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Ágrip 

Þó að skáldið og lærdómsmaðurinn Sveinbjörn Egilsson (1791-1852) sé ef til vill þekktastur 

fyrir þýðingar sínar á Hómerskviðum, eru þýðingar hans á ritum Biblíunnar fyrir útgáfu 

Viðeyjarbiblíu ekki síður merkileg afrek. Viðeyjarbiblíu, sem útgefin var árið 1841, hefur 

löngum verið hrósað sem fallegri og sérlega vel heppnaðri biblíuþýðingu, og er Sveinbjörn þar 

talinn eiga stóran þátt í að gefa þýðingunni sinn fallega og alþýðulega blæ. Markmið þessarar 

ritgerðar var að kanna hvað einkennir þýðingarverk Sveinbjarnar í Viðeyjarbiblíu og hvers 

vegna þýðingin hefur öðlast þá viðurkenningu sem hún hefur hlotið. Þá var einblínt á þýðing 

Sveinbjarnar á Jesajariti við rannsóknina. Til að gera betur grein fyrir rannsóknarefninu var 

farið yfir útgáfusögu Biblíunnar á íslensku og gert grein fyrir þeim aðstæðum sem uppi voru 

þegar eldri og nýrri þýðingar urðu til. Í kjölfarið var æviágrip þýðandans rakið til að gera grein 

fyrir því hvað dreif þýðingarstarf hans. Einnig var þýðing Viðeyjarbiblíu skoðuð nánar; hverjir 

að þýðingunni stóðu og hvernig hún kom til. Þar að auki var fjallað lauslega um innihald ritsins 

sem rannsakað var, bók Jesaja. Í þungamiðju ritgerðarinnar voru svo valin textabrot úr Jesajariti 

borin saman við eldri og nýrri þýðingar, með það að markmiði að greina einkenni þýðingarverks 

Sveinbjarnar. Að lokum voru svo kynntar niðurstöður rannsóknarinnar um hver sérstaða 

þýðingarverks Sveinbjarnar í Viðeyjarbiblíu er umfram aðrar íslenskar Biblíuþýðingar. 

  



 
 

Efnisyfirlit 
 

Inngangur og markmið ............................................................................................................... 1 

Íslenskar biblíuþýðingar ............................................................................................................. 2 

Sveinbjörn Egilsson .................................................................................................................... 8 

Nánar um Viðeyjarbiblíu .......................................................................................................... 10 

Markmið þýðenda ................................................................................................................. 10 

Þáttur Sveinbjarnar í Viðeyjarbiblíu ..................................................................................... 11 

Jesajaritið .................................................................................................................................. 13 

Greining textabrota úr Jesajariti ............................................................................................... 14 

1. kafli (vers 2-5) .................................................................................................................. 15 

7. kafli (vers 13-16) .............................................................................................................. 17 

9. kafli (vers 1-5) .................................................................................................................. 20 

40. kafli (vers 1-6) ................................................................................................................ 23 

45. kafli (vers 9-12) .............................................................................................................. 26 

Niðurstöður og lokaorð ............................................................................................................ 29 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 31 

 

  



1 
 

Inngangur og markmið 

Þýðing Biblíunnar yfir á íslenska tungu var gríðarstór viðburður í sögu íslenskrar þjóðar. Frá 

fyrstu heildarþýðingu Guðbrands Þorlákssonar á seinni hluta 16. aldar, hefur heilög ritning 

kristinna manna verið þýdd og útgefin alls 11 sinnum.1 Í hverri þýðingu má greina breytingar 

og bylgjur í íslensku málfari og gefur það góða innsýn inn í þá menningu og það samfélag sem 

býr því að baki. Biblíuþýðingin frá árinu 1841, sem iðulega er kölluð Viðeyjarbiblían, er þar 

engin undantekning. Viðeyjarbiblíunni hefur löngum verið hrósað sem fallegri og sérlega vel 

heppnaðri biblíuþýðingu, þá sérstaklega í samanburði við þær sem á undan komu. Skáldið og 

lærdómsmaðurinn Sveinbjörn Egilsson er þar talinn eiga stóran þátt í að gefa þýðingunni sinn 

fallega og alþýðulega blæ.2 

Markmið þessarar ritgerðar verður að kanna hvað einkennir þýðingarverk Sveinbjarnar í 

Viðeyjarbiblíu; hvers vegna þýðingin hefur öðlast þá viðurkenningu sem hún hefur hlotið og 

ennfremur, hver hennar sérstaða er meðal annarra íslenskra biblíuþýðinga. Þessi ritgerð er því 

viss rannsókn á því hvernig biblíuþýðingar Íslendinga hafa mótast samhliða íslensku samfélagi. 

Til að komast að niðurstöðu verður hér einblínt á bók Jesaja, sem Sveinbjörn þýddi ásamt 

langflestum spámannaritum Gamla testamentisins auk 2. Mósebókar. Jesajaritið er hér valið 

vegna vægi þess innan kristinnar hefðar, en það er, ásamt Davíðssálmunum, það rit Gamla 

testamentisins sem oftast er vitnað til í Nýja testamentinu, og hefur jafnvel verið kallað fimmta 

guðspjallið.3 

Til að gera betur grein fyrir rannsóknarefninu verður farið yfir útgáfusögu Biblíunnar. Þar 

verður reynt að gera sem best grein fyrir þeim aðstæðum sem uppi voru þegar eldri og nýrri 

biblíuþýðingar urðu til, enda er mikilvægt að þekkja einkenni þeirra biblíuþýðinga sem verða 

notaðar til samanburðar í ritgerðinn. Í kjölfarið verða ævi og starf þýðandans skoðuð til að geta 

betur gert grein fyrir því hvað dreif þýðingarstarf hans, og hvernig menntun hans og reynsla 

kemur þar fram. Þar á eftir verður þýðing Viðeyjarbiblíu skoðuð nánar; hverjir að henni stóðu 

og hvernig hún kom til. Ennfremur verða háleit markmið þýðingarnefndar, sem fram koma í 

formála Viðeyjarbiblíu, könnuð. Einnig verður fjallað lauslega um Jesajaritið og innihald þess. 

