plus ultra of logical wit. Thus my own inkling 

for the Muses had excited his entire displeasure. He 

assured me one day, when I asked him for a new copy 

of Horace, that the translation of "Poeta nascitur non 

fit" was "a nasty poet for nothing fit"- a remark which 

I took in high dudgeon. His repugnance to "the 

humanities" had, also, much increased of late, by an 

accidental bias in favor of what he supposed to be 

natural science. Somebody had accosted him in the 

street, mistaking him for no less a personage than 

Doctor Dubble L. Dee, the lecturer upon quack 

physics. This set him off at a tangent; and just at the 

epoch of this story - for story it is getting to be after 

all - my grand-uncle Rumgudgeon was accessible and 

pacific only upon points which happened to chime in 

with the caprioles of the hobby he was riding. For the 

rest, he laughed with his arms and legs, and his 

politics were stubborn and easily understood. He 

thought, with Horsley, that "the people have nothing 

to do with the laws but to obey them." 

Fyrir fögrum listum bar hann ina dýpstu fyrirlitning, 

sér í lagi fyrir skáldskap. Hann hafði inndrukkið þetta 

af Casimir Perier, og var vanr að hafa upp ina ósvífnu 

litlu spurningu hans: „A qui un poete est il bon?“ [þ.e. 

Til hvers eru skáld nýt?] og bar hana fram all-

kýmilega; þetta þótti honum in mesta fyndni, er 

hugsazt gæti. Þannig varð honum tilhneiging mín til 

skáldskapar in mesta andstygð. Einhvern dag, er ég 

bað hann að gefa mér nýja útgáfu af Hóraz**) sagði 

hann mér að: „Poëta nascitur, non fit***) væri rétt 

útlagt á ensku: „A nasty poet for nothing fit!Ϯ) – og 

varð ég við það afar reiðr. Nýlega hafði óbeit hans á 

inum fögru menntum vaxið við það, að honum rétt 

fyrir hending óx virðing fyrir því, sem hann hugði vera 

náttúru-vísindi. Einhver hafði ávarpað hann á förnum 

vegi, og tekið hann fyrir engan minni mann, en Doctor 

Dubble L. DeeϮϮ), sem hélt fyrirlestra um 

skottulækningar. Þetta setti hann á stað á svipstundu; 

og einmitt um það leyti að þessi saga gjörðist – því 

saga á það að verða á endanum – var engu tauti hægt 

að koma á við afa-bróðr minn með nokkurn hlut, 

nema maðr gæti á einhvern hátt bendlað það við 

náttúru-vísindin, því hann reið nú fanta-reið á þeim 

kepphesti. Að öllu öðru hló hann með höndum og 

fótum; og pólitíkin hans var þjösnaleg og auðskilin. 

Honum þótti eins og Horsley, „að fólk hafa ekkert við 

lögin að gjöra, nema að hlýða þeim“*). 

 

Neðanmálsskýringar þýðanda: 

**) Frægt forn-rómverskt skáld. 

***) Þ.e.: Menn fæðast skáld, en verða það ekki, þ.e.a.s.: Skáldskaparlistin er meðfædd gáfa, en verðr eigi lærð 

sem önnur kenslugrein. 

Ϯ) Þ.e.: „Skálda-skítur, til neins ei nýtur.“ 

ϮϮ) D(o)ubble L. De(e) þ.e. tvöfalt L. og D. eða LL.D. er annars almenn skammstöfun fyrir: Legum Doctor þ.e. 

Doktor í lögum. 

 

*) Furðulega íslenzkr hugsunarháttr! / Ritstj. 
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Jón Ólafsson þarf að skýra margt, eins og sjá má á þýðingu innan sviga og 

neðanmálsgreinum, en dálítið merkilegt að sjá hverju hann sleppir. Þannig fær Hóras 

neðanmálsskýringu en Casimir Perier og Horsley ekki, eins og allir lesendur sögunnar hljóti 

að þekkja þá. Orðaleikurinn er látinn halda sér í meginmáli, að viðbættu „á ensku“ en 

skemmtileg tilvitnun (væntanlega, setningin er höfð innan tilvísunarmerkja) notuð 

neðanmáls. Með „Doctor Dubble L. Dee“ er Poe að hnýta í tiltekinn samtímamann132, en ekki 

hægt að ætlast til að þýðandi viti það. Hann lætur „nafnið“ haldast og kýs að skýra 

skammstöfunina neðanmáls. Orðið „kepphestur“133 er íslenskun á danska orðinu „kæphest“ 

(reiðprik með hestshaus), sama fyrirbæri og átt er við með „hobby“ í þessu samhengi.134 Hins 

vegar veit ég ekki til að þetta eða ámóta orðatiltæki hafi verið mönnum tungutamt á Íslandi á 

þessum árum og ekki heldur að hlæja „með höndum og fótum“, samanber „he laughed with 

his arms and legs“, eins og stendur í frumtexta135. – Rúsínan í pylsuendanum á þessum kafla 

er samt auðvitað persónuleg athugasemd ritstjórans (og þýðandans) neðanmáls: „Furðulega 

íslenzkr hugsunarháttr!“ Sagan er blessunarlega laus við göfugan boðskap og þýðingin 

bráðskemmtileg aflestrar, þótt varla megi kalla hana hárnákvæma. 

 Sama þýðingaraðferð sést vel á næstu þýðingu Jóns sem fjallað verður um, 

smásögunni „Þú ert sá seki!“, og svipar að mörgu leyti til handbragðs Björns Jónssonar sem 

skoðað verður nánar hér á eftir. Því mætti ætla að aðferðin hafi verið viðtekin við þýðingar 

og heimfærsla ráðið ferðinni að mestu. 

 

2.2.2 Þú ert sá seki! 

 

Smásagan „Thou Art the Man“  er almennt ekki talin með bestu sögum Poes en hefur 

sérstöðu að því leyti að hún er fyrsta saga þar sem vitað er til að búktal hafi verið notað til að 

                                                           
132 Sjá skýringar hjá Edgar Allan Poe Society of Baltimore, 
http://www.eapoe.org/works/mabbott/tom2t049.htm#nn0010. Þar er einnig að finna skýringar á Perier og 
Horsley og fleiri atriðum sem tengjast sögunni.  
133 Kepphestur kemur fyrir í Ritmálssafni Orðabókar Háskólans, sjá: http://www2.lexis.hi.is/cgi-
bin/ritmal/leitord.cgi?adg=velja&n=252568&s=304659&l=kepphestur. Þar er Skuld nefnd sem heimild elsta 
dæmis, einmitt frá árinu 1877. Kepphest fann ég hins vegar ekki í Íslensku orðabókinni. 
134 „the hobby he was riding“: á snara.is er „ride one's hobbyhorse“ þýtt sem að „vera við sama heygarðs-
hornið“; á ordnet.dk er „ride sin kæphest“ skýrt með „(igen) give udtryk for sin velkendte mening eller tale om 
et bestemt emne“. 
135 Orðasambandið kemur að vísu fyrir í Skrá um orðasambönd; sjá: 
http://www.lexis.hi.is/osamb/osamb.pl?finna=ok&flyk=hl%E6ja&fofl=so. Skyldi það líka koma úr Skuld?  
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fá grunaðan mann til að játa á sig glæp136 og líkast til einnig fyrsta glæpasagan með kímilegu 

yfirbragði. Sögunni gaf Jón nafnið „Þú ert sá seki!“ og kaus þar að líta framhjá tilvísun í síðari 

Samúelsbók 12:7137, ef til vill vegna þess að engin augljós tengsl eru á milli biblíukaflans og 

sjálfrar sögunnar, nema hvað klókindum og bragðvísi er beitt til að knýja fram játningu. 

Sagan var neðanmálssaga í Skuld, 3. árg. 1879-1880, frá 61. tbl. (13. janúar 1879) til 65. tbl. 

(5. mars 1879). 

 Söguþráður er ekki flókinn: Auðmaðurinn Barnabas Shuttleworthy frá Rattleborough 

hverfur og harmi lostinn dáindisvinur hans og granni, Charles „Charley“ Goodfellow, fer fyrir 

leitinni. Allt bendir til að glæpur hafi verið framinn, en ekkert lík finnst. Ungur frændi og 

erfingi Shuttleworthys, Pennifeather að nafni – sem hafði lent í útistöðum við Goodfellow – 

er grunaður um glæpinn og leitarmenn finna ýmsar vísbendingar um sekt hans. Hann er 

dæmdur sekur á líkum og bíður fullnustu dauðadóms en áður en svo verður berst 

Goodfellow sending af dýrindis víni sem hinn látni hafði pantað til að gefa honum. Hann efnir 

til mikillar veislu og opnar þar risastóran kassa, en í honum reynist ekki vín heldur sprettur 

upp rotnandi lík Shuttleworthys og mælir fram orðin:  „Thou art the Man!“ Goodfellow játar 

á sig morðið og hvernig hann kom fyrir fölsuðum sönnunargögnum, en að svo búnu fær 

lesandi skýringar sögumanns sem reynist hafa leyst morðgátuna, haft upp á líkinu og komið 

þessu öllu saman í kring, auk þess að hafa beitt kunnáttu sinni í búktali til að láta svo virðast 

sem líkið talaði. 

 Sagan er skrifuð af talsverðu háði og kaldhæðni, einkum lýsingar á Goodfellow, og er 

skemmtileg lesning, þó að glæpasagnaaðdáendum nútímans þætti hún varla sérlega 

krassandi. Á hitt ber að líta að þegar hún var samin voru glæpasögur ekki enn komnar í 

barnsskóna, hvað þá farnar að slíta þeim, og morð var ekki endilega í öndvegi glæpa framan 

af í sögum af þeirri tegund heldur komu önnur afbrot oft við sögu, til dæmis í 

„Brjefstuldinum“ sem betur verður fjallað um síðar. 

 Í þýðingunni heldur Jón Ólafsson sama frjálslega stíl og farið var yfir hér að framan, en 

þó hafa áherslur heldur breyst og neðanmálsskýringar eru horfnar. Hér tekur hann sig til og 

                                                           
136 Worlds-Best-Detective-Crime-and-Murder-Mystery-Books.com: http://www.worlds-best-detective-crime-
and-murder-mystery-books.com/1841.html (síðast skoðað 20.07.2012). 
137 Biblían á Netinu: „Þá sagði Natan við Davíð: „Þú ert maðurinn. Svo segir Drottinn, Guð Ísraels: Ég smurði þig 
til konungs yfir Ísrael og ég bjargaði þér úr hendi Sáls.“ „Þú ert maðurinn“ stendur líka í biblíuþýðingunni frá 
1912 (sem byggði að mestu á þýðingunni frá 1897), en ég get vissulega ekki fullyrt að þýðandinn hafi ekki stuðst 
við aðra biblíuþýðingu þar sem ritningargreinin var öðruvísi. 
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íslenskar nöfn, væntanlega fyrst og fremst til að koma þessum netta brandara til skila, en 

einnig öðrum hugsanatengslum sem felast í nöfnum persóna: 

 

The foremost and most energetic in instituting this 

search was the bosom friend of Mr. Shuttleworthy-a 

Mr. Charles Goodfellow, or, as he was universally 

called, "Charley Goodfellow," or "Old Charley 

Goodfellow." Now, whether it is a marvellous 

coincidence, or whether it is that the name itself has 

an imperceptible effect upon the character, I have 

never yet been able to ascertain; but the fact is 

unquestionable, that there never yet was any person 

named Charles who was not an open, manly, honest, 

good-natured, and frank-hearted fellow, with a rich, 

clear voice, that did you good to hear it, and an eye 

that looked you always straight in the face, as much 

as to say: "I have a clear conscience myself, am afraid 

of no man, and am altogether above doing a mean 

action." And thus all the hearty, careless, "walking 

gentlemen" of the stage are very certain to be called 

Charles. 

Framkvæmdasamastr og ákafastr í að stofna til 

eftirleitarinnar var einkavinr herra Skotverðs, maðr að 

nafni Karl Gæðadrengr, eða eins og hann var 

jafnaðarlegast kallaðr, „Kalli Gæðadrengr“, eða 

„Gamli Kalli Gæðadrengr“. Ég veit nú ekki, hvort það 

er einungis einstaklega undarleg tilviljun, eða hitt, að 

nafnið hafi ómerkjanlega áhrif á geðslagið; ég hefi 

aldrei gengið úr skugga um, hvort af tvennu að heldr 

er. En hitt er öldungis víst, að aldrei hefur neinn maðr 

borið nafnið Karl og verið kallaðr Kalli, sem eigi hafi 

verið hreinn og beinn, drenglyndr, heiðvirðr, góðr í 

sér og hjartahreinn piltr, með skærum, hreinum rómi, 

sem manni var ætíð gleði að heyra, og með augu, sem 

ætíð horfðum beint framan í þig, eins og maðrinn vildi 

segja: „Ég hef hreina samvizku, ég óttast engan, og 

það er langt fyrir neðan mig að vinna nokkurn 

ódrengskap“. Og þannig eru allir inir hjartanlegu, 

áhyggjulausu „fótgöngu-herrar“, er leika sjónleika, 

næstum því vissir að vera kallaðir Kalli. 

 

Reyndar sjást í þessum kafla nokkur af þýðendaeinkennunum sem áður voru nefnd, til 

dæmis víkkun texta („aldrei hefur neinn maðr borið nafnið Karl og verið kallaðr Kalli ...), en 

einnig mætti segja að merking bættist við með þýðingunni á nafni Charles Goodfellows, því 

að bæði „karl“ og „drengur“ koma fyrir í íslenska nafninu Karl Gæðadrengur.  Það hefur þó 

varla verið úthugsað, Karl var og er algeng íslensk þýðing á Charles og Gæðadrengr má segja 

að sé bein þýðing á eftirnafninu Goodfellow. 

 En þegar þýðandi segir A verður hann líka að segja B: Rattleborough verður 

Glamrborg, Barnabas Shuttleworthy heitir Barnabas Skotverðr og Pennifeather systursonur 

hans fær nafnið Skildingsfjaðri á íslensku. Kalli Gæðadrengr hefur verið nefndur og 

vínkaupmennirnir „Hoggs, Frogs, Bogs, & Co.“ hljóta hið óvirðulega nafn „Þorskr, Froskr, 

Snoskr & Kumpánar“, en þessar nafngiftir þjóna í sjálfu sér ekki öðrum tilgangi en að 

skemmta lesandanum og gefa til kynna vissa fyrirlitningu. Rímið er látið halda sér, þótt geltir 

(Hoggs) og þorskar séu ólík fyrirbæri og „snoskur“ (naskur) er valið til að halda rími en ekki 

merkingu. Eflaust réð kímnin líka ferðinni þegar Co. (company) er þýtt sem „kumpánar“ en 

ekki að þýðandi væri ómeðvitaður um merkingu orðsins. 
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 Kímnigáfan hefur samt varla ráðið því að sögusviðið breytist úr kaupstað (borough138) 

í borg og hugsanlega hefur þar verið „falsvinur“ á ferðinni. Þetta er að vissu marki óheppileg 

breyting af því að leitin að líkinu fer fram í mjög sveitalegu umhverfi þar sem eru 

skógarrunnar (piece of woodland) og skógarkjarr (brambles) auk stöðuvatns-polls (pool of 

stagnant water) þar sem slóðin hverfur. Mesta breyting á sögusviði verður þó líklega undir 

lok sögunnar: 

 

Eftir nokkurra daga leit kom ég að gömlum, upp þornuðum lækjar-farvegi, og var hann við 

uppsprettuna næst um þakinn af skógviði, og inni undir hríslu-rjáfrinu fann ég líkið.   

 

Á frummálinu hljóðar það svo: 

 

The result was that, after some days, I came across an old dry well, the mouth of which was 

nearly hidden by brambles; and here, at the bottom, I discovered what I sought. 

 

Nú er hægt að álykta sem svo, að Jón hafi talið lesendur sína þekkja lítið til brunna, en mér 

þykir samt líklegt að þeir hafi kannast betur við það fyrirbæri en borgir. Ef þýðandinn breytti 

merkingunni þarna lesendum til hagræðis, hefði hann þá ekki líka þýtt borough sem kauptún, 

þorp eða bæ? En kannski hefur honum þótt þetta tilkomumeiri staður fyrir líkfund en 

botninn á gömlum brunni og hugsanlega líka talið glæpaverk algengari í borgum en sveit. 

 Sumstaðar telur þýðandi þörf á frekari útlistunum með tilheyrandi víkkun texta . „The 

two old gentlemen were next-door neighbours“ verður þannig: 

 

Báðir þessir gömlu herrar voru nábúar saman megin við stræti, og dyrnar á húsum þeirra voru 

hvorar við hliðina á öðrum[.] 

 

Annað dæmi, einnig í upphafi sögunnar, þegar verið er að lýsa sambandi Gæðadrengs og 

Skotverðs: 

 

and then the amount of wine that was made way with by the two cronies at a sitting, it 

would really be a difficult thing to ascertain. 

 

verður: 

                                                           
138 borough getur reyndar líka þýtt sjálfstætt stjórnunarumdæmi borgar, þ.e. ekki heil borg heldur hluti af borg. 
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en það steypiflóð af víni, sem þessir tveir fóstbræðr gátu hesthúsað, þegar þeir sátu saman 

eftir miðdegisverð, mundi flestum rúmmáls-fræðingum torvelt verða að koma nokkurri 

ágizkun á. 

 

Hér er býsna vel í lagt, þótt lýsingin sé skemmtileg og í þeim anda háðs sem einkennir 

söguna. Þýðandinn fjölgar líka viðstöddum með orðavali: „vakti talsverða eftirtekt meðal 

lýðsins“139; „einhver í mannþrönginni“140 (leturbreyting mín); orðin í frumtexta (crowd og 

party) segja í raun ekkert um fjöldann heldur bara að nokkur hópur manna er samankominn 

þegar Skildingsfjaðri, systursonur týnda mannsins, fer fram á leit en ekki endilega að þar hafi 

múgur og margmenni verið til staðar. Háfleygt orðalag er á köflum notað í þýðingunni; eitt 

dæmi um það er lýsing á réttarhöldum og dómsuppkvaðningu. 

 

Frumtexti: 

Soon afterward the unhappy wretch received sentence of death, and was remanded to the 

county jail to await the inexorable vengeance of the law. 

 

Þýðing: 

Skömmu síðar var upp kveðinn dauðadómur yfir lánleysingja þessum, og var hann svo fluttr í 

borgar-dýflissuna til að bíða þess, er hann skyldi falla fyrir sverði réttvísinnar. 

 

Hér væri hægt að hugsa sér, að íslenskur lesandi sem ekki þekkti til ímyndaði sér að fanginn 

yrði hálshöggvinn (með sverði réttvísinnar), þótt bandarískur lesandi hafi vitað að gálginn 

beið hans, og óneitanlega er borgar-dýflissa tilkomumeiri geymslustaður fyrir fanga en 

tukthús sýslunnar. 

 Í þýðingunni eru líka dæmi um hið gagnstæða, heldur hófstilltari framsetningu en í 

frumtexta.  „[O]verpowered with grief“ er þýtt ósköp blátt áfram sem „sorgbitinn“; 

„thoroughly conclusive“ verður „vafalaus“; og „This project was received with cheers“ er 

einfaldlega þýtt sem „Allir féllust fúslega á þessa uppástungu“ svo eitthvað sé tínt til. 

Tilfærslur í setningaskipan, greinarmerkjasetningu og orðalagi eru víða. Sem dæmi slíkt má 

taka tilvitnun þar sem einnig má sjá fleiri frávik frá frumtexta: 

 

Hereupon some little squibbing and bickering occurred among various members of the 

crowd, and especially between "Old Charley" and Mr. Pennifeather -- although this latter 

                                                           
139 „had great effect upon the crowd“. 
140 „one of the party“. 



71 
 

occurrence was, indeed, by no means a novelty, for no good will had subsisted between the 

parties for the last three or four months; and matters had even gone so far that Mr. 

Pennifeather had actually knocked down his uncles friend for some alleged excess of liberty 

that the latter had taken in the uncle's house, of which the nephew was an inmate.  

 

Íslenska þýðingin orðar það svo: 

 

Út úr þessu spannst nokkurt orðakast og hnútur milli ýmsra, er við voru, helzt þó milli „Gamla 

Kalla“ og herra Skildingsfjaðra – en það var nú reyndar engin ný bóla, því heldr hafði verið 

kalt á milli þeirra ina síðustu þrjá eða fjóra mánuði. Það hafði jafnvel rekið svo langt, að herra 

Skildingsfjaðri hafði slegið herra Gæðadreng, svo hann féll um koll. Kom það út af því, að 

herra Skildingsfjaðri, sem bjó í húsinu hjá frænda sínum, sagði að herra Gæðadrengr hefði 

eitt sinn gjört sig þar meira heimakominn, en lög munduu [svo] ráð fyrir gjöra. 

 

Þýðandi skiptir málsgreininni í þrennt, notar kommu (,) í stað semikommu (;), flytur „sem bjó 

í húsinu hjá frænda sínum“ (of which the nephew was an inmate) framar og breytir þar 

nafnorði (inmate) í sögn (bjó). Nafn Gæðadrengs kemur í stað lýsingarinnar „his uncles 

friend“ sem dregur heldur úr áherslu á vinasamband þeirra, þótt það sé einn af undirliggjandi 

þráðum sögunnar (svikuli vinurinn), en eins mætti segja að samband Skildingsfjaðra og 

Skotverðs (uncle/nephew) sé ekki eins glöggt í þessum kafla, þar sem frændsemi þeirra er 

ekki nefnd nema í tengslum við húsið í þýðingunni (bjó í húsinu hjá frænda sínum). Milli 

línanna þar mætti lesa að Skildingsfjaðri sé hálfgerður þurfalingur eða hafi sest upp hjá ríka 

frænda. „[G]jört sig þar meira heimakominn, en lög mundu[...] ráð fyrir gjöra“ er líka 

óþarflega orðmörg þýðing á „some alleged excess of liberty“. 

 Eins og nefnt var áðan sleppir þýðandi öllum neðanmálsgreinum og flestöllum 

skýringum í textanum, stingur í mesta lagi inn skýringu í sviga hér og hvar: „15 mílur 

(enskar)“; „post mortem skoðun (líkskoðun)“, en sleppir að skýra annað sem kynni að vefjast 

fyrir íslenskum lesendum, til dæmis það er lýtur að ólíku réttarfari hérlendis og í 

Bandaríkjunum. Einn kafla tekur hann þó til gagngerrar endurskoðunar: 

 

 And straightway hereupon, arose the natural question of cui bono? -- a question that tended 

even more than the waistcoat to fasten the terrible crime upon the young man. And here, 

lest I may be misunderstood, permit me to digress for one moment merely to observe that 

the exceedingly brief and simple Latin phrase which I have employed, is invariably 

mistranslated and misconceived. "Cui bono?" in all the crack novels and elsewhere, -- in 

those of Mrs. Gore, for example, (the author of "Cecil,") a lady who quotes all tongues from 

the Chaldaean to Chickasaw, and is helped to her learning, "as needed," upon a systematic 
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plan, by Mr. Beckford, -- in all the crack novels, I say, from those of Bulwer and Dickens to 

those of Bulwer and Dickens to those of Turnapenny and Ainsworth, the two little Latin 

words cui bono are rendered "to what purpose?" or, (as if quo bono,) "to what good." Their 

true meaning, nevertheless, is "for whose advantage." Cui, to whom; bono, is it for a benefit. 

It is a purely legal phrase, and applicable precisely in cases such as we have now under 

consideration, where the probability of the doer of a deed hinges upon the probability of the 

benefit accruing to this individual or to that from the deed's accomplishment. 

 

Þessi kafli hljóðar svo í íslenskri þýðingu: 

 

Og þá vaknaði nú þegar fyrir mönnum, sem von til var, sú spurning: Cui bono? – „Cui bono“ 

er lagamál á latínu og þýðir „hverjum í hag?“ ( – en eigi: „Í hvaða tilgangi“, eins og títt er að 

þýða það). Þessi spurning á einmitt við í málum eins og því, sem hér var um að ræða, þar sem 

líkindin fyrir, hver gjörðarmaðr verka sé, eru komin undir því, hver helzt mundi hag af hafa, 

að verkið væri unnið.  

 

Hér er sem sagt dregið saman, stokkað upp, endursagt og umritað, eflaust til að rugla 

lesendur ekki óþarflega mikið í ríminu en með þeim afleiðingum að sögumaður fjarlægist þá, 

því þetta innskot kemur beint frá hans brjósti og hefur engin bein áhrif á gang sögunnar en 

varpar vissu ljósi á persónuna. 

 Fleiri dæmi þarf varla að taka til að sjá að þýðandi sögunnar „Þú ert sá seki!“ stendur 

lesandanum að mörgu leyti nær en sögumaður, hvað þá höfundur frumtextans, en þó er 

nálægð hans ekki eins áberandi og í fyrri þýðingunni á verki Poes sem farið var yfir hér á 

undan. Jón var orðhagur maður og ekki sérlega formfastur, skrifaði fjörlegan texta og miðlaði 

sinni sýn á viðfangsefnið með ágætum, þótt tryggðin við höfundinn hafi kannski ekki beinlínis 

verið honum fjötur um fót. Markmiðum sínum hefur hann örugglega náð, að skrifa „góða“ 

íslensku og skemmta lesendum. Jón Ólafsson hefur varla verið meðvitaður um neinn 

skilsmun á glæpasögum og öðrum sögum og því þýtt það sem á borði hans lenti með sama 

hugarfari og sömu aðferð: að matreiða erlent hráefni fyrir íslenska samtímamenn með 

tilheyrandi breytingum, aðlögun og orðakryddi. Hér er engin blekking um ósýnileika á 

ferðinni, því þýðandinn skyggir á höfundinn og veislan er haldin í túnfætinum heima. 

 Jón Ólafsson kom víða við í íslenskri blaðaútgáfu, bæði hér á landi og í Vesturheimi, 

allt frá því að hann varð ritstjóri skólablaðs í Lærða skólanum 17 ára gamall en lauk aldrei 

nema fyrri hluta burtfararprófs. Hann þýddi mikið og skrifaði alla tíð, bæði bundið mál og 

óbundið, og vann að gerð íslenskrar orðabókar síðustu árin. Jón var einnig kjörinn á Alþingi 
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fyrir Suður-Múlasýslu árin 1880-´85, 1886-´90 og 1908-´13 og einnig í bæjarstjórn 

Reykjavíkur 1885-´89.  Hann var mjög umdeildur maður alla tíð og ekki að ósekju, en 

gríðarlega áhrifamikill í þjóðfélagsumræðunni.141  

 Í minningargrein um Jón Ólafsson er meðal annars þetta sagt um þýðingar hans: 

 

Og loks nú á þessum aldarhelmíngi hefir landið verið sett í hugsana og hugsjóna samband við 

siðmenníngu útheimsins, enn nákomnara en áður, og hafa fáir unnið að því með meiri 

kostgæfni en Jón. Með ljóðum, með þýðingum, með þúsund blaðagreinum leiddi hann athygli 

manna að því, sem var að gjörast erlendis, og beindi nýjum hugsunum braut inn til 

þjóðarinnar. 