Þungamiðju ritgerðarinnar verður svo varið í greiningu valinna texta úr Viðeyjarbiblíu. Þar 

                                                           
1 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían: Ágrip rúmlega fjögurra alda sögu, Sigurður Ægisson, 2015, bls. 16. 

2 Sama heimild, bls. 61-62. 

3 Gunnlaugur A. Jónsson, „Svo að allir dauðlegir menn skulu sjá...: Nokkur einkenni á biblíuþýðingu Sveinbjarnar 

Egilssonar í ljósi upphafs 40. Kafla Jesajaritsins í Viðeyjarbiblíu“, Bjarmi 111:3. tbl./2017, bls. 13-15, hér bls. 13. 
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verða textabrot úr Jesajariti borin saman við eldri og nýrri þýðingar, með það að markmiði að 

greina einkenni þýðingar 1841. Að lokum verða svo kynntar niðurstöður rannsóknarinnar um 

hver sérstaða þýðingarverks Sveinbjarnar í Viðeyjarbiblíu er umfram aðrar íslenskar 

Biblíuþýðingar. 

Íslenskar biblíuþýðingar 

Útgáfusaga Biblíunnar á íslensku er rík. Hún er nátengd sögu þjóðarinnar og gefur djúpa innsýn 

í menningarlegt umhverfi hennar og þróun íslenskrar tungu. Því er mikilvægt að gera vel grein 

fyrir þeirri sögu, þegar samanburður biblíuþýðinga er annars vegar. 

Fyrstu íslensku þýðingarnar á textum Biblíunnar ná lengra aftur en þýðing Odds 

Gottskálkssonar á Nýja testamentinu, sem prentuð var árið 1540. Elstu biblíutextar á íslensku 

sem vitað er um, finnast í Hinni íslensku Hómilíubók, frá 12. öld.4 Í bókinni, sem í raun er 

samansafn fræðslugreina og stólræðna, koma fram um 400 tilvitnanir í rit Biblíunnar. Ekki síður 

merkilegri eru þær þýðingar ritningarinnar sem varðveist hafa í handritum sem síðustu 400 ár 

hafa gengið undir nafninu Stjórn. Um er að ræða safnrit í þremur pörtum. Upphaflega voru ritin 

aðskilin, en síðar sameinuð sem Stjórn. Þau hafa að geyma margar af sögubókum Gamla 

testamentisins. Deilt er um bæði upprunaland og ritunartíma ritsins, en talið er að elsti hluti þess 

hafi verið ritaður á miðri 13. öld. Öll þau handrit Stjórnar sem varðveist hafa, eru íslensk.5 Þegar 

kom svo að því stóra verkefni að þýða Biblíunna á íslensku, í kjölfar siðbreytingarinnar, hafa 

þýðendur vafalaust nýtt sér þá þýðingarhefð sem fyrir hendi var í Hómilíubók og Stjórn, og 

fleiri fornum ritum. 

Guðrún Kvaran íslenskuprófessor segir í grein sinni um íslenskar biblíuþýðingar, sem 

birtist í 4. Ritröð Guðfræðistofnunar árið 1990, að allt frá ritun Hómalíubókar hafi ríkt óslitin 

hefð í íslensku biblíumáli.6 Þá hefð nýttu þeir Oddur Gottskálksson (1514/1515-1556) og Gissur 

Einarsson (1512-1548) sér óneitanlega þegar þeir gengu í það krefjandi verkefni að þýða Nýja 

testamentið á íslensku. Sagan segir að Oddur hafi látið útbúa fyrir sig pall í fjósi í Skálholti, þar 

sem hann hóf þýðingarstörf sín veturinn 1536-1537. Haustið 1539 var hann svo kominn til 

Danmerkur með fullgerða þýðingu og var verkið prentað í Hróarskeldu, veturinn 1539-1540, 

                                                           
4 Guðrún Kvaran, „Biblíuþýðingar og íslenzkt mál“, Ritröð Guðfræðistofnunar 4: Biblíuþýðingar í sögu og samtíð, 

ritstj. Gunnlaugur A. Jónsson, Reykjavík: Skálholt, 1990, bls. 39-56, hér bls. 39. 

5 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 13. 

6 Guðrún Kvaran, „Biblíuþýðingar og íslenzkt mál“, bls. 39. 
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með blessun konungs og lærðra manna.7 Þýðingarverk Odds þykir stórverk, ekki síst vegna þess 

hve vel hann notar gamla íslenska kirkjumálið, í stað þess að leita í dönsku eða þýsku, sem á 

þessum tíma voru farnar að hafa áhrif á íslenska tungu. Danskt kirkjumál varð því aldrei að 

veruleika á Íslandi, vegna þessarar ríku bókmenntahefðar sem Íslendingar bjuggu að.8 Árið 

1584 urðu Íslendingar svo tuttugasta þjóðin til þess að gefa út Biblíuna í heild á móðurmáli 

sínu. Guðbrandur Þorláksson (1541/1542-1627) biskup á Hólum stóð fyrir þeirri útgáfu, og er 

hún iðulega kennd við hann, það er, Guðbrandsbiblía. Guðbrandur er talinn hafa nýtt sér þær 

eldri þýðingar sem honum voru aðgengilegar við þýðinguna, þar á meðal Nýja testamenti Odds, 

sem hann nýtti næstum allt með smávægilegum breytingum. Guðbrandsbiblía er undir miklum 

áhrifum af Lúthersbiblíu, en einnig hefur verið tekið mið af Vúlgötu, hinni latnesku þýðingu 

Biblíunnar, við útgáfuna. Þrátt fyrir viss erlend tökuorð og framandi málfar og orðaröð, þykir 

þessi fyrsta heildarþýðing Biblíunnar hafa tekist býsna vel og hafa menningarleg og málfarsleg 

áhrif hennar verið gríðarleg.9 

Hálfri öld eftir útgáfu Guðbrandsbiblíu, voru Íslendingar farnir að finna fyrir skorti á 

Biblíum. Var þá ráðist í gerð annarrar prentunar Biblíunnar á íslensku, að fyrirmælum Kristjáns 

IV. Danakonungs. Var því á árunum 1637-1644 prentuð á Hólum í Hjaltadal önnur útgáfa 

Biblíunnar á íslensku. Sú útgáfa er iðulega kölluð Þorláksbiblía, eftir útgefanda hennar, Þorláki 

Skúlasyni (1597-1656), barnabarni Guðbrands Þorlákssonar. Þorlákur var þá biskup á Hólum.10 

Erfitt er að segja með fullri vissu hvaða biblíuþýðingar voru nýttar við gerð Þorláksbiblíu, en 

til grundvallar henni lagði Þorlákur Guðbrandsbiblíu, ásamt því að bera þýðinguna saman við 

óþekkta danska þýðingu. Útkoman var því að mestu endurútgáfa af Guðbrandsbiblíu, með 

smávægilegum breytingum, fæstum þeirra íslenskri tungu til bóta vegna danskra áhrifa.11 

Árið 1720 voru Íslendingar á ný farnir að upplifa það að erfitt var að komast yfir eintök 

af Biblíunni og voru þau eintök dýr. Beitti þá Steinn Jónsson (1660-1739) biskup sér fyrir því 

að leyfi yrði fengið frá konungi fyrir gerð nýrrar prentunar. Það leyfi fékk hann með þeirri 

fyrirskipun að ný útlegging yrði samin eftir danskri þýðingu Biblíunnar. Verkinu var lokið árið 

                                                           
7 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 14. 

8 Sama heimild, bls. 15. 

9 Sama heimild, bls. 17-24. 

10 Sama heimild, bls. 31-32. 

11 Guðrún Kvaran, „Biblíuþýðingar og íslenzkt mál“, bls. 39. 



4 
 

1734,12 og var útkoman á margan hátt ólík fyrirrennurum sínum, bæði í innihaldi og útliti.13 

Steinsbiblía, eins og hún er jafnan kölluð, er sögð vera eins og hlykkur á annars beinni leið frá 

Guðbrandsbiblíu að Biblíunni 1813, vegna þess hve dönskuskotið mál hennar er. Naut hún því 

ekki mikilla vinsælda, að minnsta kosti ekki þegar á leið, og hafði af þeim sökum ekki mikil 

áhrif á síðari biblíuþýðingar Íslendinga.14 

Fjórða útgáfa Biblíunnar á íslensku kom út nokkuð snemma eftir útgáfu Steinsbiblíu, eða 

árið 1747. Þessi útgáfa hefur jafnan verið kennd við munaðarleysingjahæli í Kaupmannahöfn, 

svokallað Vajsenhús, þar sem verkið var prentað. Á titilsíðu Vajsenhússbiblíunnar er tekið fram 

að um er að ræða endurprentun Þorláksbiblíu, og er það að mestu tilfellið, með smávægilegum 

breytingum. Þessari fjórðu útgáfu var vel tekið af þjóðinni og bætti hún mjög úr þörfinni fyrir 

Guðsorð á íslensku. Dugði það þó skammt, því brátt fór aftur að kenna skorts á Biblíum. Voru 

þá prentuð fleiri eintök af Nýja testamentinu nokkrum árum síðar.15 

Leið nokkuð langur tími þar til Íslendingar fengu nýja heildarútgáfu ritningarinnar. Í 

byrjun 19. aldar heyrði skoskur Kristniboði, Ebenezer Henderson (1784-1858) að nafni, af sárri 

vöntun Íslendinga á Heilagri ritningu. Þá hafði hvorki verið gefið út Nýja testamenti né Biblía 

á íslensku í um hálfa öld. Henderson var á þessum tíma staðsettur í Svíþjóð, en hafði áður dvalið 

í Danmörku.16 Beitti Henderson sér þá fyrir því að styrkur fengist frá Hinu breska og erlenda 

Biblíufélagi í Lundúnum fyrir nýrri útgáfu ritningarinnar á íslensku. Fékkst þá styrkur fyrir 

útgáfu Nýja testamentsins, sem prentað var árið 1807, en einnig fyrir undirbúning nýrrar 

biblíuútgáfu. Hafist var þá handa við að útbúa fimmtu prentun Biblíunnar á íslensku, og var 

Vajsenhússþýðingin þar lögð til grundvallar. Erfiðleikar reyndust nokkrir í útgáfuferlinu, meðal 

annars vegna ófriðar sem þá ríkti á milli Danmerkur og Bretlands og hins vegar vegna skorts á 

gæða pappír til prentunar. Prentun lauk þó árið 1813 í Kaupmannahöfn og fylgdi Henderson 

bókunum til Íslands árið 1814, þar sem hann hófst handa við að dreifa þeim.17 Þrátt fyrir að 

vera af mörgum talin allra lakasta biblíuútgáfa Íslendinga, bæði vegna óvandaðs frágangs hið 

ytra sem og vegna stafsetningavillna, reyndist Hendersonbiblía þjóðinni engu að síður 

                                                           
12 Á titilsíðu Steinsbiblíu stendur þó árið 1728, en þá hófst prentun hennar. 

13 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 39-42. 

14 Guðrún Kvaran, „Biblíuþýðingar og íslenzkt mál“, bls. 39-40. 

15 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 49-50. 

16 Ólafur Ólafsson, „Ebenezer Henderson“, Hið íslenska Biblíufélag 1815-1956: Afmælisrit, ritstj. Ólafur Ólafsson, 

Reykjavík: Hið íslenska Biblíufélag, 1965, bls. 41-63, hér bls. 44-46. 