[...] 

Af þýðingum má nefna: Frelsið, eftir John Stuart Mill, 1886; Kátur pillur, eftir Björnstj. 

Björnson, 1879; Pétur og Bergljót, eftir Kristofer Janson, 1868; Hróbjartur Höttur (Robin 

Hood), 1900; Vesturfarinn, eftir H. H. Hojesen; Er þetta sonur yðar? eftir Helen H. Gardener; 

Jafet í föðurleit, eftir Marryat o. s. frv., birtust neðanmáls i Hkr.—142 

 

Þessi orð lýsa ágætlega því sem áður var sagt, að ritstjórar og þýðendur þessa tíma hafi fyrst 

og fremst viljað þýða erlendar hugmyndir og menningu inn í íslenskt fjölkerfi. Upptalningin 

sýnir enn fremur að höfundur minningargreinarinnar gerir skýran greinarmun á „góðum“ 

bókum og „vondum“, dregur þær fyrrnefndu fram og sleppir að segja frá hinum. 

 

2.3 Iðunn 

 

Eins og áður hefur komið fram er smásagan „The Murders in the Rue Morgue“ eftir Edgar 

Allan Poe er almennt talin – með réttu eða röngu143 – fyrsta leynilögreglusagan og birtist í 

Graham's Magazine árið 1841. Hún virðist af einhverjum sökum ekki hafa verið þýdd, eða að 

minnsta kosti ekki gefin út, á íslensku. Leynilögreglumaðurinn snjalli er Parísarbúinn C. 

Auguste Dupin, og má leiða getur að því að hann hafi lagt línurnar fyrir leynilöggur sem á 

eftir fylgdu, t.d. Sherlock Holmes. Líkt og margir sem fylgdu í fótspor hans er Dupin 

                                                           
141 Sjá vef Alþingis: http://www.althingi.is/altext/cv.php4?nfaerslunr=327 og Nýjustu fréttir!, „Köllun 
blaðamannsins – Jón Ólafsson“, bls. 31-38. Í Af erlendri rót eru 24 færslur um þýðingar Jóns á árunum 1874-
1910, en eflaust eru þýðingar hans miklu fleiri. 
142 Heimskringla, 1916. 44. tbl., bls. 1. 
143 Danir halda því til dæmis fram að fyrsta glæpasagan sé Præsten i Vejlbye (1829) eftir Steen Steensen Blicher 
(1782-1848). (Sjá nánar hér: http://www.almanak.dk/kultur/event/kanon/litteratur-praesten-i-vejlby.htm; sótt 
12. maí 2012.) Hún kom út í þýðingu Gunnars Gunnarssonar árið 1959 undir nafninu Vaðlaklerkur. Útgefandi 
var Almenna bókafélagið, Reykjavík. Endurútgefin hjá sama forlagi 1964. 
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yfirburðagreindur og á vin og aðstoðarmann sem segir söguna, heilmikla ráðgátu um 

hryllilegt morð á mæðgum. Það er til marks um yfirburði Dupins að hann ræður gátuna með 

vísbendingum sem allir aðrir misskilja eða mistúlka, útskýrir hugsana- og röksemdaferli sitt í 

smáatriðum og hefur upp á morðingjanum (órangútan). Þarna er líka komið til sögunnar 

stílbragð sem mikið hefur verið notað í leynilögreglusögum, einkum framan af, og er vel 

þekkt úr sögum Agöthu Christie, að spæjarinn útskýrir atburðarásina nákvæmlega í lok 

sögunnar, yfirleitt að öllum hlutaðeigandi viðstöddum. 

 

2.3.1 Brjefstuldurinn 

 

Dupin á það sameiginlegt með mörgum öðrum þekktum leynilögreglumönnum að koma fyrir 

í fleiri en einni sögu, m.a. sögunni „Brjefstuldurinn“ (The Purloined Letter) eftir Edgar (Allan) 

Poe sem kom út í íslenskri þýðingu Björns Jónssonar í Iðunni 1885144. Ritstjórar voru Björn 

Jónsson, Jón Ólafsson og Steingrímur Thorsteinsson, allir afkastamiklir þýðendur. 

 Björn hefur gjörólíkan þýðingarstíl en Jón Ólafsson og er ekki næstum því eins 

sýnilegur og persónulegur penni. Það liggur því beinast við að álykta að hann haldi sig nær 

höfundi og leitist við að færa lesandann þangað, en þegar betur er skoðað og 

þýðingartextinn borinn saman við frumtexta kemur ýmislegt annað í ljós. Persónulegur 

smekkur fremur en frumtexti virðist ráða þýðingarlausnum og á stöku stað er sterkur 

endursagnarblær, en Björn er ekki eins orðfimur og Jón og textinn mun stirðari að öllu leyti, 

ekki einungis þar sem Poe slær á léttari strengi. Reyndar vaknaði fyrst í stað grunur um að 

Björn hafi ekki þýtt úr ensku heldur dönsku, en „The Purloined Letter“ kom út á dönsku í 

bókinni Phantastiske Fortællinger 1867 eða ‘68, í þýðingu Robert Watts145. Það réð ég til 

dæmis af þýðingu Björns á orðinu minister, sem getur vissulega verið sendifulltrúi við erlenda 

hirð, en ef mið er tekið af innra samhengi sögunnar væri eðlilegast að þýða orðið sem 

ráðherra146. Í dönsku þýðingunni er notað orðið Gesandt, sem þýðir einmitt sendiherra eða 

                                                           
144 Af erlendri róti, færsla 336. 
145 Edgar Allan Poe Society of Baltimore, vefsíða: http://www.eapoe.org/works/info/pt051.htm; dönsku 
þýðinguna er að finna hjá Steffens & Helles bibliotek: http://www.estrup.org/cms/?m=tekst&id=304. Aðrar 
sögur í bókinni voru: Mordene i Rue Morgue. I Malstrømmen. Den sorte Kat. Det stjaalne Brev. Portraitet. Den 
aflange Kiste. Eleonora. Guidbillen. Et Hjertes Banken. (sjá: http://www.worldcat.org/title/phantastiske-
fortllinger/oclc/14216797).  
146 Þessa ályktun dreg ég meðal annars af því hve hann er heimavanur við hirðina. Sendiherra erlends ríkis gæti 
tæplega ráðist fyrirvaralaust inn til drottningarinnar (því væntanlega er um hana að ræða) í dyngju hennar. 
Hann ræðir einnig við hana „public affairs“ (stjórnsýslumál er varða almenning fremur en „almenn málefni“), 
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sendifulltrúi. Eitthvað virðist Björn samt hikandi yfir því að sendiherrann vaði formálalaust 

inn í „the royal boudoir“147 og breytir dyngju drottningar snarlega í aðgengilegri stað, „í 

einum sal í konungshöllinni“.  

 Við samanburð á frumtexta og þýðingunum tveimur kom þó í ljós að þessi hugmynd 

stenst engan veginn, enda heldur Björn til dæmis inni nafni Abernethys læknis í sögunni af 

samskiptum hans og nirfilsins þótt danski þýðandinn sleppi því og láti sér nægja að tala um 

Doktoren. Hins vegar sást vel við samanburð íslensku og dönsku þýðingarinnar að svipuð 

stefna og viðhorf til þýðinga hafa ríkt í báðum löndum, sem er ef til vill vel skiljanlegt þegar 

haft er í huga að Ísland var dönsk nýlenda og íslenskir menntamenn sóttu þekkingu sína ekki 

síst til Danmerkur. 

 Vel má vera að Björn hafi kannast við dönsku þýðinguna eða jafnvel stutt sig við hana 

að einhverju leyti og sumt er áþekkt með þeim, svo sem þýðingin á check annars vegar sem 

Veksel (da) og hins vegar skuldmiði (ís)148, en sagan hlýtur engu að síður að vera þýdd beint 

úr ensku og líkindin stafa eflaust fremur af sameiginlegum eða áþekkum menningarheimi. 

Orðaval Björns hér og hvar er undarlegt, til dæmis þýðir hann drawer sem „draghólf“ fyrst í 

þýðingunni en sem „skúffa“ síðar. Þetta gæti bent til að hann hafi reynt að uppræta dönsk 

áhrif og tökuorð í anda móðurmáls- og hreintungustefnu, en skýringin gæti alveg eins verið 

að hann hafi verið óvanur að þýða úr ensku og því skriplað á skötunni og einblínt á draw-

hluta orðsins. Knitting-needle er beinþýtt sem „prjónaprjónn“ (en ekki bandprjónn); 

þjónarnir eru Neapolitans (þ.e. frá Napólí)  og sagðir „kynjaðir frá Neapel“ á íslensku; 

mathematician verður fyrst „tölvitringur“149 en „reikningsmaður“ fáeinum línum aftar; bæði 

íslensku orðin eru þýðing á sama enska orðinu; he has acquired renown as a poet er þýtt 

„hann hafi fengið orð á sig fyrir skáldskap“ (ekki „getið sér orð/orðstír“; að „fá á sig orð“ er 

                                                                                                                                                                                     
stjórnmálaferill hans er í hættu ef illa fer og auk þess sem lögreglustjórinn og Dupin eru gjörkunnugir 
einkahögum hans og innræti kemur fram að Dupin er á öndverðum meiði við hann í stjórnmálum; „You know 
my political prepossessions. In this matter, I act as a partisan of the lady concerned,“ segir hann við vin sinn 
sögumanninn. Þessi atriði ættu varla við um sendiherra. Á hinn bóginn hefur líkast til þótt eldfim hugmynd á 
þýðingartíma sögunnar að ráðherrar gætu setið á svikráðum við konung sinn, eða að minnsta kosti eiginkonu 
hans, og þar með ríkið.  
147 Boudoir er oftast þýtt með „dyngja“ og merkir einkasetustofa konu, í þessu tilviki konungborinnar. 
148 Við leit og uppflettingu í Ritmálssafni Árnastofnunar kom í ljós að orðið „ávísun“ og ýmis afbrigði af því var í 
notkun á þessum tíma og hafði sömu eða svipaða merkingu og „check“. Fyrsta heimild um orðið „skuldmiði“ í 
ritmálssafninu vísar hins vegar á Iðunni 1884-1889, líkast til þessa sögu. 
149 Elsta dæmi um orðið í Ritmálssafni Árnastofnunar kemur úr Iðunni á þessum árum en orðið 
„stærðfræðingur“ virðist yngra. Við leit á timarit.is kemur í ljós að fyrstu tvö svörin við „tölvitringur“ eru úr 
Iðunni (1884 og 1885), en einnig er maður titlaður „stærðfræðingur“ í Tímariti Hins íslenzka bókmenntafélags 
1891 og fyrsta svörun við leitarorðinu „stærðfræði“ er frá árinu 1878 (Norðlingur, 18. febrúar). Líklega hefur 
íslenskt orðið yfir „mathematician“ ekki verið fast í hendi á þessum árum. 
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fremur neikvætt og fjarri því að vera jafngildi frumtexta); microscope verður „sjónauki“150; 

functionary er þýtt sem „aumingja-maðurinn“ (en ekki embættismaður eða jafnvel 

skrifstofublók); this the Prefect feels (í merkingunni þetta finnst honum) verður „þetta finnur 

lögreglustjórinn“; og áritunin á bréfinu (the address) er þýtt „kveðjan á brjefinu“, sem skiptir 

þó nokkru máli í sögunni. Með því að þýða „The Minister I believe has written learnedly on 

the Differential Calculus151“ sem „Jeg held að jeg megi segja að sendiherrann hafi samið 

einhverja stórmerkilega ritgjörð um eitthvert atriði í tölvísi“ breytir hann í leiðinni 

sögupersónu, því íslenski sögumaðurinn fylgist greinilega ekki sérlega vel með í heimi 

stæðfræðinnar (einhverja ritgerð um eitthvert atriði) þótt sá enskumælandi hafi heiti 

þessarar tikteknu greinar á reiðum höndum og virðist fullkunnugur henni. 

 Eitt af sterkustu stíleinkennum Edgar Allan Poes er háfleygur og þungur orðaforði; 

hann einfaldar aldrei mál sitt ef hann á annarra kosta völ og sýnir einatt að hann hefur hlotið 

góða menntun, slær um sig með tilvitnunum í spekinga og skáld fornaldar á latínu og notar 

einnig tilvitnanir á frönsku, ýmist stök orð, orðasambönd, spakmæli eða ljóðabrot. Eins er 

hann hvergi banginn að vísa til þekktra samtímamanna eða verka þeirra, en ekkert eða 

sáralítið af því skilar sér í íslensku þýðingunum og ef það flýtur inn er oftast látið vera að 

útskýra það, óháð þekkingu eða vanþekkingu lesandans á því sem um er fjallað. Ef eitthvað 

er skýrt er það væntanlega atriði sem þýðandinn þekkir til; sé því haldið inni án þess að 

útskýra það hefur þýðandinn líkast til ekki vitað hvað um var að ræða en lesandinn hlýtur 

óhjákvæmilega að túlka það sem þetta sé á almanna vitorði og finna í senn fyrir eigin 

vanþekkingu og yfirburðum þýðandans fróða. 

 Björn hirðir sem sagt lítið um háfleygan stíl Poes og einfaldar sumt í þýðingu: 

 

Of course he had some principle of guessing; and this lay in mere observation and 

admeasurement of the astuteness of his opponents. 

[...] 

Now this mode of reasoning in the schoolboy, whom his fellows termed "lucky," --what, in its 

last analysis, is it? 

 

verður til dæmis þannig: 

                                                           
150 Reyndar finnst ekki leitardæmi um orðið „smásjá“ fyrr en í Eimreiðinni 1896, en „sjónaukinn“ (kíkir) kom til 
sögunnar löngu áður. Birni er því eilítil vorkunn að hætta sér ekki út á ísinn í nýyrðasmíði, en óneitanlega verður 
myndin í huga lesandans öðruvísi þegar hlutirnir eru skoðaðir með sjónauka fremur en smásjá. Hann hefði ef til 
vill átt að grípa fremur til stækkunarglers en sjónauka í þýðingunni. 
151 Deildarreikningur (föll og afleiður). 
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Það er auðvitað mál, að hann hafði reglur fyrir sjer til þess að geta eptir; og þessar reglur voru 

miðaðar við greind þess, sem hann átti leikinn við í það og það skipti. 

[...] 

Í hverju er nú ráð drengsins fólgið, ef rjett er rakið? 

 

Hér er talsvert einfaldað og við það breytist allur blær frásagnarinnar, auk þess sem stafarím 

fer forgörðum í fyrra dæminu og seinni setninguna er engan veginn hægt að kalla þýðingu. 

Stafarím dettur reyndar upp fyrir víðast hvar í þýðingunni en sumstaðar er því bætt inn, 

hugsanlega til mótvægis, svo sem „nafar-rauf í rúmstuðli“ í stað „gimlet-hole bored in a 

chair-leg“. Það er þó heldur þunnur þrettándi í samanburði við það sem fer forgörðum, auk 

þess sem hrynjandi textans raskast. „[T]he daring, dashing, and discriminating ingenuity of 

D—“ verður þannig heldur svipminna á íslensku: „hvað D. er áræðinn, snarráður og 

slunginn“. 

 Strax í upphafslínum sögunnar sleppir þýðandinn latneskri tilvitnun í Seneka152 en 

frönsk orð og slettur – sem einkenna mjög stílinn og undirstrika auk þess að sögusviðið er 

franskt – eru þýdd, sum með nokkurri merkingartilfærslu en önnur ekki: „you are quite au 

fait in these investigations“ / „Varla mun það hafa vaxið yður mjög í augum“;  au troisime / á 

þriðja sal; recherches nooks / tilbúnar (en ekki torfundnar) smugur. Sama máli gegnir um 

latínu: „non distributio medii“ verður „hraparleg[...] hugsunarvill[a]“ (þegar rökvilla ætti 

betur við). Hér er ágætt – en vissulega nokkuð langt – dæmi um hvernig tilvitnanir á öðru 

tungumáli eru felldar inn í íslenska textann eða þeim hreinlega sleppt, en einnig sést hvernig 

þýðandi tekur að sér að túlka orð sögumanns og útskýra þau fyrir lesendum, dregur saman, 

sleppir úr og endursegir frumtextann eftir eigin höfði: 

 

"You surprise me," I said, "by these opinions, which 

have been contradicted by the voice of the world. 

You do not mean to set at naught the well-digested 

idea of centuries. The mathematical reason has long 

been regarded as the reason par excellence." 

 

 

 

 

»Þú gerir mig forviða« mælti jeg. »Þá speki hefi jeg 

satt af segja aldrei heyrt áður, að tölvitringar kunni 

ekki að hugsa. Jeg veit ekki betur en að allur heimur 

hafi verið á gagnstæðri skoðun til þessa. Það getur 

varla verið alvara þín að ætla þjer að gera það að 

hjegóma, sem hefir verið viðurkennt um allan heim 

öldum saman. Reikningslegar ályktanir hafa lengi 

verið haldnar hjer um bil hinar einu áreiðanlegu 

ályktanir«. 

                                                           
152 Nil sapientiae odiosius acumine nimio: Á engu hefur viskan meiri andstyggð en klókindum. 



78 
 

  

"'Il y a a parier,'" replied Dupin, quoting from 

Chamfort, "'que toute idee publique, toute 

convention recue, est une sottise, car elle a convenu 

au plus grand nombre. ' The mathematicians, I grant 

you, have done their best to promulgate the popular 

error to which you allude, and which is none the less 

an error for its promulgation as truth. With an art 

worthy a better cause, for example, they have 

insinuated the term 'analysis' into application to 

algebra. The French are the originators of this 

particular deception; but if a term is of any 

importance --if words derive any value from 

applicability --then 'analysis' conveys 'algebra' about 

as much as, in Latin, 'ambitus' implies 'ambition,' 

'religio' religion or 'homines honesti,' a set of 

honorable men."  

 

"You have a quarrel on hand, I see," said I, "with 

some of the algebraists of Paris; but proceed." 

 

 

"I dispute the availability, and thus the value, of that 

reason which is cultivated in any especial form other 

than the abstractly logical. I dispute, in particular, the 

reason educed by mathematical study. The 

mathematics are the science of form and quantity; 

mathematical reasoning is merely logic applied to 

observation upon form and quantity. The great error 

lies in supposing that even the truths of what is called 

pure algebra, are abstract or general truths. And this 

error is so egregious that I am confounded at the 

universality with which it has been received. 

Mathematical axioms are not axioms of general truth. 

What is true of relation --of form and quantity --is 

often grossly false in regard to morals, for example. In 

this latter science it is very usually untrue that the 

aggregated parts are equal to the whole. In chemistry 

also the axiom falls. In the consideration of motive it 

falls; for two motives, each of a given value, have not, 

necessarily, a value when united, equal to the sum of 

their values apart. There are numerous other 

mathematical truths which are only truths within the 

limits of relation. But the mathematician argues, from 

his finite truths, through habit, as if they were of an 

absolutely general applicability --as the world indeed 

 

Dupin svaraði með þessum orðum Chamforts 

listafræðings153: »Það má ganga að því vísu, að það 

sem er almenningsskoðun eða almennt viðurkennt, 

það er einhver heimskan, því að það hefir átt við fólk 

eins og það er flest«. Jeg veit vel, að það eru 

tölvitringarnir sjálfir, sem hafa gert sitt til að útbreiða 

þessa villu, sem þú átt við, og sem er ekki minni 

vitleysa fyrir það, þótt það hafi verið boðað og 

meðtekið af almenningi eins og óyggjandi sannleiki. 

Jeg get komið með dæmi mínu máli til sönnunar, ef 

þú vilt«. 

 

 

 

 

 

 

»Mjer skilzt, að tölfræðingar muni ekki eiga upp á 

pallborðið hjá þjer, hvernig sem á því stendur; en 

haltú áfram«. 

 

»Það er mikill misskilningur að ímynda sjer, að 

tölfræðileg sannindi, sem kölluð eru, sjeu algild 

sannindi. Og þessi vitleysa er svo stórkostleg, að jeg 

skil ekkert í því að allir skuli trúa henni. Það sem er 

óyggjandi tölfræðislegur sannleiki eða 

reikningssannleiki, er engan veginn algildur sannleiki. 

Tölfræði er fróðleikur um lögun hluta og fyrirferð. Það 

sem er sannleikur í þeirri vísindagrein, er margopt 

tóm vitleysa í öðrum fræðum. Í andlegum fræðum 

t.a.m. er að þrásækilega ó-satt, að allir partarnir 

samanlagðir sjeu jafnir heildinni. Í efnafræði slíkt hið 

sama. Það eru mörg önnur tölfræðisleg sannindi, sem 

eru ekki sannindi nema innan þeirra takmarka, er 

tölvísin nær til. En tölfræðingar álykta, af vana, eptir 

þessum takmörkuðu sannindum, rjett eins og þau 

væru takmarkalaus eða algild, ættu alstaðar við, – og 

það ímynda aðrir sjer líka. Jeg hefi í stuttu máli aldrei 

hitt fyrir neinn þann tölfræðing hingað til, hafi hann 

bara verið tölfræðingur og ekki annað, að hann hafi 

ekki með sjálfum sjer trúað á það eins og heilagan 

sannleika að x² + px væri hvar sem stæði og 

skilmálalaust = q. Reyndu einhvern tíma að gamni 

þínu að koma upp með það við einhvern slíkan garp, 

að þú haldir að það geti þó staðið svo á, að x² + px sje 

                                                           
153 Chamfort (Sébastien-Roch Nicolas, 1741-1794) var franskur rithöfundur. Tilvitnunin er úr Maximes et 
Pensée. Sjá: http://maartens.home.xs4all.nl/philosophy/Dictionary/C/Chamfort.htm; síðast flett upp 3. 
september 2012.  
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imagines them to be. Bryant, in his very learned 

'Mythology,' mentions an analogous source of error, 

when he says that 'although the Pagan fables are not 

believed, yet we forget ourselves continually, and 

make inferences from them as existing realities.' With 

the algebraists, however, who are Pagans 

themselves, the 'Pagan fables' are believed, and the 

inferences are made, not so much through lapse of 

memory, as through an unaccountable addling of the 

brains. In short, I never yet encountered the mere 

mathematician who could be trusted out of equal 

roots, or one who did not clandestinely hold it as a 

point of his faith that x squared + px was absolutely 

and unconditionally equal to q. Say to one of these 

gentlemen, by way of experiment, if you please, that 

you believe occasions may occur where x squared + 

px is not altogether equal to q, and, having made him 

understand what you mean, get out of his reach as 

speedily as convenient, for, beyond doubt, he will 

endeavor to knock you down. 

 [...] 

ekki alveg sama sem q, og gerðu honum svo 

skiljanlegt, hvað þú átt við; jeg segi þjer satt, að það 

er varlegra fyrir þig að hafa þig á kreik sem skjótast, 

því hann mun eiga bágt með að stilla sig um að berja 

þig.« 

 

  

Síðasta málsgreinin er fremur endursögn eða samantekt en eiginleg þýðing og reyndar á það 

við um ýmislegt fleira, jafnt í þessu dæmi sem sögunni allri. 

 Prókrústes fær hins vegar sérstaka skýringu í íslensku þýðingunni, þótt höfundur 

gangi út frá því í frumtexta að allir skilji tilvísunina: 

 

A certain set of highly ingenious resources are, with 

the Prefect, a sort of Procrustean bed, to which he 

forcibly adapts his designs. But he perpetually errs by 

being too deep or too shallow, for the matter in 

hand; and many a schoolboy is a better reasoner than 

he. 

Það er eins fyrir lögreglustjóranum og Prókrústes; 

Prókrústes ætlaðist til að sama rúmið væri mátulegt 

öllum sínum gestum, og þandi þá eða stýfði til bana, 

er það reyndist annaðhvort of langt eða of stutt. Eins 

er um lögreglustjórann; hann kann langan kapítula af 

mjög kænlegum ráðum og beitir þeim þyndarlaust 

hvernig sem á stendur. En hann flaskar jafnan á því, 

að hann leggst ýmist grynnda eða dýpra um ráð 

heldur en við á eptir málavöxtum í það og það skipti; 

það er margur barnaskólasveinn honum snjallari í 

þessari grein. 

 

Hér eru notuð mörg orð til að halda Prókrústes í textanum og koma merkingunni til skila og 

dæmi um staðfærslu tekur strax við: 

 

I knew one about eight years of age, whose success at 

guessing in the game of 'even and odd' attracted 

Jeg man eptir 8 vetra gömlum dreng, sem var svo 

slyngur að geta »hægri eða vinstri«, að enginn skildi í 
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universal admiration. This game is simple, and is 

played with marbles. One player holds in his hand a 

number of these toys, and demands of another 

whether that number is even or odd. If the guess is 

right, the guesser wins one; if wrong, he loses one. 

The boy to whom I allude won all the marbles of the 

school. Of course he had some principle of guessing; 

and this lay in mere observation and admeasurement 

of the astuteness of his opponents.  

slíkum skarpleika. Hann vann í þessum leik á 

skömmum tíma af öllum drengjunum í skólanum allt 

smálegt, sem þeir gátu við sig losað. Það er auðvitað 

mál, að hann hafði reglur fyrir sjer til þess að geta 

eptir; og þessar reglur voru miðaðar við greind þess, 

sem hann átti leikinn við í það og það skipti.  

 

Þarna skiptir þýðandinn um leik, þótt bein þýðing hefði eflaust skilist alveg jafn vel eða 

jafnvel betur og „að geta »hægri eða vinstri«“, sem þar að auki er ekki útskýrt nánar þó að 

leikurinn „even and odd“ sé skýrður í frumtexta. Ástæðan er líklega sú að marmarakúlur 

(marbles) hafi verið óþekktar hér á þessum tíma, eða Björn að minnsta kosti talið að svo 

væri. Hann velur þá leið að sleppa leikföngum alveg og lætur nægja að segja „allt smálegt“. 

 Fjölmörg fleiri dæmi af svipuðum eða sama toga mætti taka um frjálslegar þýðingar 

og skeytingarleysi um frumtexta, en látum tvennt nægja að lokum: 

 

It is all very well to talk about the facilis descensus 

Averni ; but in all kinds of climbing, as Catalani said of 

singing, it is far more easy to get up than to come 

down. 

Getur vel verið, að það sje satt að 

Hæg er leið til Helvítis, 

Hallar undan fæti. 

En þess ber að gæta, að það er líkt háttað um að 

klifrast og að syngja, eptir því sem Catalani söngmær 

segir: að það er hægra að komast upp en niður. 

 

Hér er íslenskt vísubrot154 sett inn í textann í stað tilvitnunar í Virgil155 – og kemur bara býsna 

vel út – en Björn hefur líka vitað hver söngkonan væri og því skotið inn skýringu með nafni 

hennar. Í sögulok fer Dupin með tilvitnun á frönsku: „Un dessein si funeste, S'il n'est digne 

d'Atree, est digne de Thyeste,“ og segir hana vera úr „Crebillon's 'Atree“. Með því á hann við 

harmleikinn Atreé et Thyeste eftir franska skáldið Prosper Jolyot de Crébillon (1674–1762)156 

um hefnd Atreifs yfir Þýestes bróður sínum157 og vísar þannig til fyrri væringa sinna og 

„sendiherrans“ og að með þessu hafi hann komið fram hefndum fyrir gamlar misgjörðir D--. 

Setninguna mætti þýða „Þótt svo svívirðileg ráðagerð sæmi ekki Atreifi sæmir hún Þýestes“ 
                                                           
154 „Oft hefir heimsins gálaust glys / gert mér ama úr kæti - / hæg er leið til helvítis, / hallar undan fæti.“ Vísan 
er eftir Bólu-Hjálmar (Hjálmar Jónsson, 1796 –1875). Sjá: http://bragi.arnastofnun.is/visur.php?VID=5368. 
155 Beinni þýðing – en ekki næstum eins góð! – væri ef til vill: Leiðin niður í helvíti er auðveld/auðfarin. 
156 Sjá Wikipediu: http://en.wikipedia.org/wiki/Prosper_Jolyot_de_Cr%C3%A9billon.  
157 Harmleikurinn var byggður á grískri sögn: Þýestes kokkálaði Atreif og stal frá honum gullnu reyfi en Atreifur 
galt honum rauðan belg fyrir gráan, drap syni hans og gaf honum þá að éta. (Sjá t.d. 
http://ancienthistory.about.com/od/houseofatreus/a/houseofatreus.htm.)  
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(þ.e. þótt Atreifur hafi unnið mikið illvirki á Þýestes það skilið) en þýðandinn snýr upp á 

endann og botnar söguna svo: 

 

„Jeg ritaði á mitt blaðið þessi meinlausu orð: 

  Sjer grefur gröf þó grafi!“ 

 

Það er varla hægt að gera minna úr þessari blóði drifnu goðsögu en að afgreiða tilvísun í 

hana með þýðingunni „meinlaus orð“. 

 Björn Jónsson gengur jafnvel lengra en Jón Ólafsson í því að slá eign sinni á texta Poes 

og sníða hann til fyrir íslenska lesendur en honum verður að virða til vorkunnar 

endursagnarhefðin og þeir siðir sem tíðkuðust þá í þýðingum, auk þess sem hann virðist hafa 

verið óvanur að þýða af ensku.  

 Björn Jónsson var líka kjörinn á þing, eins og ritstjórarnir sem áður voru nefndir, og 

var Ráðherra Íslands 1909—1911. Eftir stúdentspróf lagði Björn stund á laganám en lauk ekki 

prófi og kastaði sér út í blaðaútgáfu. Hann var valdamikill maður, ekki síst vegna 

prentsmiðjurekstrar og ritstjórastarfa fyrir Ísafold, en ritstýrði einnig fleiri blöðum. Björn 

þýddi talsvert, einkum úr Norðurlandamálum en einnig ensku, meðal annars sögur eftir 

Arthur Conan Doyle og H. Rider Haggard, en einnig sögur eftir franska, þýska og rússneska 

höfunda, hvort sem það var af frummáli eða millimáli. Í Af erlendri rót eru 26 færslur um 

þýðingar Björns (SL 2006, bls. 280) og hann samdi enn fremur íslenska stafsetningarbók.158  

 

Af dæmunum sem eru tekin hér að undan frá þýðendunum þremur má sjá að mikil 

heimfærsla tíðkaðist í þýðingum, þótt staðaheiti og nöfn væru ekki endilega íslenskuð. Í 

sögunni um frönsku tvíburana var enski sögumaðurinn fjarlægður og rödd hans íslenskuð, í 

fyrri Poe-þýðingunum tveimur koma íslenskt myndmál og líkingar í stað myndmáls 

frumtextans og í þriðju sögunni eru endurritaðir/endursagðir kaflar sem virðast þykja of 

framandlegir fyrir íslenska lesendur, svo fátt eitt sé nefnt. Þó er á sumum stöðum 

sérkennileg tryggð við frumtextann og þýtt beint, til dæmis orðatiltæki og orð sem þýðanda 

virðist hafa þótt falla vel að íslensku máli eða vanta í það (einkum Jón Ólafsson) eða nöfn á 

þekktum manneskjum sem mætti ætla að hefðu verið óþekktar á Íslandi og voru ekki 

endilega almennt þekktar í upprunalandi sögunnar (Jón Ólafsson og Björn Jónsson). Þannig 

                                                           
158 Sjá vef Alþingis: http://www.althingi.is/altext/cv.php4?nfaerslunr=83, en einnig Nýjustu fréttir!, 
„Blaðakóngurinn Björn Jónsson í Ísafold“, bls. 39-47. Í Af erlendri rót eru 26 færslur tengdar Birni. 
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verður til undarleg blanda af því tagi sem Schleiermacher varar við (FSch 2011, bls. 24-26), 

texti með ókunnuglegt laufskrúð en rætur tryggilega í íslenskri mold, eins og höfundurinn og 

lesandinn hefðu sprottið úr sams konar menningarumhverfi og munurinn á þeim fælist 

einkum í því sem á daga þeirra hefði drifið og væri í frásögur fært. Þannig eru sem sagt 

normin sem fylgja þýðingum, eða að minnsta kosti þýðingum á afþreyingarefni, inn í nýja öld. 

 

2.4 Þýddar glæpasögur og fjölkerfi 20. aldar 

 

Völd og áhrif íslensku ritstjóranna fram að síðari heimsstyrjöld fara vissulega ekki milli mála 

og sterk ítök þeirra í skoðanamótun, en því má ekki heldur gleyma að sú gríðarlega 

blaðaútgáfa sem hófst í lok 19. aldar hafði pólitískar rætur. Í Nýjustu fréttir! segir Guðjón 

Friðriksson að upp úr 1871 hafi „pólitísk vakning“ orðið til þess að Íslendingar hafi stóraukið 

blaðakaup og blaðalestur og á árunum 1872-´75 hafi eintakafjöldi verið „kominn upp í 41 

eintak á hverja þúsund íbúa“ (GF 2000, bls. 39). Blöðin studdu pólitísk viðhorf og menn eftir 

geðþótta ritstjóra og eigenda – og skiptu stundum um skoðun í miðri á í sérkennilegu 

eiginhagsmunabrölti – en með tíð og tíma komu upp eindregin „flokksblöð“ sem fylgdu 

sínum stjórnmálaflokki að málum af sama kappi og áhangendur knattspyrnufélags liðinu 

sínu. Sömu viðhorf giltu þá sem áður, að þýtt efni og neðanmálssögur héldu í lesendur svo að 

þeir gæfust síður upp á pólitísku karpi. 

 Við megum ekki heldur gleyma því að fleira en greina- og leiðaraskrif, efnisval og 

þýðingar voru á hendi ritstjóranna. Þeir sáu líka um gagnrýni á bókmenntir og listir, einnig þá 

texta og listgreinar sem þeir og/eða blað þeirra átti í samkeppni við eða naut ekki náðar fyrir 

þeirra augum, til dæmis vegna pólitískrar afstöðu listamannsins.159. Sjálfstæðisbaráttan var í 

algleymingi, margar stefnur á lofti og pólitísk viðhorf ritstjóranna réðu helst ferðinni um 

hverjir og hvað voru „í náðinni“. Það breyttist svo lítið lungann af tuttugustu öld og þannig er 

það jafnvel enn þann dag í dag. Höfundum var hampað eða þeir úthrópaðir eftir 

flokkshollustu, fengu sporslur þegar „þeirra menn“ sáu um að útdeila listamannalaunum og 

styrkjum úr sjóðum og svo framvegis. Enn blossa reglulega upp deilur hægri og vinstri manna 

                                                           
159 Sá til dæmis greinina „Listir og vísindi“ í Hugin, 1. tbl. 1908, bls.: 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=168475).  
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um ágæti höfunda á borð við Gunnar Gunnarsson og Halldór Laxness, þó að báðir þessir 

ágætu rithöfundar séu komnir undir græna torfu. 

 Á blaðaumsögnum 19. aldar ritstjóranna um bókmenntir má glöggt sjá að flestum 

þótt brýnast að forðast dönskuskotið mál og lögðu mikla áherslu á rétta íslensku, jafnt í 

bundnu sem óbundnu máli.160 Eins og mörg dæmin hér að framan sýna lögðu þeir meiri 

áherslu á að miðla söguþræði en stíl höfundar og tóku gjarnan eigin hugmyndir fram yfir 

hans, „höfðu vit fyrir höfundi“ ef svo má segja. Í stuttu máli höfðu útgefendur og ritstjórar 

blaða ekki einungis pólitískt vald heldur einnig menningarpólitískt í víðum skilningi þess orðs 

og sterk ítök í mótun allra íslensku fjölkerfanna. Ekki þótti þó öllum að þeir notuðu vald sitt 

vel: 

 

Blaðamenn vorir hafa glögt séð það, að alþýða gengst mjög fyrir sögum af ýmsu tagi og sækist 

eftir þeim, og þannig varð þeim það ljóst, að slíkar sögur mundu efla útbreiðslu og vinsældir 

blaðanna. Var og í raun og veru ekkert á móti þessu, heldur heppileg tilraun í þá átt að auðga 

bókmentir vorar, hefðu nú sögur þessar reynst að vera nokkrar bókmentir. [...] [M]ikill meiri 

hluti er einskisvert, alveg gersneytt öllum skáldskap og fegurð, fjarri öllum sálfræðilegum 

sanni, og það, sem verst er af öllu, þýtt og gefið út, margt af því, á slíku hrognamáli, að annað 

eins getur nálega hvergi í öðrum bókmenntum vorum. (BB 1906, bls. 344.) 

 

Þetta skrifaði Benedikt Bjarnarson161 í greininni „Nokkur orð um bókmentir vorar“ í Skírni 

1906 og hann hafði ýmislegt fleira að segja og ekki fallegt um málfar á þýðingum. Jafnframt 

veitir hann okkur gagnlegar upplýsingar um þáverandi stöðu í íslenskum bókmenntaheimi: 

                                                           
160 Sjá til dæmis ritdóminn „Bókmentir“ í Skuld 1882, þar sem Jón Ólafsson fjallar um fjögur rit, tvennar rímur og 
tvenn ljóðmæli. Ritdómurinn er í þrennu lagi (143.-145. tölublað) og fjallar mestmegnis um málfar og 
málfarsvillur í kverunum fjórum. Fjölmörg önnur dæmi mætti taka og langt fram eftir 20. öld, til dæmis segir í 
umsögn um þýðingu Hannibals Valdimarssonar kennara á danskri barnabók, Gunnar, árið 1928: „Yfir 
frásögninni er mikill fjörblær, sem á vel við í barnabók, en að öðru leyti er þýðingunni nokkuð ábótavant að því 
leyti, að málið er sumstaðar talsvert dönskuskotið“ (Dagur, 36. tbl., 16. ágúst 1928) og í jólabókavertíðinni 1991 
skrifar Örn Ólafsson um þýðingu Úlfs Hjörvar á skáldsögunni Leyndardómar eftir Hamsun: „Þýðingin virðist 
yfirleitt vel gerð. Þýðandi hefur mikinn orðaforða og leikni í að orða hlutina svo eðlilega að ætla mætti að bókin 
væri samin á íslensku. [...] Það bregður stundum fyrir orðalagi sem vanalega er kallað dönskuskotið enda þótt í 
þessu tilviki sé það af því að orðlagi norska frumtextans er fylgt of náið“ (Dagblaðið Vísir – DV, 257. tbl., 9. 
nóvember 1991). Á síðari árum hefur gagnrýnin þó einkum beinst að enskuskotnu máli. Í öðrum ritdómi Arnar í 
sama blaði, um þýðingu Fríðu Á. Sigurðardóttur á Í góðu hjónabandi (A proper marriage) eftir Doris Lessing, 
segir: „Þýðingin skilar frumtextanum villulaust, það sem ég hefi borið saman. En hún er ansi stirðbusaleg. Miðað 
við hvað, mætti spyrja. Miðað við t.d. frumsamda texta þýðanda, er svarið. Hún er hér eins og bundin í báða 
skó, sleppir aldrei af sér taumhaldinu. Sjálfsagt er það af viðleitni til að vera trú frumtextanum, en útkoman 
verður oft klunnalegri en frumtextinn.“ Af því má ráða að reiprennsli og áhrifajafngildi hafa verið ráðandi 
viðmið árið 1991, heimfærsla fremur en framandgerving. 
161 Miðað við upplýsingar í Gegni er þetta trúlega Benedikt Björnsson (1879-1941), skólastjóri á Húsavík sem 
fékkst einnig við ritstörf, þýddi Eitur eftir Alexander Kielland (útg. 1908) og Slunginn þjófur og aðrar sögur (útg. 
1934) eftir Edgar Allan Poe og samdi kennslubækur um málfræði, réttritun og skólaljóð. Hann birti einnig 
ævintýri í Skírni 1913 undir nafninu Björn austræni.   
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Dregið hefur úr almennum lestri á fornsögum og alþýða manna sækir í neðanmálssögurnar 

(sami, bls. 344); Jóhann Jóhannesson í Reykjavík hefur stofnað bókaútgáfu til að gefa út 

„útlendar sögur í íslenzkum þýðingum“ (sami, bls. 347); útgefendur blaðanna sjá ekki lengur 

sjálfir um þýðingar heldur hafa „keypt stundum starfið af mönnum, sem leigðu sig til þess 

fyrir lítið verð, þó að þeir væru alls ekki færir um það“ (sami, bls. 345); og „frumsamdar 

bókmentir vorar eru snauðar og fábreyttar að því er snertir sagnagerð og sjónleikagerð“ 

(sami, bls. 349). 

 Benedikt hefur fulla trú á því að íslenskur almenningur snúi baki við þessum 

„bókmentahroða“ þótt þjóðin sé „ískyggilega sólgin“ í hann: 

 

Menn segja nú ef til vill, að þetta sé hægra sagt en gert, enda sé þannig í öllum 

bókmentalöndum, að ómerkilegar bækur og rusl fljóti með, sem er við hæfi lægstu stéttanna.  

En slíkt er mjög fjarri sanni, að því er oss snertir. Alþýða manna hér á landi er svo vel viti borin 

og upplýst, að útlendar skrílbækur eru alls ekki við hennar hæfi. (BB 1906, bls. 348.)  

  

Nokkrar breytingar hafa samkvæmt þessu orðið á bókmenntakerfinu, þó að trúin á yfirburði 

Íslendinga og umhyggjan fyrir þjóðtungunni hafi ekki haggast. Útgáfan hefur aukist þó að enn 

sé lítið skrifað af íslenskum skáldsögum og leikritum og þýðingar á skáldsögum eru mjög 

miðlægar í kerfinu og hafa þokað hefðbundnum bókmenntagreinum úr sessi. Fleiri fást nú 

við að snúa „nýju skáldsögunni“ á íslensku en áður og fleiri eru líka að hefja útgáfustarfsemi 

en beina sjónum að bókum fremur en tímaritum. Kerfið er á fleygiferð, jarðvegur 

ákjósanlegur og ný íslensk bókmenntagrein að verða til. 

  Í lok 19. aldar má vel vera að einn þáttur í vali á efni til þýðingar hafi verið aðgengi að 

erlendu prentefni, en þó barst furðu mikið af alls konar bókum, blöðum og tímaritum til 

Íslands eins og vel má sjá af þýðingum í íslensku blöðunum. Þegar litið er til valdanna sem 

ritstjórar og útgefendur síðari hluta 19. og fyrri hluta 20. aldar höfðu á hendi og sterkra 

skoðana þeirra er samt varla hægt annað en að velta fyrir sér hve mikinn þátt pólitísk viðhorf 

hafi átt í mótun menningarstefnu, jafnt í hámenningu sem lágmenningu. Skoðum snöggvast 

„harðsoðnu glæpasöguna“ sem varð til skömmu fyrir síðari heimsstyrjöld. 

 Þjóðfélagsgagnrýni og beittar mannlífslýsingar einkenndu hinar harðsoðnu 

glæpasögur Raymond Chandlers og Dashiell Hammetts sem hafa einhverra hluta vegna ekki 

átt upp á pallborðið á íslenskum bókamarkaði og lítið verið þýddar. Ef til vill fældi ofbeldið frá 

og einhverjar hugmyndir um að slíkt ætti ekki erindi til íslenskra lesenda, en hugsanlega 
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hefur útgefendum þótt bandarískt borgaumhverfi of framandi fyrir Íslendinga. Harðsoðna 

glæpasagan varð fyrst til á fjórða áratug síðustu aldar og átti blómaskeið sitt á þeim fimmta 

og óþekktur þýðandi snaraði framhaldssögunni Granni maðurinn (The Thin Man) eftir 

Hammett fyrir Fálkann 1936-37 (41. tbl. 1936 til 26. tbl. 1937). Hin fræga saga hans 

Möltufálkinn (The Maltese Falcon) virðist sú eina sem komið hefur út á bók á íslensku, í 

þýðingu Ólafs Gunnarssonar og ekki fyrr en 1990 (Íslenski kiljuklúbburinn, Reykjavík). Það 

lítur ekki út fyrir að Chandler hafi framan af notið náðar í augum ritstjóra, því einungis ein 

saga auðkennd honum finnst við leit á timarit.is, sagan „Maðurinn sem kunni vel við 

hunda“162. Íslenski kiljuklúbburinn gaf svo út  Svefninn langi (The Big Sleep) árið 1987 í 

þýðingu Guðbergs Bergssonar. Þekktir rithöfundar þýddu báðar sögurnar  en það vekur 

spurningar um hverjir hafi átt upptökin að þýðingunni, útgefandinn eða þýðendurnir. Við 

nánari eftirgrennslan kom í ljós að útgefandinn hafði valið bækurnar og reyndar fleiri  bækur 

eftir höfunda sem höfðu ekki verið mikið þýddir eða jafnvel ekkert  á þessum tíma.163 

 Í Fálkanum, 9. árg. 42. tbl. 1936, er Dashiell Hammett kynntur fyrir íslenskum 

lesendum með miklu lofi: 

  

Saga þessi er svo meistaralega bygð að það er ósvikið gaman að lesa hana. Lesendur Fálkans 

munu fylgjast með henni frá upphafi og jafnan bíða næsta blaðs með óþreyju eftir að fá 

framhaldið. — Hinn frægi rithöfundur Sinclair Lewis segir um höfund hennar, að hann sje 

tvímælalaust snjallastur allra leynilögreglusagnahöfunda i Bandaríkjunum. Það er því 

ómaksins vert að kynnast Dashiell Hammett og „granna manninum" hans. (Fálkinn, 1936.) 

 

                                                           
162 Sagan var framhaldssaga í Vikunni árið 1987, frá 21. tbl. til 25. tbl. Þýðanda er ekki getið en sagan heitir á 
frummáli „The Man Who Liked Dogs“ og birtist fyrst í tímaritinu Black Mask 1936. Það má vera að fleiri sögur 
hafi birst í Vikunni án þess að það komi fram á timarit.is, því efni þaðan kemur illa eða ekki upp í leit. 
163 Ég leitaði fyrst til Ólafs Gunnarssonar sem sagði mér að hann hefði falast eftir verkefnum hjá útgáfunni eftir 
að  Á vegum úti, þýðing hans á On the Road Kerouacs, kom út hjá Máli og menningu 1988. Útgefandinn bauð 
honum að þýða þessa glæpasögu og hann lét slag standa, þótt hann hefði heldur kosið annað verkefni. 
Upp úr samtali okkar Ólafs hringdi ég í Halldór Guðmundsson, sem var í forsvari fyrir Íslenska kiljuklúbbinn á 
þessum árum. Hann sagði mér að útgefendur hefðu í öllum, eða að minnsta kosti langflestum, tilvikum haft 
frumkvæði að þýðingum á glæpasögunum sem komu út hjá forlaginu. Sjálfur vildi hann láta þýða Hammett og 
Chandler, sem áttu litla sem enga útgáfusögu á Íslandi, og forlagið hafði ennfremur frumkvæði að þýðingu og 
útgáfu tveggja bóka eftir Robert B. Parker, Guð forði barninu (God Save the Child) 1986 í þýðingu Guðmundar 
Andra Thorssonar, og Á refilstigum (A Savage Place) 1989, í þýðingu Árna Sigurjónssonar og Guðmundar Andra 
Thorssonar. – Það má vel vera að dálæti Halldórs á Raymond Chandler hafi líka orðið til þess að Mál og menning 
gaf út söguna Litla systir (The Little Sister) árið 1990, í þýðingu Þorbergs Þórssonar. 
Aðrar bækur sem komu út undir merkinu „Náttuglur“ hjá Íslenska kiljuklúbbnum voru eftir Anders Bodelsen (2 
bækur, 1986 og 1989), P.D. James (3 bækur, 1986, 1987 og 1988) og Ngiao Marsh (1 bók, 1987). Í flestum 
tilvikunum eru þetta einu bækurnar sem hafa verið þýddar eftir þessa höfunda á íslensku og því um 
brautryðjendastarf að ræða, en útgáfa á afþreyingarbókum í kiljum markaði vissulega einnig tímamót í 
bókaútgáfu á Íslandi, þótt kiljurnar hafi ekki fest sig almennilega í sessi fyrr en síðar. 
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Síðan bólaði ekki á fleiri þýðingum, þótt kvikmyndir eftir sögum Hammetts hafi ratað til 

landsins og verið sýndar við góða aðsókn. Getur það að einhverju leyti stafað af pólitískum 

skoðunum höfundar? Á síðari hluta fjórða áratugarins gerðist hann mjög virkur á vinstri 

væng bandarískra stjórnmála, barðist hatrammlega gegn fasisma og gekk í kommúnistaflokk 

Bandaríkjanna 1937 – ári eftir að Fálkinn birti Granna manninn. Pólitísk afskipti Hammetts 

voru talsvert áberandi og nægðu til að honum var fleygt í fangelsi. Síðar varð hann fyrir 

barðinu á alræmdum kommúnistaveiðum Joseph McCarthys og bækur hans voru m.a. 

bannaðar í almenningsbókasöfnum. Gerði þetta að verkum að íslenskum útgefendum blaða 

og bóka þótti ófýsilegt að þýða sögur hans og birta? Var Hammett „vafasamur“ höfundur? 

Getur hugsast að pólitísk viðhorf hafi orðið til þess að „harðsoðnu krimmarnir“ voru ekki 

þýddir á íslensku fyrr en svona seint? 

 Hörð vinstrimennska einkenndi að vísu ekki  Raymond Chandler, sem hefur verið 

kallaður „arftaki Dashiell Hammetts“ enda hófst ferill hans um svipað leyti og Hammett hætti 

að skrifa, en þjóðfélagsgagnrýni var engu að síður áberandi í bókum hans og kannski hafa 

íslenskir útgefendur sett hann undir sama hatt og forvera hans. Að frátöldum tveimur 

smásögum sem birtust á íslensku 1957 kom skáldsaga eftir hann fyrst út árið 1987, eins og 

áður sagði. 

 Íslenskir útgefendur kærðu sig sem sagt ekki um glæpasögur af þessu tagi en veðjuðu 

fremur á hugarsmíð Danans Niels Gustav Meyns (1891-1957), Basil fursta, sem kom fyrst út á 

dönsku um 1925 og fetaði troðnari slóð en til dæms Philip Marlowe í ævintýrum sínum. 

Fyrsta heftið um „konung leynilögreglumannanna“ kom út á íslensku árið 1939 en sögurnar 

hafa verið gefnar út margsinnis síðan og Vestfirska forlagið hóf að gefa þær út eina ferðina 

enn fyrr á þessu ári, sem merkir sjálfsagt að menn telja Basil fursta enn eiga erindi við 

íslenska lesendur.164 Nafnleysi höfundar er íhugunarvert með hliðsjón af útgáfutímanum, en 

Meyn var viðriðinn danska nasistaflokkinn og einn af þeim höfundum sem dregnir voru fyrir 

                                                           
164 Á dönskum lista á sherlockiana.dk (sjá 
http://www.sherlockiana.dk/hjemmesider/Ego/penny%20dreadfuls%20mm/fyrst%20basil/fyrst%20basil.htm) 
eru 64 titlar og 52 hefti komu út á íslensku í lotunni 1946-1954. Dæmi eru þó um fleiri titla, jafnvel allt að 70, en 
sumar sögurnar hafa líkast til komið út undir mörgum nöfnum eins og hefur gerst með verk annarra höfunda, 
t.d. Agöthu Christie. Eins gæti eitthvað af þessum sögum verið frumsamið á íslensku, eins og kvittur gekk um á 
meðan hvorki var vitað um höfund né þýðanda/þýðendur þeirra, en einnig er hugsanlegt að inn í seríuna hafi 
slæðst sögur úr öðrum syrpum. 33. hefti (1950-1951) heitir til dæmis Hið dularfulla X, sem er ekki bein þýðing á 
neinum af dösku titlunum, en Meyn skrifaði aðra seríu um Den Mystiske Mr. X undir nafninu Jan Dorph, einu af 
fjölmörgum dulnefnum sínum. Sú sería kom út í Danmörku á árunum 1943-46. Til að skera úr um þetta þyrfti að 
ráðast í það mikla verk að bera saman allar útgáfur af þýðingum á Basil fursta og dönsku frumútgáfurnar, sem 
væri vissulega skemmtilegt viðfangsefni en óneitanlega talsvert tímafrekt. 
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Æresret danska rithöfundasambandsins eftir stríð og reknir úr félaginu. Þó að íslenski 

útgefandinn hafi ekki endilega vitað af stjórnmálaafskiptum höfundarins eða viljað halda 

nafni hans leyndu af þeim sökum virðist hann almennt hafa látið í veðri vaka að sögurnar 

væru enskar þótt bæði hann og ónafngreindu þýðendurnir hljóti að hafa vitað betur.165 Fyrir 

stríð var Meyn afkastamikill og vinsæll afþreyingarhöfundur í Danmörku og víðar, bæði undir 

eigin nafni og einhverju af fjölmörgum dulnefnum sínum, svo varla hefur nafnleyndin stafað 

af því að um óþekktan höfund væri að ræða. 