17 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 53-55. 
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ómetanleg sending, og var hún stórt skref í áttina að því að gera Heilaga ritningu að 

almenningseign á Íslandi.18 

Ein af megin ástæðum þess að Ebenezer Henderson ferðaðist til Íslands árið 1814, voru 

áform hans um að koma hér á fót biblíufélagi. Slíkt félag var stofnað hér árið 1815, og fékk það 

viðeigandi nafn: „Hið íslenska Biblíufélag“ og er það nú elsta starfandi félag landsins. Félaginu 

var falið það verðuga verkefni að sjá þjóð sinni fyrir Heilagri ritningu á tungu landsins.19 Um 

þetta leyti var menn farið að þyrsta í endurskoðun íslensku biblíuþýðingarinnar. Þótti mikilvægt 

að sníða af Biblíunni dönskuskotið málfar, sérlega í kjölfar aukinnar meðvitundar um málrækt 

á Íslandi. Auk þess hafði þekking lærðra manna á frumtextunum aukist og því tækifæri til að 

framreiða vandaðri þýðingu. Því var snemma eftir stofnun Hins íslenska Biblíufélags ráðist í 

endurskoðun Nýja testamentisins og var það svo útgefið á árunum 1825 og 1827. Meðal 

þýðenda þar var ungur guðfræðingur að nafni Sveinbjörn Egilsson (1791-1852), sem fékk það 

verkefni að þýða Opinberunarbók Jóhannesar. Aðrir atkvæðamiklir þýðendur sem að verkinu 

komu voru til dæmis Geir Vídalín (1761-1823), biskup, og séra Árni Helgason (1777-1869).20 

Í kjölfarið var svo tekin ákvörðun um að endurskoða allt Gamla testamentið einnig, og gefa svo 

út Biblíuna í heilu lagi. Verkið var krefjandi fyrir lítið og ungt félag, en ætlunarverkinu var náð 

árið 1841 og ný íslensk þýðing Biblíunnar var prentuð í Viðeyjarprentsmiðju sama ár. 

Viðeyjarbiblía, eins og hún er jafnan kölluð eftir prentstað sínum, var því sjötta útgáfa 

Biblíunnar á íslensku,21 en fyrsta þýðing hennar sem Hið íslenska Biblíufélag annaðist. Síðan 

þá hafa allar útgáfur Biblíunnar á íslensku verið í höndum félagsins. Nýja testamentisþýðingin 

frá 1827 var að mestu tekin upp í Viðeyjarbiblíuna með smávægilegum breytingum. Í þýðingu 

Gamla testamentisins gegndu sem áður mikilvægu hlutverki þeir Sveinbjörn Egilsson og sr. 

Árni Helgason. Að mati flestra var hér um að ræða vel heppnaða útgáfu Biblíunnar, þar sem 

afar fagurlega var þýtt, með skáldlegum og alþýðulegum blæ. Fræðimenn eru yfirleitt sammála 

um, að þrátt fyrir ýmsa galla, sé Viðeyjarbiblía mikil framför frá eldri útgáfum.22 

Viðeyjarbiblían var svo endurprentuð, nánast óbreytt, árið 1859 í Prentsmiðju Íslands í 

                                                           
18 Sama heimild, bls. 56. 

19 Ólafur Ólafsson, „Löng saga í stuttu máli“, Hið íslenska Biblíufélag 1815-1956: Afmælisrit, ritstj. Ólafur 

Ólafsson, Reykjavík: Hið íslenska Biblíufélag, 1965, bls. 19-39, hér bls. 23. 

20 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 59. 

21 Á titilblaði Viðeyjarbiblíu er útgáfan þó ranglega númeruð sem fimmta útgáfa. 

22 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 60-63. 
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Reykjavík. Þær fáu breytingar sem á þýðingunni voru gerðar vörðuðu helst stafsetningu. Hefur 

sú útgáfa iðulega verið kölluð Reykjavíkurbiblía.23 

 Að fráskildum stafsetningarvillum, var texti Viðeyjarbiblíu gagnrýndur af sumum fyrir 

að þykja ekki nægilega hátíðlegur. Það er, að málið þótti hversdagslegt og vantaði þá helgi og 

hátign sem áður einkenndi Biblíuna. Í byrjun 7. áratugs 19. aldar var þá hafist handa við að 

endurskoða ritninguna að nýju, og var það verkefni að hluta til kostað af Breska 

Biblíufélaginu.24 Í fyrstu var Nýja testamentið yfirfarið og útgefið árið 1863 en þremur árum 

síðar var Biblían í heild sinni gefin út í Lundúnum, eða árið 1866. Aðeins var þó hluti Gamla 

testamentisins yfirfarinn fyrir útgáfu Lundúnarbiblíunnar, það er, Davíðssálmarnir og fáein 

spámannaritanna.25 Viðtökur við þýðingunni voru misjafnar, og í kjölfar útgáfunnar spunnust 

hatrammar og langvarandi deilur um gæði þýðingarinnar milli tveggja einstaklinga, Guðbrands 

Vigfússonar (1827-1889), kennara í Oxford og Eiríks Magnússonar (1833-1913), guðfræðings 

og prófarkalesara þýðingarinnar.26 

Í kjölfar þessara deilna var svo snemma farið að huga að nýrri þýðingu Biblíunnar. Í þetta 

skipti var hugað vel að þeim atriðum sem gagnrýnd voru við Lundúnarbiblíuna, einkum og sér 

í lagi það að ekki hafði verið lögð næg nákvæmni í þýðinguna. Lögð var því áhersla á orðréttari 

þýðingu en áður. Haraldur Níelsson (1868-1928) var fenginn til að sjá um þýðingu Gamla 

testamentisins, en þeir Jón Helgason (1866-1942) og Þórhallur Bjarnarson (1855-1916) áttu 

stærstan hlut í þýðingu Nýja testamentisins. Þá var jafnframt rík áhersla lögð á að þýtt væri úr 

frummálunum. Nýja testamentið var gefið út árið 1906 í Reykjavík og tveim árum síðar, 1908, 

var Biblían í heild sinni gefin út. Þrátt fyrir vandaða þýðingu, fundu margir henni ýmislegt til 

foráttu. Var þá einna helst sett út á áhrif hinnar frjálslyndu nýguðfræði á þýðinguna, sem 

Haraldur Níelsson var bendlaður við.27 Ýmis textabrot Biblíunnar höfðu fengið breytta 

guðfræðilega merkingu með þýðingunni, sem ekki allir voru sáttir með. Þýðingin var kærð til 

                                                           
23 Guðrún Kvaran, „Biblíuþýðingar og íslenzkt mál“, bls. 42. 

24 Sama heimild, bls. 42-43. 

25 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 59. 