 Tveimur árum síðar, eða 1941, kom fyrst út á bók íslensk þýðing á sögu eftir Agöthu 

Christie, en eins og fyrr sagði birtist verk eftir hana á íslensku sem neðanmálssaga í 

Þjóðviljanum frá ágúst 1938 til 10. janúar 1939, sagan „Hver er sá seki?“ (The Murder of 

Roger Ackroyd), Poirot-saga frá 1926. Talsvert púður fór í að sýna Christie í lofsamlegu ljósi 

fyrir íslenskum lesendum, ekki bara í Þjóðviljanum, og í Fálkanum 1938 er Poirot hennar líkt 

við Sherlock Holmes og sagður vera „vel og kænlega“ dreginn upp166. Íslenskir 

glæpasagnaunnendur virtust kunna vel að meta sögur Agöthu Christie, sem gerast gjarnan á 

óðalssetrum í enskum sveitum þar sem menn myrða hver annan hugvitssamlega en mjög 

snyrtilega, og ekki virðist enskt yfirstéttarumhverfi hafa staðið sérstaklega í lesendum fremur 

en eksótísk ævintýri Basil fursta og hættulegu glæpakvendin þar. Hitt er þó eftirtektarvert 

hvað aðrir kvenkyns glæpasagnahöfundar voru lengstum lítið þýddir á íslensku, þótt bækur 

þeirra væru vinsælar erlendis, til dæmis Dorothy L. Sayers (3 smásögur), Margery Allingham 

(3 neðanmálssögur), Ngaio Marsh (1 bók),  P. D. James (4 bækur), Ruth Rendell (3 bækur), 

Elizabeth George (engin þýðing) og Sue Grafton (2 bækur).  Sögur um kvenkyns spæjara voru 

líka lengi fáséðar og kannski hefur ekki þótt kvenleg iðja að skrifa um glæpi, hvað þá leysa 

morðgátur, því lítið reyndi á mögulegar vinsældir bóka af þessu tagi. Það styrkir kenninguna 

um að mönnum hafi þótt lögreglustörf lítt við hæfi kvenna að kona varð fyrst lögregluþjónn 

(eða lögreglukona eins og það var kallað) árið 1941, en konur fengu ekki að klæðast 

lögreglubúningum fyrr en 1976 og ekki gegna öllum störfum fyrr en 1978.167 Kona var ekki 

skipuð í stöðu aðstoðaryfirlögregluþjóns fyrr en árið 2000, þá í fjarskiptamiðstöð 

lögreglustjóra.168 Kvenkyns spæjarar komu líka seinna á sjónarsviðið í íslenskum glæpasögum 

                                                           
165 Í Gegni eru sögurnar enn skráðar sem þýðingar úr ensku. 
166 Fálkinn, 1939. 48. tbl., bls. 2. 
167 Sjá vef Kvennasögusafns Íslands: http://kvennasogusafn.is/index.php?page=kvosin.  
168 Sjá vef Innanríkisráðuneytisins: 
http://www.innanrikisraduneyti.is/raduneyti/starfssvid/logregla/upplysingar/nr/254.  
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en karlkyns starfsbræður þeirra og kvenpersónur í glæpasögum gegndu flestar hefðbundnum 

kynhlutverkum (KJ 2001, bls. 62-63). Sama máli gegndi reyndar að miklu leyti um 

kvenpersónur í þýddum „glæpasögum“ ætluðum unglingum, til dæmis í hinum vinsælu 

Ævintýra-bókum169,  Fimm-bókum170 og Dularfullu-bókum171 eftir Enid Blyton, þar sem 

drengirnir voru mun framtakssamari, úrræðabetri og kjarkmeiri en telpurnar, hugsanlega að 

undanskilinni Georgínu sem vildi láta kalla sig Georg (og tók þannig á sig karlmannsgervi) í 

Fimm-bókunum.  Hin sænska Eva-Lotta stóð strákunum hins vegar fyllilega á sporði í bókum 

Astrid Lindgren um Karl Blómkvist, en allar þrjár hafa verið þýddar á íslensku.172 

 Bandaríska leynilöggan Nancy Drew173 var hins vegar ætluð ívið eldri lesendahópi, 

rétt eins og Bob Moran-bækurnar, Frank og Jói, dönsku Kim-bækurnar  og aðrar vinsældar 

afþreyingarseríur sem ekki verður fjallað um hér, en Nancy-bækurnar voru fremur ætlaðar 

stúlkum en piltum. Nancy var eins konar ofurkvendi sem allt gat og kunni,18 ára, vellauðug 

og falleg, ók sportbíl og hafði áhuga á fötum og útliti auk þess að eiga kærasta. Þannig gat 

enginn dregið kvenleika hennar í efa þó að hún sinnti jafn ókvenlegum viðfangsefnum og 

glæparannsóknum. Fróðlegt væri að gera sérstaka úttekt á þessari grein glæpasagna, bæði 

stelpu- og strákabókum, en telja má nokkuð víst að lestur þeirra hafi búið upprennandi 
                                                           
169 Draupnisútgáfan gaf út ritröðina sem kennd var við Ævintýri (Ævintýraeyjan, Ævintýrahöllin o.s.frv.) á 
árunum 1950-57, alls átta bækur, allar í þýðingu Sigríðar Thorlacius (1913-2009). Þær voru allar endurútgefnar, 
fyrst hjá Iðunni upp úr 1980 en síðast Ævintýradalurinn 2008, hjá útgáfunni Útkall. 
170 Iðunn gaf út Fimm-bækurnar samfellt frá 1957-1971, alls 16 bækur í þýðingu Kristmundar Bjarnasonar 
(1919). Síðan varð hlé á útgáfunni þangað til 1985-1989, þegar út komu 5 bækur, fyrstu tvær í þýðingu 
Álfheiðar Kjartansdóttur (1925-1997) en hinar í þýðingu Sævars Stefánssonar (1949). Útkall hóf svo að 
endurútgefa eldri þýðingarnar 2005 og virðist hafa slegið saman tveimur titlum í fyrstu bókinni: Fimm í 
fjársjóðaleit á Fagurey (Five on a Treasure Island). Upphafleg þýðing Kristmundar frá 1957 hét Fimm á Fagurey 
en þýðing Álfheiðar Kjartansdóttur sem kom út 1986 hét Fimm í fjársjóðsleit og var þýðing á bókinni Five on 
Finniston Farm. Síðast kom út Fimm á Smyglarahæð 2008, útgefandi Útkall, þýðing Kristmundar frá 1959. 
171 Fjórtán „ævintýri fimmmenninganna og Snata“ komu út í Dularfullu-seríunni á árunum 1959-1973. Andrés 
Kristjánsson (1915-1990) þýddi allar bækurnar en útgefandi var Iðunn. 
172 Norðri gaf út fyrstu og síðustu bókina, Leynilögreglumaðurinn Karl Blómkvist (1956) og Karl Blómkvist og 
Rasmus (1958) í þýðingu Skeggja Ásbjarnarsonar (1911-1981), en miðbókin, Blómkvist í hættu staddur, kom 
ekki út fyrr en 1983 hjá Máli og menningu, í þýðingu Þorleifs Haukssonar. Ástæðan fyrir því að sleppa 
miðbókinni upphaflega kann að vera sú að í henni leysa ungu leynilöggurnar morðgátu, sem hefur ef til vill ekki 
þótt heppilegt lesefni fyrir íslensk börn og unglinga. – Til gamans má geta þess að auk uppnefnisins „Kalle 
Blomkvist“ sem söguhetja Stiegs Larssons hlýtur í Millenium-þríleiknum þykir nafn Lisbeth Salander í sömu seríu 
keimlíkt nafni Evu-Lottu Lisander í sögunum af Karli Blómkvist. Líklegt má telja að Larsson hafi haft dálæti á 
þessum sænsku „barnaglæpasögum“ í æsku. 
173 Það mætti segja að útgáfa á Nancy-bókum Carolyn Keene – en margir höfundar leyndust á bak við það nafn 
– jafnist helst á við útgáfuna á bókum Alistair MacLeans, því á árunum 1968-1984 er ekki annað að sjá en út hafi 
komið á íslensku amk. 36 bækur og tvær til viðbótar eftir það, auk endurútgefinna bóka. Leiftur gaf bækurnar út 
framan af og kenndi við Nancy en þýðendur voru nokkrir; mest þýddi þó Gunnar Sigurjónsson (1913-1980). 
1992 tekur Skjaldborg að endurútgefa Nancy-bækur, 8 í þýðingu Gunnars og eina í þýðingu Eiríks Baldvinssonar 
(1906-2004). 2007 koma svo út hjá Tindi tvær bækur úr sömu ritröð án þess að þær séu kenndar við Nancy, 
báðar í þýðingu Helga Jónssonar. – Nancy-bækurnar eru fjölmargar og ekki nema brot af þeim hefur verið þýtt á 
íslensku. (Sjá yfirlit titla o.fl. hér: http://www.series-books.com/nancydrew/nancydrew.html.)  
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glæpasagnahöfunda Íslands ágætlega undir framtíðina enda gríðarlega vinsælar barna- og 

unglingabækur. 

 Aðrar bókmenntategundir sem einnig falla undir afþreyingu en hafa ekki átt upp á 

pallborðið hér fyrr en á síðustu árum eru til dæmis fantasían og vísindaskáldsagan og 

sömuleiðis eru sjaldséðar  gamansamar glæpasögur, glæpasögur með dýr í aðalhlutverkum 

og sögur þar sem til dæmis matargerð eða tiltekið áhugamál eru í þungamiðju svo eitthvað 

sé nefnt. Sem dæmi um slíkar bækur mætti nefna veðhlaupakrimma Dick Frances, en aðeins 

fjórar af rúmlega fjörutíu bókum hans hafa verið þýddar á íslensku, eða bækur Carl Hiassens 

þar sem gamansemi og glæpir fara saman, en engin þeirra virðist enn hafa verið þýdd. Lítið 

hefur líka farið fyrir „sögulegum“ krimmum174 en sú grein hefur notið nokkurra vinsælda 

erlendis, til dæmis sögur eftir Caleb Carr (engin þýðing), Lindsay Davis (engin þýðing), Paul 

Doherty (engin þýðing), Ellis Peters (4 bækur) eða Anne Perry (engin þýðing). Því kann að 

valda að umhverfið þykir framandi fyrir íslenska lesendur, en sama máli gegnir reyndar fyrir 

lesendur af öðru þjóðerni þegar sögusviðið er Róm eða Egyptaland til forna, svo dæmi séu 

tekin, en sögur sem gerast á fyrri tímum í eigin landi geta líka verið býsna framandlegar. Í 

ástarsögum virðist sögusvið fyrri alda ekki vera nein hindrun fyrir þýðingu, eins og sjá má af 

því að sögulegar ástarsögur eftir Barböru Cartland, Georgette Heyer og fleiri höfunda hafa 

verið þýddar á íslensku, en þessi skortur á sögulegum sakamálasögum gefur aftur til kynna 

að mönnum þyki helst við hæfi að glæpasaga gerist í nútímanum. 

 Í íslenskum sakamálasögum er sögusviðið þó einstaka sinnum Ísland á fyrri tímum, til 

dæmis varð heimsmeistaraeinvígið í skák 1972 innblástur tveggja glæpasagna árið 2011, 

Einvígisins eftir Arnald Indriðason og Lygarans eftir Óttar M. Norðfjörð. Þegar kóngur kom 

(2009) Helga Ingólfssonar gerist í Reykjavík 1874 og gæti einnig flokkast sem spennu-

/glæpasaga. Það verður fróðlegt að sjá hvort einhver viðsnúningur verður ef sögulegu, 

íslensku glæpasögurnar verða vinsæl bókmenntagrein og sögulegar, erlendar glæpasögur 

taki þá að rata hingað í þýðingum. 

 Áherslur í efnisvali til þýðingar hafa breyst með tíma og smekk, en þær hafa einnig 

fylgt sveiflum og hreyfingum innan fjölkerfisins, hvernig sem þeim er stýrt. Vinsældir 

glæpasagna – eða að minnsta kosti hvernig má ráða þær vinsældir af fjölda þýddra verka – 

                                                           
174 Það er sögum sem gerast á öðrum tíma en í nútímanum en fjalla ekki endilega um „sagnfræðilegar“ 
persónur, þótt svo kunni líka að vera. 
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virðast þó lítið réna.175 Lengi framan af voru helst reiddar fram hefðbundnar, þýddar 

glæpasögur á Íslandi með sögusvið einkum mannað enskum broddborgurum, og 

siðferðisboðskapurinn sem flestar þeirra fluttu féll vel að hugmyndum samfélagsins um gott 

og illt, að umbunað sé á einhvern hátt fyrir hið góða en refsað fyrir illgjörðir: 

 

Oft hefur því verið haldið fram, að sakamálasögur séu í eðli sínu íhaldssamar hvað snertir 

þjóðfélagsviðhorf. Og víst er það rétt, sérstaklega hvað hinar eldri sögur varðar. Þær þjónuðu 

beinlínis því hlutverki, að fullvissa fólk um að óbreyttu ástandi yrði viðhaldið, lögum og 

reglum framfylgt, þannig að þeir sem áttu hagsmuna að gæta með „status quo“ gátu 

ímyndað sér, að engar geigvænlegar breytingar yrðu á þjóðfélagsskipaninni. En ævintýrin 

enda öll, og ekki alltaf vel, og því hafa gagnrýnar glæpasögur með fingur á æðaslætti 

samfélagsins tekið við af leynilögreglusögum, og eru þær í nokkru samræmi við 

upplausnarástand það, er víða ríkir í borgarsamfélögum hins vestræna heims. (IÞK 1981, bls. 

39.) 

 

Nú kallar tíðarandinn á myrka sýn á þjóðfélagið, leynda spillingu valdhafa og lögreglu sem 

lítið getur spornað gegn forhertum glæpagengjum vegna þunglamalegs regluverks og 

fjárskorts. Glæpirnir tengjast oft því sem er ofarlega á baugi í umræðunni, svo sem mansal, 

eiturlyf og gríðarleg fjársvik, mannslífið er lítils eða einskis virði og margir drepnir og 

söguhetjan sem ræður glæpina og fer með sigur af hólmi á endanum hlýtur ekki endilega 

þakkir eða umbun fyrir vikið. Eflaust eru þessar sögur að einhverju leyti þjóðfélagsspegill en 

kannski spegla þær ekki síst ótta okkar og tortryggni á tímum sem einkennst af miklu 

upplýsingastreymi og örum breytingum, einkum í tækni. 

 Áhugavert skeið rann upp í íslenskri þýðingarsögu þegar spennusagnasprengjan mikla 

hófst af einhverjum ástæðum í kringum 1960 og entist í rúm tuttugu ár. Ótvíræður konungur 

þeirrar bylgju var Alistair MacLean (1922-1987) en eftir hann voru útgefnar einar 37 bækur, 

sumar oftar en einu sinni. Þrettándinn var orðinn heldur þunnur í lokin, enda höfundurinn 

látinn og við tók „næstum-því-nafni“ hans Alastair MacNeill sem skrifaði bækurnar fyrir 

hann. Andrés Kristjánsson (16), Álfheiður Kjartansdóttir (5) og Sverrir Hólmarsson (6) voru 

helstu þýðendur MacLeans á Íslandi en aðrir þýddu minna, sumir bara eina bók. 

                                                           
175 Af þeim  u.þ.b. 1500 titlum sem árlega eru gefnir út á Íslandi er tæpur þriðjungur þýtt afþreyingarefni og 
barna- eða unglingabækur. Í Bókatíðindum er þýddar efnið flokkað í annars vegar skáldverk og hins vegar 
barna- og unglingabækur, og sé þeim flett nokkur ár aftur í tímann sést að hlutföll fagurbókmennta og 
afþreyingarefnis haldast nokkuð áþekk, afþreyingarefninu í vil. Sjá vef Félags íslenskra bókaútgefenda: 
http://bokatidindi.is/index.php/bokatieindi.  
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 Margir aðrir höfundar komu einnig við sögu, allir breskir, en þekktastir og vinsælastir 

þeirra voru líklega Hammond Innes, Desmond Bagley og Francis Clifford. Auk þeirrar 

dularfullu ástæðu sem réð bylgju sagna af þessu tagi vekur einkum athygli hve þýðendur á 

þessu tímabili voru lítið sérhæfðir og þýddu fjölbreytt efni. Þar sem ástarsagnaútgáfa var 

einnig talsverð á sama tíma lá beint við að kanna hvort kynjaskiptingar gætti í þýðingunum, 

en svo reyndist ekki vera: Andrés Kristjánsson (1915-1990) þýddi jöfnum höndum Theresu 

Charles, Enid Blyton og Alistair MacLean;  Álfheiður Kjartansdóttir (1925-1997) þýddi 

Hammond Innes, Alistair MacLean, Mary Stewart og Phyllis Whitney en einnig 

Kvikmyndahandbókina, fræðibækur, sjálfshjálparbækur, barnabækur og reyfara; og Skúli 

Jensson (1920-2002) færði okkur ævintýri Tom Swift, James Bond og rómantískar hetjur 

Barböru Cartland og Ib Henrik Cavling, svo einhverjir þýðendur séu nefndir. 

 Í spennusagnabylgjunni miklu mætti ímynda sér að útgefendur hafi valið að svara 

vissum þjóðfélagshreyfingum samtímans og þörf sem spratt af þeim á þennan hátt. Íslensku 

borgarastéttinni var að vaxa fiskur um hrygg með breyttri búsetu og atvinnuháttum sem gæti 

hafa kallað á vissa fortíðarþrá (nostalgíu) til „karlmannlegri“ tíma. Söguhetjur 

spennusagnanna glíma ekki bara við forherta glæpamenn sem ógna borgaralegum gildum 

heldur eiga þær iðulega í stríði við óblíð máttarvöld úti á sjó, uppi í fjöllum, í óbyggðum eða 

annars staðar þar sem reynir á líkamlegan styrk og hugkvæmni. Það mætti ímynda sér að 

bankablækur og skrifstofumenn hafi fundið í þeim staðfestingu á karlmennsku sinni þótt þeir 

byggju sjálfir við kyrrlátari kjör og lifðu ekki eins æsilegu lífi. 

 Á sama tíma varð einnig mikill uppgangur í útgáfu ástarsagna ætluðum kvenkyns 

lesendum, sem mætti á sama hátt túlka sem styrkingu á borgaralegum hugmyndum um 

eðlislægan kynjamun og kvenhlutverk. Theresa Charles og Denise Robins báru höfuð og 

herðar yfir aðra ástarsagnahöfunda tímabilsins (IÞK 1980, bls. 53-54), en bækur þeirra eru 

vissulega með nokkru spennuívafi. Sama máli gegnir um fleiri höfunda þótt rómantíski 

þátturinn sé sterkastur og í sumum sögunum fór lítið fyrir æsilegum atburðum nema þá helst 

á tilfinningasviðinu. Ingvi Þór bendir á það í ritgerð sinni að karlmenn virðist forðast 

ástarsögur en konur taki iðulega spennusögur að láni á bókasöfnum: 

 

[...] sérstaklega ef um kvenrithöfunda er að ræða t.d. Agatha Christie, Ngiao Marsh og 

Margery Allingham. Hins vegar er lítið til af slíkum bókum í íslenskum þýðingum, og þess 

vegna neyðast þær konur, er ekki lesa erlend mál til að halla sér að spennusögum, þar sem 

þær hafa þá ekki völ á öðrum tegundum sakamálasagna.  (IÞK 1980, bls. 50.) 
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Þetta undirstrikar það sem áður var sagt um þýðingar á glæpasögum eftir konur en svarar 

ekki spurningunni um hvers vegna ekki voru þýddar fleiri, þegar allt bendir til að 

lesendahópurinn hefði verið til staðar. 

 Þegar norræna glæpasagan barst hingað, einkum með Sögu um glæp Maj Sjöwalls og 

Per Wahlöös, sem Íslendingar lásu fyrst sem neðanmálssögur, virðist vera komið að 

vatnaskilum í íslenskri skáldsagnagerð af hverju sem það kann að stafa. Eins og fyrr sagði 

kann ástæðan að vera sú að norrænu sögurnar hafi staðið íslenskum lesendum og 

rithöfundum nær að efni, umhverfi og stíl en sögur úr ensku eða bandarísku umhverfi, 

borgarumhverfið og glæpir sem því fylgja hafi verið kunnuglegra, eða hreinlega að nú hafi 

íslenskir höfundar loksins verið tilbúnir að taka sjálfir til hendinni og reiða fram 

heimasmíðaðar glæpasögur eftir að hafa lært listina af erlendum höfundum. Hvað sem 

veldur voru afleiðingarnar þær að vægi þýddu glæpasögunnar verður minna í 

afþreyingargeira íslenska bókmenntakerfisins og minnkar enn þegar blöðin hættu að birta 

framhaldssögur á síðustu áratugum tuttugustu aldar. 

 Þýðingarnar virðast samt hafa skilað sínu, bæði það sem var þýtt og hitt sem var 

sleppt, og hér verða tekin örfá dæmi. 

 Þegar rennt er yfir lista Hins íslenska glæpafélags um íslenskar sakamálasögur176 

vekur fljótlega athygli að konur virðast lítinn áhuga hafa á ritun slíkra sagna og fyrsti 

kvenhöfundurinn sem birtist á listanum er Birgitta H. Halldórsdóttir árið 1983177. Bækur 

Birgittu mætti telja nær rómantísku spennusögunum sem gjarnan eru flokkaðar með 

ástarsögum, „hefði-ég-bara-vitað-sögum“,  en þeim sem almennt eru taldar til eiginlegra 

glæpasagna. Katrín Jakobsdóttir lýsir þeim svo: 

 

Söguhetjur hennar og spæjarar eru yfirleitt ungar hugrakkar stúlkur sem dragast inn í 

dularfull mál, ýmist af tilviljun eða vegna starfs síns. [...] Söguhetjur Birgittu eiga það 

sammerkt að láta ekki deigan síga og reyna að leysa málin en rómantíkin er yfirleitt ekki langt 

undan og oft kemur prinsinn á hvíta hestinum og bjargar þeim undir lokin. (KJ 2001, bls. 50.) 

 

                                                           
176 Sjá heimasíðu félagsins: http://www2.fa.is/krimi/index.html.  
177 Á listann vantar reyndar þrjár glæpasögur eftir Ingibjörgu Jónsdóttur sem voru framhaldssögur í blöðum og 
tímaritum: „Röndótti trefillinn“ (Fálkinn, 1965), „Lík í snjó“ (Alþýðublaðið, 1965) og „Jólasveinar“ (Tíminn, des. 
1968 – jan. 1969). Viðtökur við síðustu sögunni, sem var eins konar gaman-glæpasaga, voru blendnar og um 
hana birtust lesendabréf bæði með og á móti. 
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Fyrsta íslenska þýðing á sögu eftir Denise Robins kom út 1964, Phyllis Whitney 1968, Mary 

Stewart 1950 og Theresu Charles 1955, en fjölmargar bækur eftir þær allar hafa komið út á 

íslensku. Birgitta er fædd 1959 og ekki að efa að hún hafi lesið eitthvað af þessum bókum í 

uppvextinum, ekki síst af því að þær voru vinsælar til jólagjafa handa ungum stúlkum og 

konum. Því liggur beint við að álykta að höfundarverk hennar hafi sprottið af lestri þýðinga 

en hún er ekki endilega sammála því sjálf: 

 

Ég vona að ég hafi skapað þetta. Og til dæmis í þessum skáldsögum er ekkert sem á sér stoð í 

raunveruleikanum, þetta er allt saman bara eitthvað sem ég hef ímyndað mér. En auðvitað er 

eitthvað sem gæti haft áhrif á mann þó maður geri sér ekki grein fyrir því sjálfur.178 

  

Birgitta hefur skrifað fjölmargar bækur fyrir börn og fullorðna, en við leit í Gegni er ekki að 

sjá að hún hafi fengist við þýðingar. 

 Svo við höldum okkur við kvenfólkið má líka benda á Stellu Blómkvist en bækur 

hennar myndu teljast til „harðsoðnu glæpasögunnar“ og minna um margt á bækur Chandlers 

og Hammetts sem voru þýddar mjög seint á íslensku (Svefninn langi 1987 og Möltufálkinn 

1990). Fyrsta bók Stellu kemur út 1997, Morðið í stjórnarráðinu, og í viðtali við vefritið 

Druslubækur og doðrantar 2011 segir hún: 

 

Ég hef lesið mikið af skáldsögum eftir erlenda höfunda, þar á meðal glæpa- og spennusögur. 

Margir þeirra eru flottir sögumenn. Læt nægja að minna á Simenon og Highsmith, Hammett 

og Chandler, Ellroy og Greene. Fjögur þeirra eru bandarísk, einn er breskur og einn 

franskbelgískur.179  

 

Vissulega fylgir ekki sögunni að hún hafi lesið sögurnar í íslenskri þýðingu, en óneitanlega 

hefði hún kynnst þeim fyrr ef meira hefði verið þýtt af þeim. Reyndar hefur nokkuð verið þýtt 

af sögum Georges Simenons sem hafa komið út bæði sem framhaldssögur180 og á bók181, en 

bækur Patriciu Highsmiths hafa ekki enn ratað hingað í íslenskri þýðingu.  

                                                           
178 Úr viðtali við Birgittu H. Halldórsdóttur, "Þyrfti að lesa bækurnar mínar fyrir jólin". Dagur, 50. tbl. - 
HelgarDagur, bls. 6. 
179 Hildur Knútsdóttir: „Dularfyllsti rithöfundur Íslands? Viðtal við Stellu Blómkvist“. Sjá hér: 
http://bokvit.blogspot.com/2011/09/dularfyllsti-rithofundur-islands-vital.html. 
180 Fyrst „Líkið á krossgötunum“ í Fálkanum 1936, ónefndur þýðandi, en næst sagan „Ekki með vopnum vegið“ í 
Morgunblaðinu 1955, í „í íslenskri þýðingu Sverris Haraldssonar cand. theol.“ (Morgunblaðið, 28. september 
1955, bls. 2). Gefur þessi nafnbirting til kynna að viðhorf til þýðenda séu að breytast eða felst sérstakur 
gæðastimpill í því að hann sé „cand. theol.“? 
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 Sögur Simenons hafa orðið íslenskum höfundum innblástur, því Gunnar Gunnarsson 

hefur augsýnilega skírt sögupersónu sína, spæjarann Margeir, í höfuðið á hinum alkunna 

Maigret Simenons. Í viðtali segir hann frá höfundum sem hann hefur lært af: 

 

Já, það eru til ótal margir höfundar, sem maður lærir af. Það eru til nokkrir mjög vandaðir 

höfundar sem skrifa um glæpi og eru ekki beinlínis flokkaðir sem skemmtihöfundar. Einn 

mikill meistari á þessu sviði, sem mér finnst vera, er danskur og heitir Paul Örum182, og svo er 

Simenon.183 

 

Í ritdómi 1979 nefnir Heimir Pálsson aðra áhrifavalda: 

 

Gunnar hefur ekki til einskis komist í kynni við sænska rithöfunda á þessu sviði. Áhrif frá þeim 

félögum Sjöwall og Wahlöö leyna sér ekki, og góðu heilli hefur hann reyndar líka lært af þeim 

ágæta höfundi Bo Balderson184, sem skrifar frábæra krimma með ríkisráð nokkurt að 

söguhetju. — Af þessum höfundum sýnist mér Gunnar hafa lært margt, og það er vel. Menn 

eiga að hafa góðar fyrirmyndir frekar en vondar.185 

 

Ekkert sprettur í tómarúmi og þannig mætti rekja áhrifin sem íslenskir krimmahöfundar hafa 

orðið fyrir hingað og þangað út í heim. Sumum virðist þykja minnkun af því, eins og orð 

Birgittu Halldórsdóttur í tilvitnuninni hér að framan gefa til kynna, en aðrir eru ófeimnir að 

viðurkenna þau. Nú eru íslensku glæpasögurnar komnar á þann stall að þær eru gefnar út í 

þýðingum hér og hvar um heiminn og ekki að efa að einhverjir upprennandi krimmahöfundar 

verði fyrir áhrifum af þeim. 

 Talsverðar breytingar urðu í útgáfuheiminum á tuttugustu öld, einkum eftir síðari 

heimsstyrjöldina. Menningarpólitískt vald var vissulega enn mikið til á hendi blaðaútgefanda 

og ritstjóra og þeir höfðu á sínum snærum valinn hóp fólks til að fjalla um bókmenntir og 

listir en aðrir sáu um eiginlega bókaútgáfu. Þýðendur upp úr aldamótum voru framan af 

margir kennarar að menntun og/eða aðalstarfi, til dæmis hinn afkastamikli þýðandi Andrés 

                                                                                                                                                                                     
181 6 skáldsögur og leikrit, fyrst Dularfulla morðið (La tete d’un homme) 1944 (Hjartaásútgáfan). Þýðandi næstu 
bókar, Maja Baldvins, er sagður hafa þýtt úr ensku en bókin heitir á íslensku Skuggar fortíðarinnar (Le pendu de 
Saint-Pholien) og kemur út sama ár og hjá sömu útgáfu. 
182 Höfundurinn heitir Poul Ørum (1919-1997), var danskur og virðist ekki hafa verið þýddur á íslensku. 
183 Guðlaugur Bergmundsson: „Menn halda oft að rithöfundar lifi á einhverjum loftanda". Viðtal við Gunnar 
Gunnarsson. Helgarpósturinn, 3. október 1980, bls. 24. 
184 Guðni Kolbeinsson þýddi bókina Ráðherrann og dauðinn (Statsrådet och döden), sem kom út árið 1982 
(Vaka, Reykjavík). Bo Balderson er dulnefni eins eða fleiri sænskra höfunda. 
185 Heimir Pálsson: „Krimmi“. Ritdómur um bók Gunnars Gunnarssonar Gátan leyst: Margeir: Lögreglusaga 
(Iðunn, Reykjavík. 1979). Helgarpósturinn, 26. október 1979, bls. 20.  
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Kristjánsson, sem reyndar var líka blaðamaður og síðar ritstjóri Tímans, og um ritdómana sáu 

iðulega nafnkunnir menn úr bókmenntaheiminum, sumir þekkt skáld eins og til dæmis 

Jóhann Hjálmarsson sem lengi skrifaði umsagnir um bækur fyrir Morgunblaðið á síðari hluta 

síðustu aldar. Hagsmunaárekstrar virðast ekki hafa vafist mikið fyrir mönnum í eina tíð, því 

skáldið skrifar umsagnir um starfssystkin sín og keppinauta en ritstjórinn birtir lofsamleg 

ummæli um þýðingar sínar í eigin blaði, þótt hann skrifi umsagnirnar að vísu ekki sjálfur. Enn 

eimir eftir af þessum óskýru skilum milli stétta innan bókmenntaheimsins, til að mynda hafa 

báðir ritdómarar bókmenntaþáttarins Kiljunnar fram að vetrardagskránni 2012, Páll Baldvin 

Baldvinsson og Kolbrún Bergþórsdóttir, fengist við þýðingar og ritstörf auk þess að skrifa 

umsagnir um bækur. 

 Íslenskir bókaútgefendur hafa í gegnum tíðina fylgst ágætlega með því sem gerist á 

bókamarkaði stærri málsvæða, einkum enska málsvæðinu og Norðurlöndum, og fært 

hérlendum lesendum margt af vinsælasta efninu í íslenskri þýðingu. Sumir helga sig alfarið 

þýddu afþreyingarefni, til dæmis með „Rauðu seríunni“ svonefndu, sem býður upp á flokka á 

borð við „Ástir og afbrot“, „Ástarsögur“, „Sjúkrahússögur“ og „Örlagasögur“, allt gefið út í 

kiljum, og má segja að þær hafi leyst af hólmi „skemmtiblöðin“ og heftaútgáfuna. Nú hafa 

bæst við hljóðbækur og rafbækur í þessum flokki, auk tímarits og pakkatilboða, svo það er 

ekki að efa að útgáfan nær til margra lesenda. Hún virðist að miklu leyti svala þörf fyrir 

ástarsögur en einnig rómantískar sögur með spennuívafi sem áður voru algengar hjá öðrum 

útgáfufélögum.  

 Aðrir gefa út blandaðra efni, fagurbókmenntir og fræðibækur jafnt sem afþreyingu, 

bæði frumsamið efni og þýtt. Bækur sérstaklega ætlaðar konum eru núorðið síður ástarsögur 

en af tegundinni „human drama“ (eins konar örlaga- eða lífsreynslusögur, sumar byggðar á 

„raunverulegum atburðum“)  og síðustu tvö árin eða svo hefur verið gert dálítið út á 

kynvitund kvenna, nú síðast með íslensku bókinni Fantasíur, sem Hildur Sverrisdóttir 

ritstýrði, og íslenskri þýðingu Ásdísar Guðnadóttur á 50 Shades of Gray (Fimmtíu gráir 

skuggar) eftir E.L. James, fyrstu bók af þremur,  en bækurnar hafa verið kallaðar 

„mömmuklám“. Glæpasögurnar í afþreyingargeiranum eru af harðskeyttara tagi en innan 

Rauðu seríunnar og margar alþjóðlegar metsölubækur eru þýddar á íslensku, samanber 

bækur Dans Browns, Stiegs Larssons og nú síðast Jos Nesbös, svo dæmi séu tekin. Á síðari 

árum hefur áherslan verið talsverð á þýðingar úr Norðurlandamálum, sem stafar eflaust af 

alþjóðlegum vinsældum tveggja síðartöldu höfundanna og skandinavískum glæpasögum 



96 
 

almennt á alþjóðamarkaði. Lykilorðið í allri íslenskri bókaútgáfu er þó „vinsæll“, rétt eins og 

hjá blaðaútgefendunum 19. og 20. aldar, því smæð íslenska markaðarins gerir útgefendum 

erfitt um vik að stunda tilraunastarfsemi og veðja á bækur sem hugsanlega eiga ekki upp á 

pallborðið hjá lesendum. 

 Þótt nýbreytni kunni að verða vart í íslenskum skáldverkum eru þýdd verk iðulega 

valin af meiri íhaldssemi og fyrst og fremst með það í huga að þau seljist vel. Undantekningar 

frá því eru einkum innan fagurbókmenntageirans – samanber tilnefningar til Íslensku 

þýðingarverðlaunanna – en afþreyingin fetar fastmótaðri slóð og tínir af metsölulistum 

annarra landa. Í sjálfu sér er þetta ósköp skiljanlegt en vekur spurningar um hvort slík 

þýðingastefna stuðli fremur að endurnýjun innan bókmenntakerfisins eða kyrrstöðu. 

 Íslenskir bókmenntaþýðendur eru ekki lengur nafnlausir í þeim skilningi að þýðingar 

þeirra séu gefnar út ómerktar þeim, heldur felst ósýnileikinn fremur í kröfunni um reiprennsli 

og því yfirbragði sögunnar að hún sé frumsamin á íslensku.186 Þannig er þýðanda og 

handaverks hans er ekki endilega getið í umfjöllun um þýdda afþreyingarbók en rætt og ritað 

um verkið eins og það sé frumsamið á íslensku, jafnvel í þeim tilvikum að sagt er frá því hver 

hafi þýtt bókina. Ef þýðingu er hrósað er það iðulega gert með orðum á borð við „lipur“187, 

„rennur vel“188, „fallegt/vandað mál“189  en  hallmælt með umsögnum eins og 

                                                           
186 Sjá t.d. Tvímæli Ástráðs Eysteinssonar, bls. 15-16, 134-139 og víðar; einnig The Translator‘s Invisibility 
Venutis, bls. 12-13, 17, 57-58, 273 og víðar. 
187 Sjá t.d. Dagblaðið Vísir - DV, Helgarblað, 26. nóvember 1994, bls. 17. Í ritdómnum „Lína draumadís“ um 
barnabókina Lína langsokkur ætlar til sjós eftir Astrid Lindgren skrifar Silja Aðalsteinsdóttir m.a. um þýðingu 
ótilgreinds þýðanda: „Nýja þýðingin er lipur og skemmtileg og til mikilla bóta. Þýðingar úreldast fyrr en 
frumsaminn texti og gamli textinn er orðinn stirður í upplestri og gamaldags. Það er til dæmis eðlilegra að tala 
um píanó en slaghörpu, og blóðbúðingur heitir slátur á íslensku. Víða var líka rangþýtt eða sleppt úr. Einstaka 
atriða sakna ég þó, til dæmis eftirminnilegra orða ungfrú Pálu slöngutemjara sem oft voru notuð á mínu heimili: 
„Hér hafa þú skærur, hugrakki stúlka." Það gæti verið tímanna tákn að í nýju þýðingunni talar hún alveg 
óbjagað.“ Gegnir upplýsir okkur svo um að þýðandinn sem Silja sér ekki ástæðu til að nefna sé Sigrún Árnadóttir 
(f. 1927), sem hefur þýtt fjölmargar barnabækur, m.a. fleiri bækur Astrid Lindgren og bókaröðina um Einar 
Áskel. 
188 Sjá t.d. Morgunblaðið, 22. desember 2002, bls. 35: „Þýðing Helga Más Barðasonar er prýðilega af hendi 
leyst, rennur vel og átakalaust en stílsnilld er ekki sterkasta hlið Auel.“ Auel telst ef til vill ekki til mestu 
stílsnillinga, en er ekki óþarflega lítið gert úr áhrifum þýðandans á textann? – Annað ágætt dæmi um mikilvægi 
vandaðs máls er í Lesbók Morgunblaðsins, 20. nóvember 2004, bls. 12. „Svo þér eruð þá enn á lífi…“ heitir 
ritdómur Friðrikku Benónýs um þýðingu Þrándar Thoroddsen á bókinni Píanóleikarinn eftir Wladyslaw 
Szpilman. Þar segir: „Þýðing Þrándar Thoroddsen er heilsteypt og rennur vel, málið einfalt og kjarnmikið, ekki 
vottur af þýðingarlykt.“ 
189 Sjá t.d. Morgunblaðið, 19. desember 1991, bls. 15. Jóhanna Kristjónsdóttir skrifar um þýðingu  Ólafar Eldjárn 
á Sögu sonar míns eftir Nadine Gordimer: „Ég hef ekki lesið bókina á frummálinu en Olöf Eldjárn hefur þýtt 
söguna á vandað mál og virðist ná stemmningu og stíl Gordimers.“ Einnig afmælisgrein Gerðar Steinþórsdóttur í 
íslendingaþáttum Tímans 14. desember 1983, bls.8. Greinin er skrifuð í tilefni af sjötugsafmæli Sigríðar 
Thorlacius, þýðanda m.m. Gerður nefnir þýðingar Sigríðar á Ævintýrabókum Enid Blyton: „Á þeim árum leiddi ég 



97 
 

„stirðbusaleg190“, „illa/klaufalega orðuð“ og full af „slettum“ eða „enskuskotnu máli“191. 

Sömu áherslur héldust þannig á 20. öld og í ritdómum og bókmenntarýni 19. aldar, á 

söguþráðinn (boðskapinn eða fléttuna) og málfarið (móðurmálið) fremur en stíl höfundar og 

undirliggjandi menningarheim frumtexta. Eins virðist sá skilningur ríkjandi að þýðandi sé einn 

að verki og enginn annar komi að þýðingunni, nema hugsanlega prófarkalesari. Vera má að 

það sé arfleifð frá fyrri tíð, þegar þýðendur komu meira að öllum stigum þýðinga, enda voru 

þeir iðulega útgefendurnir sjálfir.  

 Helstu breytingar á stöðu þýðenda síðustu 100 árin eða svo fólust í því að 

atvinnumenn sem höfðu lítil áhrif á val hins þýdda efnis tóku við þýðingarverkinu og leystu 

það af hendi, oftast sem verktakar. Skáld og rithöfundar koma reglulega fram á sjónarsviðið 

með „úrvalsverk“ sem þeir virðast hafa valið sjálfir að þýða192 og einstaka atvinnuþýðendur 

hafa haft frumkvæði að öðrum ritum, einkum sígildum193. Þótt slíkar þýðingar teljist til 

tíðinda í bókmenntaheiminum beinast sjónir oft meira að til dæmis þjóðþekktu skáldi en 

þýðanda  Andrésar andar, þó að þýddar fagurbókmenntir hljóti iðulega ágæta kynningu. 

Þetta má þó telja eina birtingarmynd stigveldisins sem ríkir innan fjölkerfis bókmenntanna og 

sýnir að þar sem  frumsamið íslenskt efni og höfundar þess eru nær miðju kerfisins fá 

þýðingar þeirra meira vægi en þýðingar njóta almennt. Eins sést á þessu stigveldið innan 

fjölkerfis bókmenntanna, þar sem sígild verk og fagurbókmenntir skipa æðri sess en 

afþreying. Þetta sýnir þó ekki endilega miðlæga stöðu eða jaðarstöðu viðkomandi þýðinga, 

því afþreyingarefnið selst mun betur en fagurbókmenntirnar, er meira lesið og fer víðar en 

nýtur minni virðingar. En þýddar fagurbókmenntir auðga vissulega íslenska menningu og eiga 

sinn þátt í að „sameina allar gersemar erlendra vísinda og lista í stóra sögulega heild [...] 

                                                                                                                                                                                     
ekki hugann mikið að því hverjir þýddu verkin sem ég las, en síðar hef ég oft hugleitt það hversu mikilvægt það 
er að bækur ætlaðar börnum og unglingum séu íslenskaðar á gott og vandað mál.“  
190 Sjá t.d. Morgunblaðið 3. janúar 2001, bls. 39. Hávar Sigurjónsson ritdæmir spennusöguna Sá er úlfinn óttast 
eftir Karin Fossum í þýðingu Ernu Árnadóttur og hefur þetta að segja um þýðinguna: „Yfir sögunni er 
rólyndistónn, þetta er ekki atburðasaga, frásögnin er nákvæm en stíll höfundarins geldur þýðandans þar sem 
ritleikni höfundarins hverfur að mestu í stirðbusalegri þýðingu.“ 
191 Í greininni „Fjandsemi í garð hins sjálfskyggna tóns... ?“ (Morgunblaðið, Bókablað, 3. desember 1996, bls. B8) 
skrifar Jóhanna Kristjónsdóttir um bókina Óhuggandi eftir Kazuo Ishiguro, í þýðingu Elisu Bjargar 
Þorsteinsdóttur: „Ég var um margt ósátt við þýðingu Elísu B. Þorsteinsdóttur, alltof mikil notkun atviksorða; 
hreinlega, greinilega, vissulega. Of enskuskotnar setningar, aukasetningum þvælt innan um aðalsetningar, 
orðaröð óíslenskuleg. En beinar málvillur sá ég ekki og bókin virtist vandvirknislega prófarkalesin. 
Í þessari bók magnar Ishiguro seið sem gerir það að verkum að maður verður að lesa þessa bók, hún fangar 
mann og þreytir í senn. Bókin heldur áfram í hugskotinu löngu eftir að lestri er lokið.“ – Þýðingin hefur þá varla 
verið alvond, fyrst hún náði svona sterkum tökum á ritdómaranum. 
192 Dæmi um það eru þýðingar Guðbergs Bergssonar og Gyrðis Elíassonar. 
193 Kristján Árnason þýddi Ummyndanir Óvíds í frístundum um árabil og sama máli gegnir um Jón St. 
Kristjánsson og þýðingu hans á Reisubók Gúllívers. Báðar bækurnar teljast til sígildra verka. 
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þannig að hver og einn megi njóta [...] með aðstoð tungu vorrar, alls hins fegursta sem í 

tímanna rás hefir framleiðzt“, svo stolið sé frá Schleiermacher (FSch 2011, bls. 28). 

 

2.5 Tvær glæpasögur í upphafi 21. aldar 

 

Þýðingar snúast ekki eingöngu um tungumál, eins og áður hefur komið fram, en þær snúast 

einnig um tungumálið og eru einn af vaxtarsprotum þess. Friedrich Schleiermacher „treysti 

aðlögunarhætti tungunnar um að hafna því sem eðli hennar er framandi og [þjónar] einungis 

stundarþörfum“ og spáði „sérstöku málsviði, ætluðu þýðingum, þar sem margt leyfist er 

hvergi annars staðar mundi sjást“  (FSch 2011, bls. 28). Eftir hálfa aðra öld af þýddum 

skáldsögum og aðhald af því tagi sem nefnt var hér að framan um vandað, íslenskt mál 

(bókmál) og reiprennsli með framandlegum keim má sjá að íslensk þýðinganorm hafa þróast 

hægt en örugglega í þessa átt: 

1. Tryggð við frumtexta og stíl höfundar, en þó ekki á kostnað reiprennslis. 

2. Vandað íslenskt bókmál; slettum og framandlegum orðum, orðasamböndum og 

orðatiltækjum stillt í hóf. 

3. Íslensk orðaröð og setningaskipan er sterkur þáttur í að ná fram reiprennsli en til þess 

þarf iðulega uppstokkun og umorðun frumtexta. 

4. Áhrifajafngildi fremur en formlegt jafngildi194, þ.e. að miðla sömu áhrifun á lesanda 

þýðingarinnar og ætla mætti að frumtextinn hafi haft á lesanda hans fremur en að 

fylgja orðum og textamynstrum frumtexta í þýðingu. 

 

Í stuttu máli mætti því segja að litlar grundvallarbreytingar hafi orðið á þýðingarnormum frá 

síðari hluta 19. aldar, þótt tryggð við höfund og frumtexta sé orðin meiri og kröfur uppi um 

að miðla stíl og hrynjandi textans, að minnsta kosti í orði kveðnu. 

 Þetta á þó einkum við um þýðingar á fagurbókmenntum og stöku sinnum sést eða 

heyrist í umfjöllun að ritdómari þekki frumtextann eða hafi lagt það á sig að kynna sér hann 

til að leggja betur mat á þýðinguna (sjá t.d. í neðanmálsgrein 144). Afþreyingarbókmenntir 

hafa hins vegar notið öllu minni athygli „bókmenntaelítunnar“, eins og áður hefur verið 

nefnt, og því er forvitnilegt að skoða hvort og þá hvernig þessar áherslur í þýðingum skila sér 

                                                           
194 Sjá umfjöllun um hugtökin og Eugene Nida hjá t.d. Anthony Pym 2010 (bls. 31) og Lawrence Venuti 1995 
(bls. 16-18), en einnig í Tvímælum Ástráðs Eysteinssonar 1996 (bls. 89-93). 
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þar. Í því skyni verður rýnt stuttlega í tvær nýjar, þýddar glæpasögur sem hlotið hafa góða 

dóma og góðar viðtökur og frumtextinn hafður til samanburðar í þeirri rýni. Bækurnar eru 

Með góðu eða illu (Vold og magt) eftir Elsebeth Egholm, í þýðingu Auðar Aðalsteinsdóttur (f. 

1950195) og Flöskuskeyti frá P (Flaskepost fra P) eftir Jussi Adler-Olsen í þýðingu Jón St. 

Kristjánssonar (f. 1958), báðar gefnar út hjá Forlaginu 2012, sú fyrri undir merki Máls og 

menningar en sú seinni Vöku Helgafells. Tvær aðrar bækur eftir Adler-Olsen hafa áður verið 

þýddar en af öðrum þýðanda (Hilmari Hilmarssyni) en ein eftir Egholm, þýdd af sama 

þýðanda (Auði).  

 Nokkrir þættir réðu valinu á einmitt þessum bókum. Þær eru nýútkomnar eins og 

áður sagði, en af því mætti ætla að báðar fylgdu og endurspegluðu ríkjandi þýðingarnorm. 

Þær eru báðar þýddar úr dönsku og eins og við vitum hafa skandinavískar glæpasögur skilað 

ýmsu til fjölkerfis íslenskra bókmennta, en auk þess þarf ýmislegt að varast þegar þýtt er úr 

skyldum málum. Báðar eru hluti af seríu þar sem sömu persónur koma við sögu og þýðandi 

annarrar ætti að þekkja persónur sínar og sögusvið vel en hinn síður, því hann er að koma í 

fyrsta sinn að ritröðinni. Sértæk vandamál fylgja því að koma inn í þýðingaröð í miðju kafi, því 

útgefandi og lesendur krefjast mikillar samfellu í þýðingunum og þýðandanum er því þrengri 

stakkur skorinn, að hafa ekki sjálfur lagt línurnar í upphafi. Og að lokum þótti þýðingarrýni 

mikilvægt að hafa ekki lesið fyrri bækur höfundanna, hvorki á frummáli né þýddar, og koma 

því að verkinu án fyrirfram mótaðra hugmynda um stíl, orðfæri og sögupersónur. 

 Hvorugur þýðandinn er nýgræðingur, þó að Jón hafi vissulega lengri og meiri reynslu 

en Auður. Hún hefur áður þýtt bók eftir Elsebeth Egholm, Líf og limir (Liv og legeme) sem 

kom út hjá Máli og menningu 2011, en sú bók fjallar einnig um Dicte Svendsen, sömu 

aðalsöguhetju og Með góðu eða illu. Við leit í Gegni er ekki að sjá að hún hafi þýtt aðrar 

bækur.  

 Um Jón gegnir öðru máli og samkvæmt Gegni hefur hann starfað við þýðingar frá 

árinu 1989 og þýtt fjölmargar bækur af ýmsu tagi auk söngtexta, teiknimynda fyrir börn og 

Andrésar andar. Árið 2011 var hann tilnefndur til Íslensku þýðingarverðlaunanna fyrir 

þýðingu sína á Reisubók Gúllívers (Mál og menning, Reykjavík), en hún hafði einungis verið til 

í mikið styttum og aðlöguðum útgáfum fyrir börn fram að því. Fyrir þá þýðingu fékk hann afar 

góða dóma, eins og sjá má á heimasíðu Forlagsins, og vitnað er í þá tilnefningu og dóma í 

                                                           
195 Auður á nokkrar alnöfnur sem hafa fengist við þýðingar og ritstörf (f. 1950, 1961, 1963 og 1972), en 
samkvæmt Gegni er þýðandi bóka Egholms fædd 1950 og engar aðrar færslur koma upp undir hennar nafni. 
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auglýsingum um aðrar þýðingar hans, en þó er hann ekki nefndur sem þýðandi Flöskuskeytis 

frá P á sölusíðu útgáfunnar196. 

 Þegar lestur beggja þýðinga hófst voru því nokkrar væntingar í farteskinu, fyrst og 

fremst um að síðustu hundrað og fimmtíu ár hefðu þýðingar hér þróast eins og 

Schleiermacher sá fyrir, framandgerving aukist með meiri tryggð við frumtexta en einnig að 

íslensk tunga hefði á endanum vinninginn í orðavali, setningaskipan og annarri framsetningu 

og bókmál væri áberandi eins og eldri dæmi sýndu. Hvorug þýðingin verður rýnd eins ítarlega 

og þær sem farið var yfir áður, enda er textinn töluvert umfangsmeiri, kiljuútgáfan af Með 

góðu eða illu 400 blaðsíður en Flöskuskeyti frá P 524, en nokkur dæmi verða tekin um 

þýðingarlausnir og farið stuttlega yfir báðar þýðingarnar. 

 

2.5.1 Með góðu eða illu 

 

Í Fréttatímanum er fjallað um Með góðu eða illu í ritdómi um tvær bækur undir fyrirsöginni 

„Metsölubækurnar“.197 Fyrri bókin telst fremur til þess sem enskumælandi menn kalla 

„human drama“, saga þar sem viðbrögð samfélags og réttarkerfis við Asperger-heilkenni eru 

sýnd í gegnum rannsókn á dauða ungrar konu og réttarhöld yfir pilti í kjölfarið. Ritdómarinn 

segir að sagan sé „í raun krimmi“ en nefnir þýðanda með nafni og tekur fram að þýðingin sé 

„lipur“. Umsögnin um Með góðu eða illu, sem er eiginlegur krimmi og markaðssett sem slík, 

fjallar öll um efni sögunnar og þýðandi eða verk hans ekki nefnt sérstaklega, þó að 

samfélagsvandamál séu hverfiás bókarinnar og þjóðfélagsádeila áberandi. 

 Við þessi ólíku viðbrögð við tveimur náskyldum bókmenntategundum – annars vegar 

skáldsögu þar sem glæpur er notaður til að varpa ljósi á aðra þætti samfélagsins og hins 

vegar sögu sem ætla mætti að snúist fyrst og fremst um glæp (gátu) og uppljóstrun hans, 

þrátt fyrir samfélagsvandamálin sem bent er á í leiðinni – vakna spurningar um hvort 

þýðingar á krimmum séu á einhvern hátt undirskipaðar öðrum þýðingum eða hvort þetta 

skeytingarleysi gagnvart þýðanda stafi af viðhorfum til glæpasögunnar almennt, að fléttan sé 

                                                           
196 Sjá hér um Gúllíver: http://www.forlagid.is/?p=587730, hér um Ótrúlega sögu um risastóra peru: 
http://www.forlagid.is/?p=596529 og hér: http://www.forlagid.is/?p=605915 um Flöskuskeyti frá P. Þegar flett 
er upp á síðunni um Með góðu eða illu kemur hins vegar í ljós að Auður Aðalsteinsdóttir er nefnd sem þýðandi, 
sjá hér: http://www.forlagid.is/?p=605919. Ósamræmi virðist því vera í skráningum í vefverslun Forlagsins, af 
hverju sem það kann að stafa. 
197 Páll Baldvin Baldvinsson: „Metsölubækurnar“. Ritdómur. Fréttatíminn helgina 14.-16. september 2012, bls. 
60. 
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það eina sem máli skiptir en framsetning hennar sé aukaatriði. Ef svo er, hlýtur jaðarstaða 

þýddu glæpasögunnar að speglast í þýðingunum og aðrar kröfur að vera gerðar til hennar en 

skáldsagna sem njóta almennt meiri athygli ritdómara. 

 Danska glæpasagan hefur, eðli málsins samkvæmt, ekki sömu jaðarstöðu innan 

danska fjölkerfisins og þýdd, dönsk glæpasaga á Íslandi og nýtur því talsverðrar athygli í 

heimalandi sínu. Danskir gagnrýnendur198 voru yfirleitt hrifnir af Vold og magt, eins og bók 

Egholm heitir á frummálinu, og sumir tóku dæmi af texta sem þeim þótti sérlega vel orðaður, 

markviss eða að einhverju leyti lykiltexti að þeirra mati. Hér eru nokkur dæmi um slíkan texta 

og þýðingu á honum: 

 

A. 

 

Han vågnede med My tæt ind til sig i soveposen og 

skød mørket i sænk. Satans mørke, fanden tage dig. 

Pow pow, han ramte det lige, hvor det trak vejret, og 

det sank sammen, blev til ingenting, som en nål mod 

en ballon. Det ville genopstå, det vidste han helt 

sikkert. Men lige nu holdt han det fra livet. 