26 Sama heimild, bls. 67-68. 

27 Sjá grein Gunnlaugs A. Jónssonar, „Þýðingarstarf Haralds Níelssonar og upphaf „biblíugagnrýni“ á Íslandi“, 

Ritröð Guðfræðistofnunar 4: Biblíuþýðingar í sögu og samtíð, ritstj. Gunnlaugur A. Jónsson, Reykjavík: Skálholt, 

1990, bls. 57-84. 
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Hins breska og erlenda biblíufélags og úr varð að þýðingunni var breytt og hún endurútgefin 

árið 1912.28 

Aldamótabiblían, eins og útgáfan 1912 er oft kölluð, var margoft endurprentuð á 20. 

öldinni, síðast árið 1978. Á 7. áratug sömu aldar kviknaði þó áhuginn fyrir því að endurskoða 

þýðinguna, og var árið 1972 lokið við að þýða guðspjöllin og postulasöguna. Ákveðið var svo 

árið 1977 að ráðast í nýja útgáfu Biblíunnar allrar. Nokkrar umbætur voru gerðar á textum 

Gamla testamentisins, þá helst á Davíðsálmum og spádómsbók Jesaja, og hafði dr. Þórir Kr. 

Þórðarson (1924-1995), prófessor við Guðfræðideild Háskóla Íslands, þar umsjón með verki. 

Árið 1981 kom svo þessi 10. útgáfa Biblíunnar á íslensku út og hlaut hún góðar viðtektir og var 

hún margsinnis prentuð fram að næstu biblíuútgáfu.29 

Biblían 1981 var þó ekki ný þýðing nema að litlu leyti, þá sérstaklega hvað Gamla 

testamentið varðar. Ekki löngu eftir útgáfuna var því farið að huga að nýrri þýðingu Gamla 

testamentisins.30 Úr varð ný biblíuþýðing sem út kom árið 2007. Gamla testamentið var þar þýtt 

eftir frummálunum. Aðalþýðandi var þar dr. Sigurður Örn Steingrímsson (1932-2012), en aðrir 

sem að þýðingunni komu voru meðal annars þeir dr. Gunnlaugur A. Jónsson (1952) prófessor, 

sr. Árni Bergur Sigurbjörnsson (1941-2005), sem átti stærstan hlut í þýðingu hinna Apókrýfu 

bóka, Jón Gunnarsson (1940-2013), lektor í almennum málvísindum, og áðurnefndur Þórir Kr. 

Þórðarson. Einnig sátu dr. Guðrún Kvaran (1943), dr. Gunnar Kristjánsson (1945) og dr. 

Sigurður Pálsson (1936) þar í þýðingarnefnd. Nýja testamentið var einnig endurskoðað og hluti 

þess endurþýddur úr grísku. Að þýðingu Nýja testamentisins komu meðal annars þau Jón 

Sveinbjörnsson (1928) prófessor, og Guðrún Kvaran, en einnig dr. Einar Sigurbjörnsson (1944) 

prófessor, er Árna Bergs bróður hans naut ekki lengur við. Í þessari 11. biblíuútgáfu íslendinga, 

sem gjarnan er kölluð Biblía 21. aldar, var leitast við að nota aðgengilegt nútímamál sem jafnan 

væri frumtextunum trúfast. Þar var einnig í fyrsta sinn reynt að koma á málfari beggja kynja. 

Til að mynda var persónufornafninu „þeir“ breytt í hvorugkyn, þar sem að vitað var að um 

blandaðan hóp var að ræða í textanum. Einnig var orðinu „bræður“ víða breytt í „systkin“, við 

                                                           
28 Sama heimild, bls. 71-77. 

29 Sama heimild, bls. 79-83. 

30 Guðrún Kvaran, Gunnlaugur A. Jónsson, Sigurður Pálsson, „Viðeyjarbiblía (1841): Áhrif hennar og staða í sögu 

íslenskra biblíuþýðinga“, Skírnir vor, 2016, bls. 112-155, hér bls. 115. 
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svipuð tilvik.31 Þessi orðanotkun er því sérlega gott dæmi um það hvernig biblíuþýðingar okkar 

mótast samhliða samfélaginu. 

Sveinbjörn Egilsson  

Þó að skáldið og lærdómsmaðurinn Sveinbjörn Egilsson sé ef til vill þekktastur fyrir þýðingar 

sínar á Hómerskviðum, sem og fyrir titil sinn sem fyrsti rektor Menntaskólans í Reykjavík, eru 

þýðingar hans á ritum Biblíunnar ekki síður merkileg afrek. Í þessum kafla verður stuttlega 

rakið æviágrip þessa mikla tungumálagarps, með það að leiðarljósi að gera grein fyrir því hvað 

dreif hans viðburðaríka þýðingarstarf. 

Sveinbjörn fæddist þann 24. febrúar, árið 1791, í Innri-Njarðvík í Gullbringusýslu. 

Foreldrar Sveinbjarnar, þau Guðrún Oddsdóttir og Egill Sveinbjarnarson, stunduðu þar búskap 

og voru vel efnuð, þrátt fyrir að vera lítið þekkt.32 Snemma kom í ljós að Sveinbjörn var frekar 

hneigður að bóknámi en búskap eða veiði, og var honum 10 ára að aldri komið fyrir í vist hjá 

Magnúsi Stephensen (1762-1833), mennta- og athafnamanni, sem sá til þess að Sveinbjörn 

fengi þá menntun og leiðsögn sem hann þurfti. Árið 1810, þá 19 ára gamall, lauk hann 

stúdentsprófi utanskóla hjá séra Árna Helgasyni (1777-1869) í Görðum. Skömmu eftir 

brautskráningu lést faðir Sveinbjarnar, og hugðist hann þá sigla til Kaupmannahafnar til náms. 