(Dæmi úr ritdómi Information, 6. september 2009) 

 

 

Hann vaknaði með My þétt upp við sig í 

svefnpokanum og ákvað að láta myrkrið ekki taka 

aftur völdin. Fjandans myrkur, burt með þig. Hann 

steytti hnefann út í loftið og ímyndaði sér það gefa 

undan höggunum. Hann vissi að seinna myndi það 

aftur ná tökum á honum en hann hélt því frá sér í bili. 

(Með góðu eða illu, bls. 108) 

 

B. 

 

Syg og normal. De to begreber dansede tæt sammen i 

hans hjerne. Syg og normal. Det var som om, nogen 

havde sat en krog i ham, en der ikke ville slippe ham. 

Hvad var det for et samfund, der delte befolkningen 

op på den måde? Pludselig forekom det ham, at alt 

var gennemsyret af en deling, hvor de, der havde 

overtaget definerede, hvad der var normalt. Børn fik 

rask væk specialundervisning i skolen og dermed 

prædikatet ‘unormal’ fra en tidlig alder. Andre fik en 

diagnose stukket ud: ADHD, autisme, asperger, OCD. 

Han kendte det alt sammen, fordi kammerater i hans 

børns klasser huhej blev behæftet med den slags, 

som en slags ekstra efternavn, der klæbede til én (…) 

(Dæmi úr ritdómi Information, 6. september 2009) 

 

 

Eðlilegt og óeðlilegt. Hugtökin tvö tókust á. Eðlilegur 

og óeðlilegur. Það var eins og orðin hefðu grafið sig 

föst í huga hans. Hvers konar samfélag flokkaði fólk á 

þennan hátt? Skyndilega fannst honum eins og allt 

væri gegnsýrt af þessum flokkunum. Börn fengu 

sérkennslu í skóla undireins og eitthvað var öðruvísi 

og voru stimpluð með „frávik í þroska“ frá ungaaldri. 

Önnur fengu greiningar eins og ofvirkni með 

athyglisbresti, einhverfu og aspergerheilkeni. Hann 

þekkti þetta allt, því sumir skólafélagar barnanna 

hans höfðu fengið ýmsa stimpla eins og eitthvert 

aukaeftirnafn sem þeir losnuðu ekki við. 

(Með góðu eða illu, bls. 214) 

C. 

 

Alles historier var i familie med hinanden, akkurat 

 

 

Sögur allra hinna smullu saman og þau voru öll tengd 

                                                           
198 Lesnar voru umsagnir um bók Egholm á nokkrum netmiðlum: http://www.information.dk/202793 
(Information), http://www.kulturkapellet.dk/prosaanmeldelse.php?id=140 (Kulturkapellet), 
http://ekstrabladet.dk/flash/anmeldelser/diverse/article1209153.ece (Ekstrabladet), 
http://www.b.dk/boeger/i-en-klasse-sig-selv (Berlingske).  
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som alle havde en berøring med hinanden. Alle var 

viklet ind i hinandens fortid og løgne og fortielser. 

(Dæmi úr ritdómi Kulturkapellet, 7. nóvember 2009) 

 

frá því áður í sameiginlegri þögn yfir því sem gerst 

hafði. 

(Með góðu eða illu, bls. 358)  

 

Information tekur dæmi A um glæsilega túlkun Egholm á tilfinningum199 og dæmi B200 um 

beitta samfélagsádeilu; Kulturkapellet tekur tilvitnun C201 sem dæmi um samtvinnun margra 

söguþráða og þar með sem lykilsetningu að einhverju leyti. Sjálf myndi ég ef til vill taka 

dæmin í seinni dálkinum – og reyndar fleiri – til marks um hvað þýðandinn leyfir sér að víkja 

langt frá frumtexta í túlkun sinni á honum. Ekki er heldur hægt að segja að hér hafi 

áhrifajafngildi ráðið ferð, því að það er gjörólíkt að berjast af offorsi við myrkrið eins og í 

danska textanum í dæmi A eða steyta hnefann út í loftið og ímynda sér bardagann. Með 

þessari þýðingu breytir þýðandinn jafnframt sögupersónunni, mótstaða hennar gegn 

myrkrinu (ógninni, illum öflum) verður óvirkari og máttminni en í frumtextanum. „Satans 

mørke, fanden tage dig“ (Djöfuls myrkur, fjandinn hirði þig) er öllu kröftugri formæling en 

„Fjandans myrkur, burt með þig“. Danski pilturinn slær myrkrið í bringsmalirnar svo að það 

sígur saman og verður að engu eins og sprungin blaðra, sá íslenski lætur nægja að ímynda sér 

að það gefi undan höggunum. Sá danski skaut myrkrið í kaf (skød mørket i sænk), sá íslenski 

steytti hnefann út í loftið. Öll myndin hefur raskast. 

 Ef við lítum á dæmi B sjáum við líka að þræði í samfélagsádeilinni er varpað fyrir róða. 

„Þeir sem hafa yfirhöndina“, valdsmennirnir, hverfa úr myndinni þegar sleppt er að þýða 

„hvor de, der havde overtaget definerede, hvad der var normalt“. Það eru sem sagt ekki 

lengur neinir sérstakir sem ráða því hvað sé skilgreint eðlilegt og hvað óeðlilegt202 heldur er 

það bara þannig. „Frávik í þroska“ er eflaust hugtakið sem fagmenn nota þessa stundina, en 

sögupersónan Wagner hefur það ekki endilega á reiðum höndum og lætur sér nægja að 

hugsa „unormal“ sem kallar á allt önnur hughrif, að börnin séu skilgreind „óeðlileg“ og ekki 

eins og annað fólk. Því er varla hægt að tala um áhrifajafngildi þarna heldur og ekki þegar 

„der klæbede til én“ er þýtt „sem þeir losnuðu ekki við“, því gjörólíkar myndir koma fram í 

                                                           
199 „Med enkle beskrivelser kaster Egholm små bidder af følelser fra mor og søn ind undervejs - og hun leverer 
følelserne mere elegant i denne krimi end i forgængerne.“ (Information, 06.09. 2009.) 
200 „På samme vis får Egholm fint markeret sin samfundskritik, når politimanden Wagner af helt private årsager 
sidder og tænker i sin bil [...]“. (Sama heimild.) 
201 „Hvilke forbrydelser, det drejer sig om, afdækkes gradvist i de to plotlinjer, der følges på skift og til sidst 
viser sig at kunne kobles sammen.“ (Kulturkapellet, 07.11. 2009.) 
202 Að vísu mætti einnig telja þýðinguna „eðlilegt og óeðlilegt“ nokkuð gildishlaðna túlkun á merkingu orðanna 
„syg og normal“ (veikur og eðlilegur), en látum það vera. 
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huga lesenda. – OCD er oftast þýtt sem áráttu-þráhyggjuröskun, en þýðandinn hefur ekki séð 

ástæðu til að láta það fljóta með í upptalningunni. Þýðingin „aukaeftirnafn“ kemur beint úr 

dönsku; tveimur orðum (ekstra efternavn) er skeytt saman og beinþýtt svo úr verður fremur 

óþjált en þó skiljanlegt íslenskt orð. 

 Í dæmi C – og reyndar í hinum dæmunum líka – sést vel hvernig textinn er flattur út, 

setningum slegið saman og öll hrynjandi raskast. Lykilorðum er sleppt (familie, berøring, 

fortid, løgne, fortielser) og niðurstaðan verður heldur bragðlaus endursögn fremur en 

þýðing. 

 Ýmis dæmi mætti taka um merkingartilfærslu frá frumtexta eins og sjá má í 

dæmunum hér að ofan. Ein slík sést í nafni sögunnar, Með góðu eða illu. Á frummálinu heitir 

bókin Vold og magt – ofbeldi og vald – sem lýsir efni hennar mun betur en orðasambandið 

„með góðu eða illu“, það er að koma sínu fram með öllum tiltækum ráðum, jafnt blíðmælgi 

sem beinum þvingunum. Vissulega er danska orðasambandið „med vold og magt“203 notað í 

svipaðri merkingu og það íslenska, að gera eitthvað hvað sem það kostar og  þvinga aðra til 

að láta að vilja sínum. Hér er það hins vegar ekki notað, þótt bókartitillinn kallist vissulega á 

við það, heldur einungis hluti af því, ofbeldið og valdbeitingin. Þannig gefur íslenskt heiti 

bókarinnar lesanda aðrar væntingar um innihaldið en frumtitillinn dönskum lesanda og óvíst 

hvernig hann túlkar tilvísunina í titlinum. Það má meðal annars má sjá af fyrirsögn Kolbeins 

Óttarssonar Proppé í ritdómi um bókina: „Of margt slæmt og of fátt gott“.204 

 Persónur bókarinnar taka nokkrum breytingum í þýðingunni, eins og sást í dæmi A 

hér að ofan. Hér er sagt frá stjórnmálakonunni Francescu Olsen: 

Sideløbende med økonomistudiet var hun blevet 

politisk vakt og havde engageret sig i det største 

borgerlige oppositionsparti. Hun havde stillet op til 

kommunalvalget og var lige akkurat kommet ind, i 

begyndelsen med lav profil, men efter et par læreår 

var hun begyndt af vælge sine sager med klogskab og 

politisk tæft og ramte som regel lige ind i det, der 

optog vælgerne, og havde en evne til af bruge 

medierne til sin fordel, det havde skaffet hende 

mange personlige stemmer og hurtigt et par 

indflydelsesrige udvalgsposter, blandt andet i 

Hún hafði fengið áhuga á stjórnmálum meðan hún var 

í námi í hagfræði og gengið til liðs við stærsta 

borgaraflokkinn sem var í stjórnarandstöðu. Hún 

hafði boðið sig fram í sveitarstjórnarkosningum og 

náð með naumindum inn. Til að byrja með hélt hún 

sig til hlés en eftir nokkur ár byrjaði hún að þefa uppi 

ýmis mál sem hún barðist fyrir með kjafti og klóm og 

það féll í kramið hjá kjósendum. Hún hafði líka lag á 

að notfæra sér fjölmiðlana í eigin þágu. Með þessu 

móti hafði hún skapað sér aukið fylgi og hlotið 

áhrifamiklar stöður í nefndum og ráðum, meðal 

                                                           
203 Med vold og magt: uanset de ulemper eller omkostninger der er forbundet med noget bestemt; sjá 
ordnet.dk. 
204 Kolbeinn Óttarsson Proppé: „Of margt slæmt og of fátt gott“. Ritdómur. Fréttablaðið, 2. október 2012. Sótt 
hér: http://www.visir.is/of-margt-slaemt-og-of-fatt-gott/article/2012710029959.  
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socialudvalget, hvor hun havde været med til at lufte 

ud i socialforvaltningen og sætte sin egen dagsorden. 

Hun ville have elsket posten som socialrådmand, men 

den tunge post tilfaldt ikke hende. I stedet sad hun nu 

på kulturrådmandsposten, men det var tydeligt for 

enhver, at hendes ambitioner rakte til noget helt 

andet. Rådmandsposten var et godt udgangspunkt for 

at gå efter borgmesterposten. 

(Vold og magt, bls. 41) 

annars í félagsmálanefnd þar sem hún hafði tekið til í 

félagsþjónustunni og sett skýrari reglur. Hún hefði 

gjarnan viljað fá stöðu sem formaður 

félagsmálanefndar en það tókst ekki. Þess í stað var 

hún nú formaður menningarmálanefndar en það var 

augljóst að hugur hennar stefndi lengra. Staða 

formanns var ágætur stökkpallur fyrir starf 

borgarstjóra. 

(Með góðu eða illu, bls. 43) 

  

Óneitanlega gefur það neikvæðari mynd af stjórnmálakonunni að „þefa uppi ýmis mál“ 

fremur en að velja þau af skynsemi og pótitísku innsæi (klogskab og politisk tæft) og ekki 

örgrannt um að lýsingin „sem hún barðist fyrir með kjafti og klóm og það féll í kramið hjá 

kjósendum“ einkennist af vissri fyrirlitningu á konunni og kjósendum hennar sem ekki er að 

finna í frumtexta. Í danska textanum leynist hins vegar viss kaldhæðni um hlutskipti kvenna í 

stjórnmálum sem tapast í þýðingu: „Hun ville have elsket posten som socialrådmand, men 

den tunge post tilfaldt ikke hende“ (af því að þetta var þungavigtarstaða og hún kvenmaður) 

er þýtt sem „Hún hefði gjarnan viljað fá stöðu sem formaður félagsmálanefndar en það tókst 

ekki“. Hér fellur líka út stigveldi stjórnmálanna, þar sem aðrir æðra settir skipa í stöðurnar og 

úthluta embættunum.  

 Danska konan sem hefur afskipti af stjórnmálum af hugsjón (var blevet politisk vakt) 

notar fyrstu tvö árin til að læra á pólitíkina (et par læreår) en velur sér síðan baráttumál af 

pólitískum klókindum, hefur lag á að nota fjölmiðlana sér til framdráttar (bruge medierne til 

sin fordel) og uppsker fyrir vikið talsvert persónufylgi (mange personlige stemmer). Ásamt 

öðrum (hun havde været med til) tekur hún þátt í að  „lofta út“ (þ.e. ryðja burt gömlum og 

íþyngjandi venjum) í félagsmálakerfinu og forgangsraða eftir eigin höfði (sætte sin egen 

dagsorden). Hún er metnaðarfull en hefur átt á brattann að sækja um mestu 

virðingarstöðurnar en nýtir sér það sem henni hefur verið úthlutað til að stefna að því að 

bjóða sig fram til borgarstjóra (gå efter borgmesterposten). 

 Miðað við íslensku lýsinguna á sömu persónu er þar á ferðinni kona sem 

enskumælandi menn myndu ef til vill kalla „a manipulating bitch“. Hugmynd lesandans um 

hana verður einna helst að hún sé lýðskrumari sem hefur skellt sér í stjórnmál án nokkurra 

sérstakra hugsjóna og hlotið (óverðskuldaðan) frama með sýndarmennsku, nánar tiltekið 

með því að „notfæra sér fjölmiðlana í eigin þágu“ og „þefa upp“ mál sem hún „best fyrir með 

kjafti og klóm“ til að „falla í kramið“ hjá kjósendum. Hún hefur einhvern veginn og af 



105 
 

óútskýrðum ástæðum reynt að að krækja í stöðu formanns félagsmálanefndar „en það tókst 

ekki“ þó að hún hafi, að því er virðist ein síns liðs, „tekið til í félagsþjónustunni og sett skýrari 

reglur“. Hún hefur ekki orðið fyrir neinni pólitískri vakningu, virðist ekki heldur reyna að setja 

sig inn í málin fyrstu árin sem hún situr í sveitarstjórn og hvergi kemur fram að hún vinni með 

einum né neinum. 

 Svipuð viðhorf til persónunnar má lesa milli línanna á fleiri stöðum og vel má vera að 

þýðandinn hafi þetta álit á stjórnmálakonum almennt eða telji lýsinguna ríma betur við 

íslenskan veruleika og höfða fremur til íslenskra lesenda. Breytingar á persónum, ekki síst 

aðalpersónum í einni meginfléttu bókarinnar, eru þó afar óheppilegar. Óhjákvæmilega 

dregur úr samúð lesanda með sögupersónunni og öll viðbrögð við henni og gjörðum hennar 

til söguloka litast af neikvæðum lýsingum. 

 Aðalsöguhetjan, Dicte Svendson, glímir við þunglyndi vegna atburða í fyrri bók, sem 

sami þýðandi íslenskaði. Við hugleiðingar hennar um eigin þátt í þeirri atburðarás fléttast 

vangaveltur um einn af meginþráðum söguefnisins, hlutgervingu og útskúfun vissra 

þjóðfélagshópa: 

 

I hvert fald ikke helt uskyldig. Ikke helt fri for en 

usikker formennelse af at være gået for langt, have 

ophøjet sig selv til både dommer og bøddel. Hun 

havde gjort det for at redde et andet menneske, ja, 

og hun havde forsvaret det og ville stadig forsvare 

det. Men hun levede også med det faktum, at hun 

havde taget noget, det ikke var hendes at tage, og nu 

stod hun her med en diagnose i bytte, sådan som 

dette samfund åbenbart havde fået for vane. Sæt en 

markat på os, så vi føler os trygge og kan håndtere 

det. Så vi passer ind i en eller anden kasse, den ene 

med depression, den anden med social fobi, den 

tredje med en afart af autisme, tænkte hun. Skub os 

rundt som brikker på et skakbræt og medicinér os, så 

vi ikke begynder at tænke og mærke for meget selv. 

(Vold og magt, bls. 52) 

Hún var alla vega ekki saklaus. Og ekki alveg laus við 

tilfinninguna um að hafa gengið of langt með því að 

setjast í dómarasætið og taka að sér hlutverk 

böðulsins um leið. Hún hafði reyndar gert það til að 

bjarga annarri manneskju og myndi enn verja þann 

verknað. En hún varð að lifa með því að hún hafði 

tekið líf sem var ekki í hennar verkahring og sat nú 

uppi með sjúkdómsgreiningu í staðinn. Merkimiða 

sem samfélagið hafði tilhneigingu til að hengja á fólk. 

Félagsfælnir, þunglyndir, einhverfir. Öllum komið fyrir 

á sínum bás, hugsaði hún. Fyllið okkur af lyfjum svo 

að við förum ekki að hugsa of mikið og finna of mikið 

til. 

(Með góðu eða illu, bls. 54-55) 

 

Hér sést það sama og í dæmi B hér á undan, að þýðandi fylgir ekki eftir samfélagsádeilu 

frumtextans heldur sníður hann að eigin geðþótta í þýðingunni. Myndir raskast, til dæmis 

verður taflborðið (skakbræt) í danska textanum að básum í þeim íslenska, en 

grundvallarmunur er á taflmönnum sem ýtt er milli reita í skák (skubbet rundt som brikker) 
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eða búfénaði fjötruðum í bás. Önnur breyting er á viðhorfi Dicte til sjálfrar sín, að hún hafi 

„[sest] í dómarasætið og [tekið] að sér hlutverk böðulsins um leið en ekki „ophøjet sig selv til 

både dommer og bøddel“ (hafið sig upp (í sæti) bæði dómara og böðuls). Á dönsku hefur hún 

„taget noget, der ikke var hendes at tage“ en á íslenskunni „tekið líf sem var ekki í hennar 

verkahring“. Hér er grundvallarmunur á merkingu. Að baki danska textanum býr hugmyndin 

um að það sé ekki á valdi manna að svipta aðra lífi og með því að taka sér það vald upphefji 

þeir sjálfa sig og skipi sér sess með æðri máttarvöldum; á íslensku er heldur veraldlegri 

túlkun á því valdsviði og helst að skilja að tilhugsunin sem kvelur Dicte sé ekki að hafa svipt 

aðra manneskju lífi heldur unnið verk „sem var ekki í hennar verkahring“205, það er að segja 

farið út fyrir verksvið sitt eða ekki verið í starfslýsingunni. Réttur hennar til að setjast í 

dómarasætið virðist ótvíræður, svo fremi hún taki ekki að sér „hlutverk böðulsins um leið“. 

 Töluverður merkingarmunur er einnig á milli fullyrðingar um að samfélagið hafi 

tilhneigingu til að hengja merkimiða á fólk og beinnar skipunar: „Sæt en markat på os, så vi 

føler os trygge og kan håndtere det“ (Setjið merkimiða á okkur, svo að okkur finnist við óhult 

og ráðum við það) og hrynjandi í upptalningu á þeim sem lenda í kössunum (og reyndar 

kassarnir sjálfir) hverfur. Textinn verður flatari en frumtextinn en það sem verra er, 

hugmyndir íslenskra lesenda um þessa aðalsögupersónu bókarinnar og ritraðarinnar verða 

óhjákvæmilega allt aðrar en danskra lesenda. Í þessum kafla má í senn sjá eigindarrýringu, 

megindarrýringu, eyðileggingu hrynjandi og baklægra táknkerfa auk merkingartilfærslunnar 

sem nefnd var áður. 

 Fleiri dæmi mætti taka, til dæmis þessa matreiðslu á viðhorfum Francescu til 

samfélagsmála og stöðu hennar innan flokksins, þar sem hún er ein helsta vonarstjarnan um 

borgarstjóraembættið. Hér er bæði sleppt úr og túlkað frjálslega: 

 

Han ville i realiteten aldrig nå borgmesterposten, det 

vidste alle, inklusive han selv. Hun var deres eneste 

chance. Hun var deres terrier; hun var den, der sagde 

tingene ligeud og satte det på spidsen, som de andre 

var for meget tøsedrenge til at sige. Ind i fængslerne 

med forbrydere, væk fra gaden med narkohandlerne 

og alkoholikerne og for den sags skyld også 

velgørenhedspusherne, som bondefangede folk i den 

gode sags tjeneste; riv ghettoerne ned og spred 

Hann myndi aldrei komast í borgarstjórastólinn. Það 

var vitað mál og það vissi hann manna best sjálfur. 

Hún var þeirra eina von. Hún var sú sem sagði hlutina 

hreint út og lagði áherslu á ýmis mál sem engir aðrir 

þorðu að tala um. Hún vildi setja alla glæpamenn bak 

við lás og slá og fjarlægja eiturlyfjasala og 

drykkjumenn af götunum. Jafnvel athvörfin líka sem 

viðhéldu ástandinu undir merkjum samhjálpar. Hún 

vildi líka láta rífa fátækrahverfin og dreifa búsetu 

                                                           
205 Orðabókin skilgreinir „verkahringur“ svona: „þau störf sem e-m er skylt að vinna, starfssvið, hlutverk.“ Sjá 
www.snara.is.   
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befolkningsgrupperne; skrid til tvangsfjernelse hos 

høj og lav – og uden berøringsangst over for 

indvandrerfamilier – så snart der er tegn på 

omsorgssvigt. ´Ansvar og Konsekvens` var hendes 

slogan, og hun mente det. Helt ind til benet mente 

hun det. For at føre det ud i livet skulle hun have 

magten til det. Hun var ikke bange for at bruge den. 

Hun var kun bange, når den forkerte sad på magten. 

(Vold og magt, bls. 74) 

fólks; fjarlægja börn af heimilum – og þora að taka 

líka á innflytjendafjölskyldum – um leið og einhver 

merki sæjust um vanrækslu. „Að axla ábyrgð“ var 

slagorðið hennar og hún var sannfærð um réttmæti 

þess. Af hjartans sannfæringu. Og til að geta hrundið 

því í framkvæmd þurfti hún að fá völd. Hún var ekki 

hrædd við að beita valdi. Hún óttaðist aðeins að það 

kæmist í hendur rangra aðila. 

(Með góðu eða illu, bls. 76-77) 

 

Þýðandi sleppir að þýða „hun var deres terrier“, en terrier er iðulega notað í yfirfærðri 

merkingu um kappsama og framtakssama manneskju; á íslensku myndum við líkast til segja 

„hamhleypa“ eða eitthvað þvíumlíkt fremur en „rottuhundur“. Oftúlkun á frumtexta má til 

dæmis sjá í þýðingunni „Það var vitað mál og það vissi hann manna best sjálfur“ (det vidste 

alle, inklusive han selv), en einnig í „hún var sannfærð um réttmæti þess“ (hun mente det). 

Vantúlkun sést til dæmis á þýðingunni „sem engir aðrir þorðu að tala um“ (som de andre var 

for meget tøsedrenge til at sige; hér er sleppt að tala um skræfur) og „fjarlægja börn af 

heimilum“ (skrid til tvangsfjernelse hos høj og lav; í þýðingu hverfa „háir sem lágir“ og eins 

sögnin „skride“, hér í merkingunni „að láta til skarar skríða“). „Að axla ábyrgð“ skilar heldur 

ekki merkingu einkunnarorðanna „Ansvar og Konsekvens“ (ábyrgð og afleiðingar). Hrynjandi 

þýdda kaflans víkur talsvert frá frumtexta, eins og til dæmis má sjá á þýðingunni: „... hún var 

sannfærð um réttmæti þess. Af hjartans sannfæringu“ þegar í frumtexta stendur: „... og hun 

mente det. Helt ind til benet mente hun det“. (Allar leturbreytingar mínar.) 

 Aðrar þýðingar í þessum stutta kafla valda þó meiri áhyggjum: „og for den sags skyld 

også velgørenhedspusherne, som bondefangede folk i den gode sags tjeneste“ verður í 

þýðingunni „Jafnvel athvörfin líka sem viðhéldu ástandinu undir merkjum samhjálpar“. 

Pusher er eiturlyfjasali (dópsali) og velgørenhedspusher væri þá sá sem héldi góðverkum að 

öðrum eins og hverju öðru dópi, blekkti (bondefangede) fólk í þágu góðs málefnis (i den gode 

sags tjeneste). Hvernig þetta breytist í „athvörfin [...] sem [viðhalda] ástandinu undir 

merkjum samhjálpar“ er erfitt að sjá, nema ef vera skyldi að þýðandi sé hér að vísa til starfs 

Samhjálpar í Reykjavík og hafi ekki mikið álit á þeirri starfsemi. Ghetto206 merkir ekki það 

sama í dönsku og til dæmis ensku, svo að „rífa fátækrahvefin og dreifa búsetu fólks“ gæti 

                                                           
206 Den Danske ordbog (www.ordnet.dk/ddo) skýrir ghetto svona: 1.(fattig og isoleret) bydel med en ensartet 
befolkning, ofte med en bestemt etnisk baggrund eller fra en bestemt samfundsklasse fra 1300-tallet og frem 
til 2. verdenskrig bykvarter hvor jøder blev henvist til at bo; 1.a overført isoleret fællesskab hvor mennesker af 
samme type og med samme interesser mødes.  
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dregið upp aðra mynd í huga íslenskra lesenda en hinna dönsku, að hálfgerðir 

hreppaflutningar verði á fátæklingum óháð þjóðerni en ekki að fólki af erlendu bergi brotið 

sé dreift milli hverfa í stað þess að útlendingarnir hnappi sig saman í einu hverfi. Það 

síðartalda og lausnir á vandanum sem talinn er fylgja slíkri samþjöppun þjóðarbrota hefur 

einmitt verið töluvert rætt í dönskum stjórnmálum síðustu áratugi. 

 Að lokum mætti benda á að „Hún óttaðist aðeins að það kæmist í hendur rangra 

aðila“ er engan veginn þýðingarjafngildi „Hun var kun bange, når den forkerte sad på 

magten“ (leturbreyting mín; hún var bara hrædd þegar rangur aðili var við völd). Með 

hliðsjón af forsögu persónunnar og söguþræði er þýðingin á þessari setningu sérlega 

óheppileg, því eintalan í frumtexta hefur ákveðna tilvísun, auk þess sem setningin gefur 

lesanda fyllri mynd af sögupersónunni. 

 Það væri hægt að tína til ótal dæmi til viðbótar úr Með góðu eða illu, bæði um beinar 

breytingar á persónum eða viðhorfum sem koma fram í sögunni, „falsvini“ þar sem danskt 

orð er þýtt með keimlíku íslensku orði sem merkir annað, úrfellingar og endursagnir á texta 

með öðrum áherslum og reyndar flest atriði á afskræmingarlista Bermans önnur en göfgun. 