Flutningana þurfti hann þó að setja á ís næstu árin vegna Napóleonstyrjaldanna, sem þá geisuðu 

á meginlandi Evrópu. Eftir fjögur ár til viðbótar í vist hjá fósturföður sínum, þar sem hann 

stundaði hvers konar vinnu bæði á sjó og landi, fluttist Sveinbjörn svo til Danmerkur, þar sem 

hann hóf guðfræðinám við Kaupmannahafnarháskóla. Námið stundaði hann af miklum krafti 

og lagði sig allan fram við að læra fornmálin, latínu, grísku og hebresku. Í ársbyrjun 1819 lauk 

hann svo embættisprófi og hlaut hann lof kennara fyrir framistöðu sína.33 Eftir nám í 

Kaupmannahafnarháskóla lá leiðin aftur heim til Íslands, þar sem Sveinbjörn tók við 

kennarastöðu við skólann á Bessastöðum. Þar kenndi hann meðal annars grísku, latínu, dönsku, 

íslensku, sögu og landafræði. Aðal kennslugrein hans var þó ætíð forngríska. Sumarið 1822 

                                                           
31 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 85-87. 

32 Finnbogi Guðmundsson, „Sveinbjörn Egilsson skáld“, Lesbók Morgunblaðsins 27:30. tbl./1952, bls. 389-399, 

hér bls. 390. 

33 Jón R. Hjálmarsson, Brautryðjendur, Skógar: Suðurlandsútgáfan, 1973, bls. 97-98. 
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kvæntist Sveinbjörn svo Helgu Gröndal, dóttur Benedikts Jónssonar Gröndal, dómara. Áttu þau 

farsælt hjónaband og eignuðust þau saman 10 börn.34 

Samhliða kennslunni stundaði Sveinbjörn ýmis fræðastörf sem flest hver lutu að málfræði 

eða þýðingarvinnu. Eflaust er þekktust fyrrnefnd þýðing hans og útgáfa á Hómerskviðum, sem 

álitið er tímamótaverk í sögu íslenskrar tungu.35 Ásamt því að þýða klassísk fornrit yfir á 

íslensku, þýddi Sveinbjörn einnig forníslensk handrit yfir á latínu, gerði brautryðjandi 

rannsóknir á skáldakvæðum og setti saman orðabók yfir fornt skáldamál Íslendinga, hina 

svokölluðu Lexicon poeticum. Þá er ótalið verk Sveinbjarnar í biblíuþýðingunni frá árinu 1841, 

sem vikið verður að síðar.36 Samhliða fræðastörfum sínum var Sveinbjörn einnig mikið 

ljóðskáld. Hann byrjaði ungur að yrkja, ýmist á íslensku eða latínu, og skilur hann eftir sig ótal 

kvæði, bæði frumsamin og þýdd. Þekktast ljóða hans er vafalaust jólasálmurinn frægi, Heims 

um ból.37 Skáldasnilli Sveinbjarnar hafði sannarlega mikil áhrif á hans þýðingarvinnu, sem og 

önnur fræðastörf. 

Vorið 1846 var Sveinbjörn skipaður rektor Lærða skólans, sem nú heitir Menntaskólinn 

í Reykjavík, og var hann sá fyrsti til að gegna því embætti.38 Embættinu gengdi hann þó ekki 

lengi, því í kjölfar harðra deilna sem snérust um áfengisneyslu nemenda, lét hann af störfum 

árið 1851. Stuttu seinna veiktist Sveinbjörn mjög, og lést rúmu ári síðar.39 Að sögn Benedikts 

Gröndals (1826-1907), sonar Sveinbjarnar, ollu áður nefndar deilur Sveinbirni þessum 

veikindum.40 

Ljóst er að arfleifð Sveinbjarnar Egilssonar er íslenskri tungu ómetanleg. Þýðingavinna 

hans á óneitanlega stóran þátt í þeirri endurreisn sem átti sér stað í íslenskum bókmenntum á 

fyrri hluta 19. aldar. Ljóst er að Sveinbjörn hafði mikil áhrif á starf Fjölnismanna, þá einkum 

                                                           
34 Finnbogi Guðmundsson, „Sveinbjörn Egilsson skáld“, bls 390. 

35 Gunnlaugur A. Jónsson, „Skyr og hunáng skal hann eta: Fáein orð um biblíuþýðingar Sveinbjarnar Egilssonar“, 

OrðAForði heyjaður Guðrúnu Kvaran, Reykjavík, 1993, bls. 48-56, hér bls. 48. 

36 Vilhjálmur Þ. Gíslason, „Sveinbjörn Egilsson: Hundrað ára dánarminning“, Andvari 77:1. tbl./1952, bls. 63-72, 

hér bls. 66. 

37 Finnbogi Guðmundsson, „Sveinbjörn Egilsson skáld“, bls 390-391. 

38 Sama heimild, bls 390. 

39 Vilhjálmur Þ. Gíslason, „Sveinbjörn Egilsson“, hér bls. 68. 

40 Benedikt Gröndal, Dægradvöl, Reykjavík: Mál og Menning, 1965, bls. 155. 
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Jónasar Hallgrímssonar.41 Líkt og Benedikt Gröndal segir um föður sinn í sjálfsæfisögu sinni, 

Dægradvöl: 

Venjulega er tekið fram, að endurreisn íslenskunnar á seinni tímum sé Fjölni að þakka, og einkum 

Konráði og Jónasi, en menn gæta þess ekki, eða vilja ekki kannast við, að Skeving og faðir minn 

lögðu grundvöllinn; þeir voru kennarar og fyrirmynd þessara tveggja manna.42 

Áhrif Sveinbjarnar á þróun íslensks ritmáls eru því veruleg, ýmist vegna kennslu hans, 

þýðingavinnu og skáldskapar.43 Sjaldnast er þáttur hans í þýðingu Viðeyjarbiblíu þó nefndur í 

þessu samhengi, þrátt fyrir að þykja prýðisgott dæmi um snilli hans og arfleifð. 