Allur stíll og framsetning íslensku þýðingarinnar, hvort sem lýtur að orðfæri, myndmáli eða 

hrynjandi, stendur frumtextanum að baki. „Hið framandi“ og áminningin um að verið sé að 

lesa þýðingu skilar sér helst til lesandans með kauðalegu orðalagi – fremur en andblæ 

danskrar menningar – og dönskum nöfnum sem mörg eru látin standa óbreytt og halda 

rithætti frummálsins. Sumu er þó snarað: „det nyåbnede Retsmedicinsk Institut ved Skejby 

Sygehus“ (VoM, bls. 25) verður til dæmis að „Stofnun réttarmeinafræða sem komin var í nýtt 

húsnæði við sjúkrahúsið í Skejby“ (MGEI, bls. 26) og reyndar ekki að sjá hvaðan þýðandinn 

fær upplýsingar um „nýtt húsnæði“ fremur en að stofnunin sjálf væri ný. Öðru er sleppt eins 

og sjá má síðar í sömu málsgrein: „shoppingtur i Bruuns Galleri“ verður einfaldlega 

„verslunarleiðangur“ og „Guldbarre, Toblerone, Yankee Bar, Toms skildpadder“ (VoM, bls. 

49)  er þýtt almennt sem „alls kyns súkkulaði“ (MGEI, bls. 51). Østergade heldur nafninu en 

Statsfænglset Østjylland (einnig sérnafn) verður að ríkisfangelsinu á Austur-Jótlandi (með 

litlum staf og er þar af leiðandi ekki þýtt sem sérnafn). SØK, ”statsadvokaten for særlig 

økomomisk kriminalitet” og „politiets ØK-afdeling” (VoM, bls. 55) eru rækilega staðfærð sem 

a) EES, b) efnahagsbrotadeild sérstaks saksóknara og c) efnahagsbrotadeild lögreglunnar 

(MGEI, bls. 57), skammstöfun og hugtök sem óneitanlega hafa sterkar vísanir í hugum 
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íslenskra lesenda og eru ekki endilega réttnefni í þessu samhengi. Nafn Peters helst óbreytt 

en þótt Adda Boel haldi nafninu hlýtur það íslenska beygingu: Öddu.    

 Málsnið sögupersóna víkur lítið frá „ríkisdönsku“ og því reynir lítið á slíkar 

þýðingarlausnir, helst í máli geðfötluðu stúlkunnar My en þar er þýtt nokkurn veginn beint. 

Við það tapast nokkkur áhrif og myndin sem höfundur vill draga upp af hugsanagangi hennar 

missir marks. 

 Dæmi: „Pressen. Pissepressen. Åndsvage idioter. Kan ikke tælle til ti eller stave til ... 

KAMEL ... [...] Kamel. Kanel. Camel“ (Vold og magt, bls. 140) verður: „Fjölmiðlarnir. 

Fjölmiðlafíflin. Vangefnir asnar. Kunna ekki að telja upp að tíu eða stafa ... KAMELDÝR ... [...] 

Kameldýr. Kanel. Camel“ (Með góðu eða illu, bls. 144-145). 

 Annað dæmi: „Falder. Hvorhen nu? Ikke til at holde ud med al den flytten rundt. 

Fandeme så. Kraftedemepetermikkelsen. Meterpikkelsen. Bestiller aldrig andet end at flytte. 

Hele livet. Hele vejen igennem“ (VoM, bls. 86) verður: „Dettur. Hvert núna? Þoli ekki 

flutninga. Andskotinn. Asnapeter. Kjánapeter. Gerir ekki annað en að flytja. Allt lífið. Út um 

allt“ (MGEI, bls, 88).  

 Hér hefði þýðandi að ósekju mátt láta eftir sér sömu frjálslegu meðferð á frumtexta 

og víða annars staðar í bókinni og velja áhrifajafngildi. 

 Ef miðað er við þýðingar ritstjóra 19. aldar sem rýnt var í hér að framan mætti segja 

að ekkert hafi stórvægilegt hafi breyst í þýðingaráherslum síðan þá, helst að móðurmálið 

hefði minna vægi. Þess vegna hlýtur maður að spyrja sig hve mikið af þessum ritdómi skrifast 

á höfund og hve mikið á þýðinguna, sem þó er ekki nefnd í umsögninni: 

 

Egholm tekst einfaldlega ekki að kveikja forvitni hjá lesendum til að sagan sé gleypt í sig og 

hinum fjölmörgu spurningum svarað. [...] Aðalpersónur bókarinnar eru haganlega saman 

settar, en höfundur mætti þó kafa dýpra í margar þeirra. Sagan ber keim af því að vera hluti 

af stærra höfundaverki um sömu persónur og fleiri bækur þurfi til að skilja þær til fulls. 

(Kolbeinn Óttarsson Proppé, 2012.) 

 

Eins og áður hefur komið fram benda flestir ritdómar þó til þess að þýðingin sem slík skipti 

litlu máli þegar um afþreyingarsögur er að ræða en söguþráðurinn öllu. Það er líka vafasamt 

að taka einungis eina þýðingu sem dæmi um ríkjandi þýðingaraðferðir og því var rýnt í aðra í 

þeirri von að fá gleggri yfirsýn. 
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2.5.2 Flöskuskeyti frá P 

 

„Falsvinir“ verða líka á vegi lesanda Flöskuskeytis frá P, þar sem þýðandinn gengur til dæmis í 

hina frægu dönsku dýnu-gildru,207 en á öðrum stöðum krækir hann hjá keldunni, svo að 

fremur virðist um handvömm að ræða en misskilning. Svipað er upp á teningnum þar sem 

setningar eða setningabrot falla út í þýðingu, en það gerist á nokkrum stöðum; beinn 

ásetningur þýðanda virðist ekki ráða ferðinni þar heldur fremur að fljótfærni og óvönduðum 

yfirlestri sé um að kenna. Úrfellingin getur verið bagaleg fyrir lesanda, sums staðar berast 

ekki boð sem er að finna í frumtexta og annars staðar verður textinn sundurlaus þótt 

mikilvæg boð misfarist ekki endilega. 

  Dæmi um þetta er að finna strax í upphafi sögunnar: 

 

Men de vidste begge, at Jehova ikke værdigede dem 

et blik, for de havde drukket blod. Blod, som deres 

fangevogter havde ladet dryppe i deres vandglas. 

Glas, han lod dem drikke af, før han fortalte, hvad 

de indeholdt. De havde drukket vand med det 

forbudte blod, og nu var de for evigt fordømt. 

(Flaskepost fra P, bls. 5; 

leturbreytingar mínar) 

En báðir vissu þeir að Jehóva virti þá ekki viðlits af því 

að þeir höfðu drukkið blóð. Blóð sem fangavörður 

þeirra hafði látið drjúpa í vatnsglas. Þeir höfðu 

drukkið vatn blandað hinu forboðna blóði og nú voru 

þeir fordæmdir að eilífu. 

 

(Flöskuskeyti frá P, bls. 7) 

 

 

Með því að fella út setninguna sem um ræðir fara tiltekin boð forgörðum, í þessu tilviki að 

fangavörðurinn (mannræninginn) lék á fangana (bræðurna tvo) og kom blóðblönduðu vatni 

ofan í þá með brögðum. Í þýðingunni virðast þeir helst hafa drukkið blóðið sjálfviljugir og 

brotið þannig gegn boðum trúar sinnar en í frumtexanum eru þeir grunlausir um syndina 

þegar þeir drýgja hana og frétta af henni síðar. Lesendur danska og íslenska textans fá því 

ólíkar hugmyndir bæði um mannræningjann og fórnarlömbin. Bragðvísi ræningjans og óbeit 

hans á sértrúarsöfnuðum og trúarsetningum komast ekki til skila, ekki frekar en frómheit P 

og vonleysið sem hann hlýtur að vera haldinn eftir að hafa verið blekktur til að brjóta 

kennisetningar trúar sinnar. Blæbrigðamunurinn á „í vatnsglas“ og „i deres vandglas“ er ef til 

vill ekki stórvægilegur en leggur þó af mörkum til heildarmyndarinnar: annars vegar er 

                                                           
207 „Hvilket bevis behøvede man mere, når dynen naglede en fast, og benene var som bly?” (frumtexti, bls. 357) 
verður „Dýnan lét hann ekki lausan og fæturnir voru sem blý“ (þýðing, bls. 388). Hér veldur falsvinurinn 
dyne/dýna breyttu sjónarhorni: „dynen“ liggur ofan á sögupersónu og þrýstir henni niður; „dýnan“ er undir 
sögupersónunni og heldur henni fastri. Auk þess er spurningu breytt í fullyrðingu og hluta af henni sleppt en 
skeytt svo við sem sjálfstæðri spurningu strax á eftir: „Hverra frekari vitna þurfti hann þá við?“ 
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hugmyndin um „eitt ótiltekið“ vatnsglas (af mörgum), hins vegar er ekki um að ræða nema 

eitt tiltekið glas, „vatnsglasið þeirra“, sem undirstrikar skort á valmöguleikum bræðranna. 

 Í 15. kafla má finna annað dæmi um bagalega úrfellingu: 

 

Når man får en følelse af at stå på en isflage sammen 

med en frådende isbjørn, så må man overveje sine 

muligheder. Lige nu så han fire. 

Springe i vandet og svømme. 

Springe over på en af de andre isflager. 

Afvente situationen og se, om bjørnen var sulten eller 

mæt. 

Og endelig at slå bjørnen ihjel. 

(Flaskepost fra P, bls. 127; 

leturbreyting mín) 

Þegar manni líður eins og maður sé staddur á ísjaka 

þá verður maður að fara yfir möguleikana í stöðunni. Í 

svipinn kom hann auga á fjóra. 

Stökkva í sjóinn og synda. 

Stökkva yfir á aðra ísjaka. 

Bíða og gá hvort heldur björninn væri svangur eða 

mettur. 

Og að lokum að drepa björninn. 

 

(Flöskuskeyti frá P, bls. 141; 

leturbreyting mín) 

 

Froðufellandi bjarndýrið – sem er reyndar ekki froðufellandi á íslensku – kemur eins og 

skrattinn úr sauðaleggnum þegar þriðju valkosturinn er tilgreindur af því að dýrið var ekki 

nefnt strax í upphafi samlíkingarinnar. 

 Enn eitt dæmi má finna framarlega í 21. kafla: 

 

Han havde dårlig nok fået tunet ind på Blekinge 

Radio, før mobilen kimede midt i en vals med 

Hardanger-fioler. 

”Nå, hva´så? Hvor er du, Kalle?” sagde stemmen i 

den anden ende. 

Carl så igen på uret. Klokken var kun ni, det varslede 

ilde. Hvornår havde hans papsøn sidst været oppe så 

tidlig en lørdag morgen? 

”Hvad er der galt, Jesper?” 

(Flaskepost fra P, bls. 179; 

leturbreytingar mínar) 

Hann var rétt búinn að stilla á Útvarp Blekinge þegar 

síminn hringdi mitt í Harðangursfiðlupolka. 

„Hvað er að, Jesper?“ 

 

(Flöskuskeyti frá P, bls. 198) 

 

Það skiptir varla meginmáli fyrir lesanda hvort verið sé að spila vals eða polka í útvarpinu en 

bagalegra að missa af upplýsingunum um samband Carls og Jespers (papsøn er fremur 

óvirðulegt orð yfir stjúpson en ekki beinlínis niðrandi) eða reyndar um stjúpsoninn sem fer 

greinilega ekki snemma á fætur um helgar (og er því varla mjög dugandi þjóðfélagsþegn). 

Virðingarleysið sem felst í ávarpinu sést að vísu síðar í kaflanum og lesandi getur dregið 

ályktanir um stjúpsambandið annars staðar í textanum, en óneitanlega hefðu þessar 

upplýsingar komið sér vel til að glöggva sig á samskiptum Carls og Jespers í ýmsu samhengi 
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sögunnar. Fleiri svipuð dæmi mætti taka en eins og áður var sagt virðast úrfellingar af þessu 

tagi fremur stafa af handvömm en ásetningi og segja því rýni fátt annað um þýðinguna en að 

verkið hafi verið unnið í flýti og próförk ekki lesin með samanburði við frumtexta eins og þó 

er venjan. Það eitt og sér er þó allrar athygli vert. 

 Danskir gagnrýnendur voru sammála um ágæti bókarinnar Flaskepost fra P þegar hún 

kom út og hrósuðu Jussi Adler-Olsen meðal annars fyrir stíl og efnistök.208 Íslenskur 

gagnrýnandi kallar hann „flinkan höfund“ og segir að bókin sé „vel samin [...] og 

æsispennandi“, reyndar „svo góð [...] að það er ekki hægt að leggja hana frá sér ólesna, ef 

maður er á annað borð byrjaður“. Um þýðinguna segir sami ritdómari eftirfarandi: 

 

Jón St. Kristjánsson þýðir bókina ágætlega eins og hans var von og vísa, eini gallinn er að hin 

forljóta sögn „fatta“ er notuð nokkrum sinnum og vakti ógleði hjá þessum gagnrýnanda í 

hvert sinn sem henni brá fyrir.209 

 

Fljótfærnisleg vinnubrögð við þýðingu og prófarkalestur geta stafað af ýmsum ástæðum, en 

„hin forljóta sögn „fatta““ er ekki valin af neinu handahófi heldur er þýðandinn þar að koma 

til skila blæbrigðum málsins og ólíku málsniði talmáls og bókmáls. Margar af persónum 

Adler-Olsens tala safaríka Kaupmannahafnarmállýsku með tilheyrandi líkingamáli og því 

reynir þýðandinn að miðla. Hann hefur eflaust skemmt sér vel við verkið, svo vel að hann 

gengur óþarflega langt á köflum, til dæmis í 21. kafla þegar „Er du med? Du får to tusind, hvis 

du ordner det her i weekenden“ (Flaskepost, bls. 180) er þýtt: „Fattarðu mig? Þú færð tvö 

þúsund kall ef þú græjar þetta yfir helgina“ (Flöskuskeyti, bls. 199).  Svona óformleg ræða 

stangast á við almennt orðfæri Carls, ekki bara í frumtextanum heldur líka innan 

þýðingarinnar sjálfrar, því þar eru notuð formlegri orð og orðatiltæki, oft í þeim tilgangi 

höfundar að Sýrlendingnum Assad þyki þau sérkennileg eða þekki þau ekki. Dæmi um slíkt 

má finna í 13. kafla en þau eru fleiri: 

 

                                                           
208 Á Litteratursiden er tekið fram að sagan sé vel skrifuð 
(http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/flaskepost-fra-p-af-jussi-adler-olsen; dags. 19.10. 2009, uppfært 
23.08. 2010) og í ritdómi F&K::FIKTION & KULTUR er talað um hæfileika höfundar til að tengja saman hrylling og 
kími, örugg tök hans á danskri tungu og beitta samfélagsgagnrýni (http://fiktionogkultur.dk/Flaskepost-fra-
P.html, dags. 2011) . Einnig var lesin umsögn úr Politiken 
(http://politiken.dk/kultur/boger/skonlitteratur_boger/ECE803647/jussi-adler-olsen-er-ond-paa-den-fede-
maade/, dags. 06.10. 2009) og Berlingske (http://www.b.dk/boeger/fandens-til-carl, dags. 20. nóvember 2009). 
209 Kolbrún Bergþórsdóttir: „Jussi í banastuði.“ Morgunblaðið, Menningarblað/Lesbók, 09. september 2012). 
Greinin er sótt í greinasafn mbl.is á Netinu, http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1435705/).  
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”Arh, Carl. Ikke når han stavede så dårligt, at han ikke 

kunne stave til gadens navn.” 

”Det ku´ jo være, han ikke var født til sproget, Assad, 

Kender du typen?” [...] 

”Prøv at se her, Assad. Der ligger mange 

arbejdspladser og læreanstalter lige ved siden af, der 

kunne beskæftige folk af udenlandsk herkomst eller 

unge mennesker for den sags skyld. [...] 

Lautrupgårdskolen for eksempel. En skole for børn 

med sociale og emotionelle vanskelligheder. Så kunne 

det jo nok være drengestreger alligevel. Du skal se, 

når vi får dechifreret resten af brevet, så finder vi 

måske ud af, det bare handler om at chikanere en 

lærer eller sådan noget.” 

”Dechifrere her og chikanere dér, du bruger så mange 

mærkelige ord Carl. [...]” 

(Flaskepost fra P, bls. 102) 

„Æ, Carl. Ekki fyrst hann stafaði of illa til að geta 

skrifað götunafnið rétt.“ 

„En það er hugsanlegt að danska sé ekki móðurmál 

hans, Assad. Kannastu við týpuna?“ [...] 

„Sjáðu hérna, Assad. Það er fullt af vinnustöðum og 

kennslustofnunum í nágrenninu sem kynnu að ráða til 

sín fólk af erlendum uppruna, eða ungt fólk ef því er 

að skipta. [...] Lautrupgårdskolen til dæmis. Skóli fyrir 

börn með félagsleg og sálræn vandamál. Þannig að 

þetta gætu verið strákapör þegar allt kemur til alls. 

Þegar við erum búin að ráða rúnirnar í bréfinu kemur 

kannski í ljós að þetta hafi allt verið gert til að hvekkja 

einhvern kennara eða eitthvað svoleiðis.“ 

„Ráða í rúnir og hvekkja, þú notar svo mörg skrítin 

orð, Carl. [...]“  

 

(Flöskupóstur frá P, bls. 114) 

 

Hér stingur orðið „týpan“ og orðalagið „fullt af“ í stúf við texta sem að öðru leyti fellur undir 

bókmál og reyndar er merkilegt að Assad skuli ekki höggva eftir slettunni eða jafnvel orðinu 

„strákapör“. Hvort „ráða í rúnir“ og „hvekkja“ séu jafn torræð og dechifrere (ráða dulmál eða 

afkóða; orðið er komið úr frönsku) og chikanere (leggja í einelti eða ofsækja; orðið er líka 

komið úr frönsku) fer eflaust eftir kynslóð og orðaforða hvers og eins, en þau eru 

óumdeilanlega ekki tökuorð í íslensku eins og orðin í danska textanum. 

 Kækir í máli Assads eru ekki sérlega sannfærandi á íslensku og einkennast af sömu 

sérkennilegu blöndu bókmáls og talmáls. Annars vegar hefur hann prýðisgott vald á málinu 

(dæmi: „Nei, en þannig er það með trúað fólk. Safnaðarmeðlimir verja hver annan gegn 

heiminum með öllum ráðum. Líka með lygum ef með þarf.“210 Flöskuskeyti, bls. 132) og hins 

vegar er mál hans bjagað og barnalegt (dæmi: „Já, maður gerir svoleiðis svipað þegar maður 

ríður drómedara í eyðimörkinni. Þá getur maður líka fengið vont í magann. Og ef maður 

gubbar tapar maður of miklum vökva. Það er vitlaust í eyðimörkinni. Þess vegna þá!“211 

Flöskuskeyti, bls. 296). Til að auka á framandleikann er víða skeytt inn orðinu „þá“, 

                                                           
210 ”Nej, men sådan er det med meget religiøse mennesker. Menighedsmedlemmerne beskytter hinanden med 
det, der skal til. Også med løgne.” (Flaskepost, bls. 119). Í þýðingunni hefur verið bætt inn „gegn heiminum“ og 
„með öllum ráðum“ er talsvert hátíðlegra orðfæri en „med alt, der skal til“ (með öllu sem til þarf); „ef með 
þarf“ er hins vegar skeytt við síðustu setninguna. 
211 ”Ja, man har det ligesådan, når man rider på dromedarer i ørkenen. Der kan man også blive ret så træt i 
maven. Og brækker man sig der, så mister man for meget vand. Det er dumt i ørkenen. Derfor så!” (Flaskepost, 
bls. 272). ”Já, maður gerir svoleiðis svipað” er ekki jafngildi ”Ja, man har det ligesådan” (já, manni líður alveg 
eins) og sama máli gegnir um önnur atriði þar sem þýðanda virðist óþarflega mikið í mun að leggja áherslu á 
erlendan uppruna Assads og lítið vald hans á tungunni: ”fengið vont í magann”, ”gubbað”, ”vitlaust” og ”Þess 
vegna þá”. Assad hefur vissulega ekki fullt vald á dönsku, en svona lítið er það ekki. 
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beinþýðingu á danska orðinu „så“, en ekki endilega á sömu stöðum og „så“ í frumtextanum 

og alveg án tillits til að „þá“ er ekki endilega notað á nákvæmlega sama hátt í íslensku talmáli 

og „så“ í því danska. Í þýðingunni eru ýmis einkenni aðstoðarmanns Carls ýkt, líkast til í því 

skyni að gera hann spaugilegri, og sama máli gegnir um aðstoðarkonuna Rose og fleiri, en við 

það taka persónurnar nokkrum breytingum frá frumtexta þótt þær hafi vissulega skoplega 

drætti frá hendi höfundar. 

 Nöfn eru almennt ekki íslenskuð heldur halda þau rithætti úr frummálinu. Þó eru 

gerðar undantekningar, einkum í þeim sérnöfnum sem Íslendingar kalla almennt íslenskum 

heitum (dæmi: Roskilde er þýtt sem Hróarskelda, Storebælt sem Stórabelti, og 

„Københavnsvej 51 i Roskilde” sem „Kaupmannahafnarvegur 51 í Hróarskeldu”212), en einnig 

eru þýdd sérnöfn stofnana. Rigshospitalet verður til dæmis „Landspítalinn“ og „Ydre 

Nørrebro” er breytt í „utan dyra á Nørrebro”, en hér er reyndar átt við sérstakan hluta 

hverfisins, auk þess sem Nørrebro hefur stundum verið þýtt „Norðurbrú” á íslensku, einkum 

fyrr á tímum. Heiti sumra – en þó ekki allra – sértrúarsafnaða eru þýdd og/eða staðfærð: 

 

”Okay, men så synes jeg, at man så kan nævne 

Kvækerne, Martinus-selskabet, Pinsekirken, Sathya 

Sai Baba, Moderkirken, Evangelist, Kristushuset, Ufo-

kosmologerne, Teosoferne, Hare Krishna, 

Transcendental Meditiation, Shamanisterne, Emin 

Foundation, Syndens Vogtere, Ananda Marga, Jes 

Bertelsen-bevægelsen, Brahma Kumaris-tilhængerne, 

Den fjerde vej, Livets Ord, Osho, New Age, måske 

Forklarelsens Kirke, Nyhedningene, I Mesterens Lys, 

Den Gyldne Cirkel og måske så også Indre Mission.” 

(Flaskepost, bls. 222-223)  

„Þá eru það kvekararnir, Martinus-hreyfingin, 

Hvítasunnusöfnuðurinn, hreyfing Sathya Sai Baba, 

Móðurkirkjan, evangelistarnir, Hús Krists, FFH-

kosmólógarnir, Guðspekifélagið, Hare Krishna, 

Innhverf íhugun, sjamanistarnir, Emin-stofnunin, 

Varðmenn syndarinnar, Ananda Marga, Jes Bertelsen-

hreyfingin, Brahma Kumaris-áhangendur, Fjórði 

vegurinn, Orð lífsins, Osho, Nýöldin, kannski Kirkja 

forklárunarinnar, Hin nýheiðnu, Ljós meistarans, 

Gullni hringurinn og svo kannski Innri leiðin.“ 

(Flöskuskeyti, bls. 242-243)  

  

Indre Mission er áberandi trúarhreyfing í Danmörku213 – og reyndar víðar á Norðurlöndum – 

og mission í þessu samhengi merkir trúboð innanlands og er því fremur „heimatrúboð“ en 

„innri leið“, sem vekur fremur upp hugmyndir um innhverfa íhugun af einhverju tagi. 

Söfnuðurinn er svo vel þekktur að beitt kímnin í að telja hann upp með hinum fer varla 

framhjá neinum sem þekkir til í dönsku samfélagi þó að hún skili sér ekki í íslenskri þýðingu. 

Guðspekifélagið er starfrækt á Íslandi en spyrja mætti hvort það sé fullkomlega sama 

                                                           
212 Önnur götuheiti eru ekki endilega þýdd, t.d. halda Heimdalsgade og Kongevejen óbreyttum nöfnum (sjá 24. 
kafla).  
213 Sjá heimasíðu Indre Mission: http://indremission.dk/organisation/hvem-er-vi/.  
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fyrirbæri og Teosofisk forening214 og réttlætanlegt að staðfæra það. „Den Gyldne Cirkel“ er 

hluti af dönsku guðspekihreyfingunni en „Gullni hringurinn“ kallar aftur á móti fremur upp 

tiltekna ferðaleið eða þekkt kennileiti í huga Íslendinga en sértrúarsöfnuð. Fyrr á árum var 

hægt að hringja í „Orð lífsins“ til að hlusta á (kristilega) hugvekju dagsins, en nú er það 

reyndar viðurkennt trúfélag á Íslandi og fleiri samtök sem talin eru upp þarna eiga „nafna“ 

hérlendis. Orðin „selskab“ og „bevægelse“ eru bæði þýdd með „hreyfing“ auk þess sem 

orðinu er skeytt við „Sathya Sai Baba“ sem kalla sig reyndar sjálf „landssamtök“215, „Ljós 

meistarans“ merkir ekki nákvæmlega það sama og „I Mesterens Lys“ (í ljósi meistarans) og 

svona mætti lengi telja. Öll lífsskoðunar- og trúfélög í dönsku upptalningunni eru til216, meira 

að segja Moderkirken217, þótt ekki sé ljóst hvort það er nákvæmlega sami söfnuður og Adler-

Olsen skrifar um. Það er erfitt að geta sér til um hvort þýðandinn hafi fylgt sérstakri reglu við 

þýðingar á sérnöfnum eða hver sú regla kann að vera, fyrst hann kýs að þýða ekki öll sérnöfn, 

en hugsanlega hefur hann talið íslenskt heiti safnaðanna mikilvægt í innra samhengi 

sögunnar eða viljað halda samræmi, þýða til samræmis við íslensk heiti þekktra trúfélaga og 

kirkjudeilda. 

 Þýðandi hefur óneitanlega góðan og fjölbreyttan orðaforða og er óspar á að beita 

honum óháð málsniði. Líkt og með dönsku sérnöfnin er vandséð hvort hann fylgir sérstakri 

reglu, og þá hverri, um íslenskun myndmáls, orðatiltækja og fastra orðasambanda. Helst 

virðist áhrifajafngildi vera ráðandi í þýðingunni, en þó eru fjölmargar undantekningar frá því. 