Nánar um Viðeyjarbiblíu 

Markmið þýðenda 

Eins og sést, þegar íslenska þýðingarsaga Biblíunnar er skoðuð, hafa menningarstraumar og 

ytri aðstæður haft áhrif á það málfar sem notað er hverju sinni. Þýðing Biblíunnar 1841 er þar 

engin undantekning. Á fyrri hluta 19. aldar átti sér stað mikil málræktarvakning hér á landi, þá 

sérstaklega á 4. og 5. áratugnum. Voru þar Fjölnismenn og kennarar Bessastaðaskólans í 

fararbroddi, þar með talinn Sveinbjörn Egilsson. Margir þeir sem að komu biblíuþýðingunni 

1841 voru þátttakendur í þeirri vakningu og létu málhreinsun íslenskunnar sig varða. Má því 

segja að Viðeyjarbiblía hafi verið unnin í andrúmslofti málræktar, þar sem eitt af markmiðum 

þýðenda var að sníða af Biblíunni dönskuskotið málfar.44 Í formála Viðeyjarbiblíu koma fram 

skýr markmið þýðenda og þær reglur sem þeir hugðust fylgja í þýðingarvinnu sinni. Þar segir 

meðal annars: 

Félagid ætlast til að útleggíng Biblíunnar á Islendsku sé nú ordin réttari og betri enn hún ádur var. 

Adal reglan eptir hvørri þad vildi gánga í þessu starfi, og hvar um þeim var skrifad í upphafi, sem 

bednir voru ad takast verk þetta á hendur, var sú: ad umbreita eingu, nema því sem bersýnilega 

þætti málleysa, eda þreifanlega rángt útlagt, og þoka útleggíngunni nær høfud-textanum ad svo 

miklu leiti sem Islendskan leyfdi; ordfærid skyldi vera tilgjørdarlaust og audskilid. Þessari reglu 

ætlum vér hafi verid meir eda minna fylgt, þó margt kunni hafa yfirsjest, sem eingum mun þykja 

                                                           
41 Sverrir Jakobsson, „Ljóðskáldið Sveinbjörn Egilsson“, Lesbók Morgunblaðsins 4. janúar 1997, bls. 14-15, hér 

bls. 15. 

42 Benedikt Gröndal, Dægradvöl, bls. 82. 

43 Sverrir Jakobsson, „Ljóðskáldið Sveinbjörn Egilsson“, bls. 15. 

44 Guðrún Kvaran, Gunnlaugur A. Jónsson, Sigurður Pálsson, „Viðeyjarbiblía (1841)“, bls. 116. 
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tiltøku mál þar sem svo mikid og vandasamt verk var med høndum haft, og sem margir þar ad 

auki hafa ad unnid.45 

Hér má skynja mikla virðingu fyrir þeim texta sem þýðendur vinna með. Bæði fyrir þeirri 

íslensku útleggingu sem þýðendur hyggðust endurbæta og einnig frumtextanum sem þeir 

reyndu að færa sig nær. Einnig má sjá að íslenska tungan er hér í fyrirrúmi og að tungumál 

þýðingarinnar skyldi vera tilgerðarlaust og auðskilið; með öðrum orðum „alþýðulegt“. Að auki 

kemur hér fram viss auðmýkt fyrir verkefninu. Þá auðmýkt má einnig greina í texta formálans 

sem fjallar um þýðingu Gamla testamentisins, þar sem segir: 

En þó vér ætlumst til að þessi útleggíng Gamla Testamentisins sé betri enn sú eldri, og vída 

skiljanlegri, er þad einganveginn vor hugsan ad hún sé fullkomin eda allstadar svo audveld 

skilníngi manna sem vér vildum óska, og eingra umbóta þurfi hér eptir. Félagið þorir jafnvel ekki 

að fullyrda ad hvørgi finnist stadir, hvar umbreitíng þess sem ádur var, géti heitid naudsynleg eda 

gagnleg eda hún hafi allstadar ordid til bóta.46 

Eins og segir hér að ofan, þá skín hér í gegn hógværð fyrir verkinu, sem og viðurkenning á því 

að verkinu er aldrei hægt að ljúka svo að enginn geti deilt um hvað betur mætti fara.47 Í þessum 

textabrotum má einnig greina að markmið þýðenda er að málfar Biblíunnar sé þjált og 

auðskiljanlegt, en bent hefur verið á það í fyrri rannsóknum á Viðeyjarbiblíu að víða sneiði 

þýðendur hjá orðréttri þýðingu frumtextans í þeim tilgangi að miðla betur áhrifum hans.48 Þetta 

á sérstaklega við um þýðingarstarf Sveinbjarnar, en um það verður betur fjallað hér að neðan. 

Þáttur Sveinbjarnar í Viðeyjarbiblíu 

Í ljósi þess að bakgrunnur Sveinbjarnar Egilssonar lá að mestu í grískuþýðingum, þykir 

athyglisvert að megnið af þýðingarvinnu hans við Viðeyjarbiblíu er að finna í Gamla 

testamentinu. Að vísu þýddi Sveinbjörn Opinberunarbók Jóhannesar í Nýja testamentinu, auk 

þess að yfirfara þýðingu Geirs Vídalíns, biskups, á samstofna guðspjöllunum. Það starf vann 

hann einkum sumarið 1824, en Nýja testamentið var svo gefið út stakt árin 1825 og 1827. Mest 

vann Sveinbjörn að þýðingum Gamla testamentisins á árunum 1837 til 1840. Þýddi hann þá 2. 

Mósebók og allar bækur spámannanna að undanskilinni Jeremíabók.49 Þessar biblíuþýðingar 

                                                           
45 Biblía: það er Heiløg Ritníng, Viðey: Hið íslenska Biblíufélag, 1841, bls. III. 

46 Sama heimild, bls. III. 

47 Guðrún Kvaran, „Biblíuþýðingar og íslenzkt mál“, bls. 41. 

48 Guðrún Kvaran, Gunnlaugur A. Jónsson, Sigurður Pálsson, „Viðeyjarbiblía (1841)“, bls. 117. 

49 Gunnlaugur A. Jónsson, „Skyr og hunáng skal hann eta“, bls. 49. 
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Sveinbjarnar hafa í gegnum tíðina hlotið mikil lof gagnrýnenda og þær meðal annars titlaðar 

„tignbornustu biblíuþýðingar á íslenska tungu“ af Sigurði Nordal (1886-1974), fræðimanni.50 

Ekki er auðið að svara því með vissu að hve miklu leyti Sveinbjörn studdist við hebreska 

frumtextann við þýðingar sýnar. Eins og fram hefur komið var Sveinbjörn mjög reyndur sem 