Sums staðar er þýtt beint: „Ef þér líkar ekki lyktin í bakaríinu skaltu bara flytja í húsið á 

sléttunni“ (Flöskuskeyti, bls. 199; þýðing á: Kan du ikke lide lugten i bageriet218, så kan du 

bare blive boende i det lille hus på prærien”, Flaskepost, bls. 180);  „sem fastnegldi það, með 

sjö tommu saum“ (bls. 127; þýðing á „der slog fast med syvtommersøm“ (bls. 114). Einni 

setningu síðar á sömu blaðsíðu er hins vegar vikið frá frumtexta og myndmáli breytt: 

                                                           
214 Sjá t.d. heimasíðu Teosofisk Forening København: http://www.teosofiskforening.dk/.  
215 Sjá heimasíðu Sathya Sai Baba: http://www.sathyasai.dk/.  
216 Trúfélög eru nefnd víðar í bókinni en ekki í sambærilegri upptalningu. Á bls. 163 í þýðingunni stendur til 
dæmis: „Nöfn eins og Sathya Sai Baba, Vísindakirkjan, Móðurkirkjan, Vottar Jehóva, Samfélag eilífra og Guðs 
börn voru þar í bland við Fjórða veginn, Ljósið eilífa og fjölda annarra sem hún þekkti hvorki haus né sporð á.“ 
Hér er verið að þýða: „Navne som Sathya Sai Baba, Scientology, Moderkirken, Jehovas Vidner, De eviges 
samfund og Guds Børn blandede sig med Tongil-bevægelsen, Den fjerde vej, Divine Light Mission og en masse 
andre, som hun heller ikke kendte noget videre til” (Flaskepost fra P, bls. 146). 
217 Sjá hér: http://www.tempusvivo.dk/index.php/voresspilverden/moderkirken.  
218 „lugten i bageriet” er fast orðatiltæki á dönsku, sjá www.ordnet.dk: lugten i bageriet: (overført) reglerne, 
forholdene og atmosfæren et bestemt sted. Sjónvarpsþættirnir  „The little house on the prairie” hétu  „Det lille 
hus på prærien” á dönsku og  „Húsið á sléttunni” á íslensku. 
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Resten af dagen kunne han have kørt i tomgang med 

frustrationerne galopperende hen over hans 

forvitrede følelsesliv, men Yrsa havde andre planer. 

(Flaskepost fra P, bls. 115) 

Hann hefði sem best getað leyft deginum að líða í 

limbói og látið gremjuna vaða á skítugum skóm yfir 

örvasa tilfinningalíf sitt. En Yrsa hafði annað í hyggju. 

(Flöskuskeyti frá P, bls. 127) 

 

Í danska textanum er vísað í bílamál (tomgang = lausagangur) og hraða (galoppere = fara á 

stökki, fara hratt), frustrationerne vísar í þessu samhengi fremur til vonbrigða en gremju og 

forvitre merkir að leysast upp eða veðrast219. Í íslenskunni er talað um limbó (forgarð 

Helvítis), að vaða á skítugum skóm (yfirgangur, ofríki) og tilfinningalífið sagt örvasa 

(ósjálfbjarga af ellihrumleika), sem dregur óneitanlega upp aðra mynd. Setningunni er auk 

þess skipt í tvennt, sem breytir hrynjandi. 

 Á nokkrum stöðum er bætt inn myndmáli þar sem ekkert sambærilegt er fyrir í 

frumtexta: 

 

[...] men det er en af dine underordnede, der har 

bøffet i det.” 

[...] 

”Orientér Damgaard, og se så at tage dig sammen 

[...]” 

(Flaskepost, bls. 442)  

[...] en það er einn af undirmönnum þínum sem er 

með allt niður um sig.“ 

[...] 

„Settu Damgaard inn í málið. Og reyndu svo að hysja 

upp um þig. [...]“ 

(Flöskuskeyti, bls. 477) 

 

Víða er orðaröð og setningaskipan frumtexta stokkuð upp: 

 

Flaskepost fra P: 

 

Kort hår var virkelig tabu for en pige, der havde levet 

hele sit liv med det religiøse dogme at håret var 

helligt, det mærkede man. (bls. 210) 

 

Flöskupóstur frá P: 

 

Fyrir stúlku sem alin var upp við þá kreddu220 að hárið 

væri heilagt hvíldi mikil bannhelgi á stuttu hári. Það 

fór ekki milli mála. (bls. 229) 

 

Dæmi um áhrifajafngildi: 

 

Flaskepost fra P: 

 

Pludselig følte han sig som et muldvarpeskud på en 

Flöskupóstur frá P: 

 

Honum fannst hann allt í einu eins áberandi og 

                                                           
219 Sjá ordnet.dk: http://ordnet.dk/ddo/ordbog?aselect=forvitre&query=forvitre.  
220 „kredda“ er talsvert gildishlaðin þýðing á religiøs dogme; „kennisetning“ eða „trúarsetning“ væri hlutlausara 
orð. 
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flad mark. (bls. 200) 

 

[...] forankrede sig i sit forhold til pigen [..] (bls. 220) 

 

 

Aldrig før havde Carl set så mange FCK-tilhængere 

strøet ud over fortovene og ligne udskidt æblegrød. 

(bls. 189) 

taðhraukur á sléttu túni. (bls. 219) 

 

[...] fann sér lífsfestu í sambandi sínu við stúlkuna [...] 

(bls. 240) 

 

Aldrei hafði Carl séð úti um allt svona marga FCK-

áhangendur sem litu út eins og rauðgrautarræpa. (bls. 

208) 

 

Myndrænt gengur fyrsta dæmið upp, þótt „taðhraukur“ sé óneitanlega heldur óvirðulegri 

sjálfslýsing en „muldvarpeskud“ (moldvörpuhaugur, þ.e. moldarhraukur við enda 

moldvörpuganga). Danska sögnin „forankre“ merkir að kasta akkeri eða skjóta rótum, og 

þótt íslenska orðið „lífsfesta“ sé ef til vill ekki algengt í daglegu tali, ekki fremur en „forankre“ 

í dönsku, skilar það merkingunni mætavel. Í þriðja dæminu eykur þýðandi áherslu með 

skáletrun (svona), sleppir gangstéttunum en notar í staðinn „úti um allt“ og þýðir „udskidt 

æblegrød“ sem „rauðgrautarræpa“. „At ligne udskidt æblegrød“ er fast orðatiltæki sem 

merkir að vera þreytulegur eða veiklulegur221 og litirnir sem menn tengja helst 

knattspyrnuliðinu FCK eru hvítt og blátt, en „rauðgrautarræpa“ er óneitanlega mjög 

myndræn lýsing á fremur ógeðfelldu ástandi, auk þess að minna íslenskan lesanda á réttinn 

sem hann heyrði í dönskutímum æskunnar að enginn Íslendingur gæti pantað kinnroðalaust: 

„rødgrød med fløde på”. 

 Enskuslettur í frumtextanum skila sér óbreyttar í þýðingunni en öðru máli gegnir um 

sænsku, sem er þýdd beint inn í textann, að undanskildu orðinu „jåhå“ sem fær einhverra 

hluta vegna að standa óbreytt. 

 

„Heft þú tungu vora, Herra, að vér segjum ei hið ljóta sem ósatt er, hið sanna sem aðeins er 

hálfsannleikur og sannleikann sem miskunnarlaus er. Fyrir skuld Jesú Krists,“ bað hann á 

sænsku. (Flöskuskeyti frá P, bls. 171)222 

 

Í þýðingunni er biblíublænum haldið að mestu, þótt „hálfsannleikur“ stingi dálítið í stúf við 

annað orðfæri. Eins og áður hefur komið fram er það hins vegar eitt af einkennum 

þýðingarstílsins að blanda saman orðum með ólíku málsniði innan sömu málsgreinar og 

jafnvel setningar, óháð yfirbragði frumtexta. Fróðlegt væri að skoða fleiri þýðingar sama 

                                                           
221 Sjá ordnet.dk: http://ordnet.dk/ddo/ordbog?mselect=59012356&query=ligne.  
222 Í frumtexta stendur: „Tygla vor tunga, Herre, så att vi inte säger det grymma ord som är osannt, det sanne 
ord som inte är hela sanningen, den hela sanning som obarmhärtig. För Jesu Kristi skull,“ bad han på svensk. 
Biblíutilvísunin er auðséð, til dæmis í Sálmana og Orðskviðina, en varla er hún orðrétt. 
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þýðanda, til dæmis Reisubók Gúllívers sem var tilnefnd til verðlauna, til að kanna hvor sami 

stíll og sömu vinnubrögð einkenna öll verk hans, en það væri efni í aðra ritgerð. 

  

Af textadæmum úr báðum nýju þýðingunum, Með góðu eða illu og Flöskuskeyti frá P, er 

helst að sjá að engin sérstök þýðingarstefna sé ríkjandi í íslenska bókmenntakerfinu árið 

2012, eða að minnsta kosti ekki í þýðingu afþreyingarbókmennta. Vinnsla beggja bókanna 

virðist vera nokkuð fljótfærnisleg, eins og sjá má á því að enginn virðist hafa uppgötvað 

textaúrfellingar og merkingartilfærslu eða gert athugasemdir við sérkennilegt orðalag á 

köflum. Það mætti því segja að þýðingaraðferðir hafi lítið breyst frá elstu þýðingunum sem 

rýnt var í þótt staða þýðenda hafi breyst talsvert frá því sem þá var og val á þýddu efni sé 

sjaldnast á hans valdi. 
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3 Ferðalok 

 

Á þessari ferð um fjölheima íslenska bókmenntakerfisins hefur ýmislegt óvænt komið í ljós, 

ekki síst hve mikið hefur verið þýtt í svo að segja samfelldri lotu síðustu tvær aldir eða svo og 

hvernig þýðingarnar hafa beinlínis orðið til þess að skapa eða endurmóta kerfið. Íslenska 

skáldsagan væri varla til í sínum mörgu myndum ef aldrei hefðu verið þýddar skáldsögur á 

íslensku og sama máli gegnir um leikritagerð og mörg ljóðform. Þýðingarnar hafa enn fremur 

stuðlað að varðveislu og nauðsynlegri endurnýjun tungunnar í takt við síbreytilegar þarfir 

tímans. Móðurmálshreyfingin hefði aldrei náð eins góðum árangri og raun er á ef ekki hefðu 

verið þýðingar á lykiltextum af öllu tagi og vandséð hver staða íslenskrar tungu væri á 

tuttugustu og fyrstu öld án þeirra. Schleiermacher talaði um að lesendur þyrftu að læra að 

lesa þýðingar en um leið og þeir læra það, læra þeir líka að lesa ný form innan 

bókmenntageirans og þannig ryðja þýðingarnar braut nýsköpunar innan þess, eins og 

fjölmörg dæmi sanna. 

 Annað sem kom á óvart var hve hugmyndfræðileg og pólitísk stjórnun hefur verið 

mikil og á fárra hendi, einkum framan af. Í hugmyndafræðilegum hræringum 19. og 20. aldar 

var texti til þýðingar valinn með skýr markmið að leiðarljósi, einkum fagurbókmenntir, 

greinar, ritgerðir og ýmsir nytjatextar en þó einnig að nokkru leyti afþreyingarbókmenntir. 

Lítið fór fyrir kvenkyns höfundum lengi vel með þeim afleiðingum að fjölkerfi bókmenntanna 

er fremur karllægt, þótt vissulega sé komin hreyfing til meira jafnræðis. Pólitísk viðhorf 

viðast hafa ráðið því að vissar bækur voru ekki þýddar eða þeim breytt að einhverju leyti, 

annað hvort til að miðla skoðunum þýðanda eða þess sem valdi bókina til þýðingar, en oft 

voru það sömu aðilar. Samfélagsgagnrýni í þýddri afþreyingu var í lágmarki en um og upp úr 

áttunda áratugnum virðist skandinavískt afbrigði glæpasagna eiga upp á pallborðið á tímum 

sem einkenndust af töluverðri samfélagsólgu sem braust meðal annars út í nokkrum kala til 

lögreglunnar og átökum við hana í mótmælaaðgerðum. Eitt einkenni skandinavísku 

glæpasagnanna er hins vegar mannlegir lögreglumenn, fólk sem á við persónuleg vandamál 

að stríða og er fjarri því að vera fullkomið eða óskeikult í baráttu sinni við glæpi. Mannlegir 

lögreglumenn einkenna einmitt margar íslenskar glæpasögur sem urðu til upp úr þessu og 

reyndar aðrir breyskir „spæjarar“, hvort sem þeir eru blaðamenn, lögfræðingar eða úr öðrum 
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stéttum (KJ 2001, bls. 41-61)223. Vel má vera að einhverjum hafi þótt góð hugmynd að kynna 

íslenska lesendur fyrir mennskum lögreglumönnum á sínum tíma og að tilviljun hafi ekki 

valdið því að fyrstu sögur heiðurshjónanna Sjöwalls og Wahlöös birtust í Alþýðublaðinu og 

Morgunblaðinu, málgögnum Alþýðuflokks og Sjálfstæðisflokks, sem höfðu setið saman í 

ríkisstjórn (svonefndri Viðreisnarstjórn) frá 1959 til 1971.224 Samfélagsólgan hafði risið hátt á 

síðustu árum Viðreisnar og talsvert verið um mótmælaaðgerðir og átök þeim tengdum225, 

sem eflaust hefur setið í mönnum, og kannski gerðu aðstæður íslenska lesendur 

móttækilegri en ella fyrir þessari gerð glæpasagna. En þetta eru auðvitað getgátur. 

 Helsta ástæðan fyrir vali á afþreyingarsögum varð þó fljótlega markaðurinn fremur en 

að menn teldu þær hafa nokkurt fræðslu- eða menningargildi, eins og glöggt má sjá af 

blaðaskrifum, bæði þeim sem vitnað var til og annarra. Ritstjórar 19. aldar notuðu 

neðanmálssögur og sérprentanir á þeim til að afla áskrifenda, ritstjórar 20. aldar til að 

skemmta áskrifendum og halda í þá. Útgefendur á 20. og 21. öld velja afþreyingarefni fyrst 

og fremst út frá söluvænleik þess og taka þá oftast mið af sölutölum í öðrum löndum. Þýdd 

bók sem nær metsölu hérlendis, eða nýtur að minnsta kosti mikilla vinsælda og athygli, kallar 

iðulega á útgáfu fleiri bóka af sama eða svipuðu tagi hjá forlaginu og öðrum útgefendum þó 

að jafn langavarandi og umfangsmikil útgáfa einsleitra bóka og í spennusagnabylgjunni miklu 

á síðari hluta síðustu aldar sé fátíð. Nú eru viðhafnarútgáfur spennusagna og sveitarómana 

úr sögunni og algengara að gefa afþreyingarsögur út í kiljum en með hörðum spjöldum. 

Þannig virðast þær síður ætlaðar til gjafa en fremur til yndislestrar kaupandans, enda eru 

forlögin farin að gefa þær út á öðrum tímum en innlendu bækurnar, á vorin eða í upphafi 

hinnar eiginlegu jólabókaútgáfu. Íslenska glæpasagan er hins vegar vinsæl jólagjöf, kemur út 

með hörðum spjöldum og í álitlegri kápu og fær góða umfjöllun og kynningu í fjölmiðlum í 

jólabókaflóðinu. Þessi atriði ein og sér ættu að nægja til að sýna ólíka stöðu þessara tveggja 

náskyldu bókmenntagreina, þýdda og innlenda krimmans, innan íslenska fjölkerfisins.  

                                                           
223 Allt bendir til að hér hafi verið á ferðinni það sem Gauti Kristmannsson kallar „þýðingu án frumtexta“ eða 
„þýðingu á formi“, þegar „enginn tiltekinn texti [er] þýddur, heldur er formið sem slíkt þýtt inn í markmálið um 
leið og þýðingarsambandinu er afneitað“ (GK 2006, bls. 58). Erlendar rætur íslensku skáldsögunnar virðast svo 
augljósar, að þar hefur heil bókmenntagrein verið þýdd inn í fjölkerfið en ekki einungis einn eða fleiri 
bragarhættir, s.s. stakhenda eða sonnetta. Þetta sést vel á íslensku glæpasögunni og þessa stundina er með 
sama hætti hægt að fylgjast með tilurð íslensku fantasíunnar.  
224 Sjá vef Alþingis: http://www.stjornarrad.is/Rikisstjornartal/.  
225 Sjá t.d. grein frá 2006 á vef Guðna Th. Jóhannessonar sagnfræðings: „Símahleranir á Íslandi og öryggi ríkisins 
í kalda stríðinu“; 
http://gudnith.is/category/tegund_greinar/fr%C3%A6%C3%B0igreinar_og_fyrirlestrar?page=2.  



121 
 

 Ýmislegt fleira breyttist en sjálft bókmenntakerfið á tímabilinu sem var kannað. Eitt af 

því var þýðendastarfið, sem þróaðist frá því að vera hluti af starfi blaðamannsins eða 

tómstundagaman skáldsins, upp í að vera aukageta meðfram aðalstarfi, oft kennslu og síðan 

í núverandi mynd, í fullt starf sem ýmist er unnið í verktakavinnu, á þýðingarstofum, sem 

löggiltur skjalaþýðandi eða hjá opinberum aðilum og stofnunum. Viss viðurkenning á starfi 

og starfsvali hlýtur að teljast að hægt er að læra þýðingafræði á háskólastigi og hljóta nokkra 

þjálfun í faginu áður en komið er á vinnumarkaðinn. Bókmenntaþýðendur eru að vísu ekki 

nema lítið hlutfall af fjölmennri en fremur ósýnilegri stétt, þó að oft beri hlutfallslega mest á 

þeim, og blaðamenn þýða vissulega enn pistla og fréttir fyrir prent- og netmiðla en valið á 

þýddu og útgefnu efni er svo að segja alveg komið í hendur annarra en þýðendanna sjálfra. 

 Þýðingaraðferðir hafa líka breyst en þó ekki grundvallarnálgun við frumtexta, því að 

þýðing lagagreina og -bálka, samninga, viðskiptaskjala og annarra nytjatexta fylgir honum 

sem nákvæmast en þýðing á bókmenntatextum byggir meira á textatúlkun og reiprennsli. 

Hér er tvískipting Schleiermachers því enn í fullu gildi en framandgervingin sem hann mælti 

með virðist helst felast í yfirborðsþáttum eins og óþýddum erlendum nöfnum og 

vörumerkjum226, en síður í eiginlegri miðlun menningarheimsins að baki frumtextanum. Þó 

er ekki víst að það eigi við í öllum tilvikum, enda voru eingöngu skoðaðar 

afþreyingarbókmenntir í þessari lotu þó að eftir á að hyggja hefði verið eðlilegt að bera 

nýjustu glæpasögurnar saman við nýjar þýðingar á fagurbókmenntum. 

 Við rýni á nýjustu glæpasögunum, Með góðu eða illu og Flöskuskeyti frá P, kom í ljós 

mjög frjálsleg meðferð á frumtexta sem má eflaust að einhverju leyti skrifast á flýti við 

vinnslu bókarinnar. Óneitanlega komu upp í hugann Poe-þýðingarnar tvær sem rýnt var í 

fyrst, þar sem annar þýðandinn bjó greinilega yfir digrari orðasjóði en hinn og skilaði líflegri 

og skemmtilegri texta. Í eldri þýðingunum varð lesandi þó var meiri virðingar fyrir 

móðurmálinu en í þeim yngri, þar sem minna var skeytt um málvöndun, og textabreytingar 

eldri þýðinganna voru augljóslega af ásettu ráði fremur en handvömm. Nýju þýðingarnar 

báru vott um takmarkaða virðingu þýðendanna sjálfra, ritstjóra þeirra og annarra sem að 

útgáfunni komu fyrir textanum eða bókmenntagreininni, þótt báðar bækurnar hafi að vísu 

fengið umfjöllun íslenskra ritdómara þegar þær komu á markaðinn.  

                                                           
226 Eða hlutaþýðingu á þeim, stundum með viðbættri skýringu, til dæmis Thames-fljót, 46. stræti og K-Mart 
lágvöruverðsverslun, svo eitthvað sé talið.  
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 Reyndar gefur einmitt þessi afstaða þýðendanna og útgáfunnar einnig til kynna stöðu 

þýddu glæpasögunnar innan fjölkerfisins og hreyfingar hennar innan þess eftir því sem 

breytingar urðu á kerfinu. Þegar Jón Ólafsson þýddi „Þú ert sá seki!“ 1877 var 

skáldsöguformið nýmæli á íslensku og þýðendur gerðu lítinn greinarmun á sögunum, eða að 

minnsta kosti er ekki svo að sjá af textameðferðinni. Þýtt efni var mjög miðlægt á þeim tíma 

enda tiltölulega lítið frumsamið af óbundnu máli á íslensku og þýðingar héldu miðlægri stöðu 

sinni framan af, eða þangað til íslenskt efni leysti þær af hólmi. Í sumum bókmenntageirum 

hélst miðlæg staða þýðinga lengur en í öðrum, eðli málsins samkvæmt. Á síðustu öld var 

sumum glæpa- og spennusagnahöfundum hampað sérstaklega og hrósað, eins og dæmi um 

Agöthu Christie, Alistair MacLean og fleiri höfunda sýna, en eftir að íslenska glæpasagan varð 

til sem bókmenntagrein geta sárafáir erlendir höfundar keppt við hana. Þýddar glæpasögur 

hafa þannig þokast utar og hafa nú meiri jaðarstöðu en áður.  

 Þýðingaraðferðir sem slíkar virðast ekki endilega spegla stöðu afþreyingarbókmennta 

en þó vekur tvennt athygli, annars vegar minni tryggð við móðurmálið og hreintungustefnu í 

nýjustu þýðingunum en hins vegar sá skuggaleikur sem virðist viðtekin aðferð við þýðingu 

afþreyingarefnis. Yfirbragðið er áþekkt og í frumtexta, með erlendum nöfnum, kennileitum 

og aðstæðum, en undirliggjandi er stórfelld heimfærsla og virðingarleysi gagnvart erlendri 

menningu að baki frumtexta. Þessi aðferð á rætur langt aftur, til tímans þegar fyrstu 

neðanmálssögurnar voru þýddar, og ekki að sjá að breytingar séu í vændum þrátt fyrir aukna 

tungumálakunnáttu og meiri tengsl Íslendinga við umheiminn og almennari þekkingu á 

honum. Ef til vill stafar þetta af sannfæringu þýðanda um að enginn lesi frumtexta til 

samanburðar og því geti hann leyft sér ýmislegt, en líklega búa þó að baki ríkjandi viðhorf um 

að glæpasögur séu ómerkileg bókmenntagrein þar sem stíll og efnistök skipta litlu máli en 

aðalatriðið sé að miðla söguþræði og fléttu. 

 Óneitanlega væri fróðlegt að taka til samanburðar fleiri þýðingadæmi frá síðustu 

árum til að sjá hvort þessi viðhorf séu gegnumgangandi í nútímaþýðingum, sem væri 

ótvíræður vitnisburður um jarðarstöðu þýðinga innan fjölkerfisins og sýndi um leið stigveldi 

innan fjölkerfis þýðinga, ef marktækur munur væri á textameðferð milli greina. Ekki væri 

síður athyglisvert að skoða viðhorf innanlands gagnvart þýðingum á íslenskum 

sakamálasögum á önnur tungumál, einkum með það í huga hve miðlæg íslenska glæpasagan 

er orðin í fjölkerfi íslenskra bókmennta þótt hún eigi enn langt í land að verða kjarni þess. 

Samhliða því mætti kanna afstöðu á til dæmis Norðurlöndum til þýddra glæpasagna og stöðu 
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þeirra innan fjölkerfis viðkomandi landa, því við lestur danskra bókadóma er ekki annað að 

sjá en að danska glæpasagan hafi sömu stöðu þar í landi eins og sú íslenska hér og sé talin til 

fagurbókmennta. Ef litið er til þess að eldri íslensku þýðendurnir lærðu sínar listir einkum í 

Danmörku væri fróðlegt að vita hvort þýðingar þar hafi þróast á sama hátt og hér. 

 Staða afþreyingarbókmennta og þá einkum glæpasagna verður fyrst og fremst ráðin 

af hliðar- og fylgitextum (paratext og metatext) bókanna en ekki af þeim þýðingaraðferðum 

sem beitt er við vinnslu þeirra. Hins vegar hlýtur skeytingarleysi gagnvart frumtexta að vekja 

athygli, hvort sem það stafar af normum sem lögð voru að grundvelli í árdaga eða öðrum 

ástæðum, og ekki er síður áhugavert að minni greinarmunur virðist gerður á tal- og ritmáli í 

nýrri þýðingunum en þeim eldri og að slettur eru algengar þótt frumtexti gefi ekki endilega 

tilefni til þess. Í nýrri sögunum virðist líka dottinn upp fyrir ásetningur (skopos) eldri 

þýðendanna um að fræða lesandann og kenna honum, til dæmis með neðanmálsgreinum og 

viðbættum skýringum en einnig staðfærslu og tilvísunum til kunnuglegra innlends kerfis. Þó 

að skoðaðir hafi verið aðrir textar en eiginlegar glæpasögur og umfjöllun um þær til að draga 

upp skýrari mynd af fjölkerfi og viðhorfum til þýðinga hefði sú könnun þurft að vera mun 

viðameiri, enda erfitt að draga marktækar ályktanir af takmörkuðum dæmafjölda. Til dæmis 

er næsta útilokað að giska á hvenær uppfræðslumarkmiðin breyttust og hurfu og áherslan 

færðist nokkurn veginn eingöngu yfir á afþreyingarþáttinn. 

 Sumum spurningum sem voru í veganesti hefur því ekki verið svarað til fullnustu og 

margar fleiri vaknað. Þó ætti jaðarstaða  þýddra glæpasagna, ekki aðeins innan fjölkerfis 

bókmennta heldur einnig innan fjölkerfis þýðinga, að vera nokkuð ljós, hvað sem sölutölur og 

útlán á almenningsbókasaöfnum kunna að gefa til kynna. Höndum er kastað til við þýðingu 

og vinnslu bókanna og þótt þær séu óspart auglýstar fá þær litla athygli bókmenntarýnenda 

og þá einkum fyrir söguþráð og söguefni. Þessi könnun virðist því, svo langt sem hún nær, 

styðja kenningar Even-Zohars um jaðarstöðu þýðinga innan fjölkerfisins. Hvað varðar 

stýringu á bókmenntakerfinu fer ekki milli mála að lýsingar Venutis og Lefeveres eiga 

ágætlega við um Ísland og stýringin er jafnvel ennþá augljósari hér en í fjölmennari löndum 

þar sem fleiri sitja að kökunni og útgáfu- og markaðskerfið er ógagnsærra. Hvernig það 

þróast í framtíðinni, með nýjum miðlum og dreifikerfum, er erfitt að sjá fyrir þótt margir 

reyni að hafa hönd í bagga með þeirri þróun. Íslenska fjölkerfið er enn á hreyfingu og enn er 

verið að veita inn í það nýjum bókmenntagreinum og textategundum, ekki síst með 

þýðingum. Hvort þýðingar innan þess verða heldur taldar stofustáss eða eldhúsreyfarar eða 
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hvort þær verða einu sinni til í þessi mynd sem við þekkjum eftir 150 ár eða svo verða aðrir 

að kanna. 
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