þýðandi frumtexta, en þó lá bakgrunnur hans helst í grísku. Ekki er ljóst hve mikla menntun 

hann hlaut í hebresku. Sonur hans, Benedikt Gröndal, tekur þó fram í sjálfsæfisögu sinni að 

Sveinbjörn hafi verið eini þýðandi Viðeyjarbiblíu sem þýddi upp úr hebreskum texta. Nefnir 

hann sérstaklega Jesajaritið í því samhengi.51 Haraldur Níelsson, aðalþýðandi Gamla 

testamentisins í Aldamótabiblíunni 1908, hélt svipuðum kenningum fram. Það er, að honum 

fannst það ólíklegt að nokkur þýðenda Viðeyjarbiblíu hafði stuðst við frumtextann, nema 

hugsanlega Sveinbjörn. Nefnir hann einnig Jesajaritið sérstaklega í því samhengi. Jesajaritið 

hentar því einkar vel sem viðfangsefni þessarar rannsóknar. Það má því ætla að Sveinbjörn hafi 

að einhverju leyti unnið beint með hebreska frumtextann við þýðingarstörf sín. Í orðum 

Gunnlaugs A. Jónssonar, prófessors, þá „rímar annað illa við allt það sem við vitum um hann 

sem fræðimann.“ 52 

Þó að ætla megi að Sveinbjörn hafi verið vandvirkur í þýðingarvinnu sinni, hefur verið 

bent á að orðrétt þýðing er honum ekki alltaf efst í huga. Eins og rætt var um í kaflanum hér á 

undan þá var markmið þýðenda Viðeyjarbiblíu að gera texta Biblíunnar alþýðulegan og 

auðlesanlegan og var það oft á kostnað orðréttrar þýðingar. Gunnlaugur A. Jónsson útskýrir í 

grein sinni um biblíuþýðingar Sveinbjarnar frá 1993, að í nútíma málvísindum hefur þetta 

þýðingarfyrirbæri verið kallað „sama áhrifagildi“ (e. functional equivalence). Þar reyna 

þýðendur að miðla sömu áhrifum og frumtextinn í stað orðréttrar þýðingu, af þeim sökum að 

orðrétt þýðing geti komið í veg fyrir rétta merkingu frumtextans. Gunnlaugur tekur sem dæmi 

vers 5.12 úr þýðingu Sveinbjarnar á riti spámannsins Amosar, þar sem segir: „Þeir þröngva 

hinum saklausa, þiggja mútu, og halla rétti fátækra manna á þingum.“ Hér hefur Sveinbjörn 

notað orðið þing í stað orðsins borgarhlið. Borgarhliðin voru á sínum tíma þeir staðir þar sem 

kveðnir voru upp dómar, og Amos notar hugtakið í þeirri merkingu. Í tilraun sinni til að færa 

textann nær hinum íslenska lesenda og til að sýna fram á að um vissan dómstól er að ræða, notar 

                                                           
50 Guðrún Kvaran, Gunnlaugur A. Jónsson, Sigurður Pálsson, „Viðeyjarbiblía (1841)“, bls. 117. 

51 Gunnlaugur A. Jónsson, „Skyr og hunáng skal hann eta“, bls. 50. 

52 Sama heimild, bls. 51. 
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Sveinbjörn því orðið þing. Það er því viss túlkun á textanum innifalin í þýðingarstarfi 

Sveinbjarnar.53 

Jesajaritið 

Jesajaritið skipar veigamikinn sess í kristinni hefð. Það er, ásamt Davíðsálmunum, það rit 

Gamla testamentisins sem oftast er vitnað til í Nýja testamentinu. Fyrir tilkomu nútíma 

biblíugagnrýni, seint á 19. öld, fólst mikilvægi ritsins helst í þeim svokölluðu 

messíasarspádómum Jesaja, sem taldir voru boða fæðingu og frelsandi verk Jesú Krists. Af 

þeim sökum hefur Jesaja af mörgum verið álitinn meira en aðeins spámaður Ísraels. Til að 

mynda taldi Ágústínus kirkjufaðir hann einnig vera fyrsta postulann og guðspjallamanninn.54 

Boðskapur Jesajaritsins er þó margslunginn og hefur ritskýrendum í gegnum tíðina reynst 

erfitt að greina samfellu í uppbyggingu bókarinnar. Hefðinni samkvæmt hefur bókin verið 

eignuð Jesaja Amotssyni, sem getið er í fyrsta versi ritsins, en með tilkomu nútíma 

biblíugagnrýni kviknuðu hugmyndir um skiptingu Jesajaritsins, það er, að höfundar ritsins væru 

fleiri en einn.55 Þýski guðfræðingurinn Bernhard Duhm (1847-1928) er álitinn brautryðjandi á 

því sviði, en í lok 19. aldar lagði hann fram kenningar sínar um þrískiptingu Jesajarits og um 

hin fjögur svokölluðu þjónsljóð, sem Duhm taldi vera felld inn í ritið. Í dag er það almennt 

viðtekin hugmynd að ritið skiptist í þrjá meginhluta. Það sem helst styður þá kenningu er sá 

mismunur í sögusviði, málfari, stíl og guðfræði sem greina má meðal ólíkra hluta ritsins. Fyrsti 

hlutinn, sem spannar kafla 1-39, er talinn eiga rætur sínar að rekja til spámannsins Jesaja, sem 

lifði og starfaði í Jerúsalem á síðari hluta 8. aldar f.Kr. Í 40. kafla má greina viss þáttarskil í 

Jesajaritinu, en þar tekur huggunarboðskapur við af dómsræðum fyrri kafla. Í 40-55 kafla tekur 

einnig við annað sögusvið, þar sem Júdaríki er í útlegð í Babýlon um miðja 6. öld f.Kr. Sá 

ónefndi spámaður sem talar huggunarorð til útlaganna í Babýlon er iðulega kallaður Deutero-

Jesaja, það er, Jesaja annar. Í köflum 56-66 er sögusviðið svo aftur Jerúsalem, en nú í kjölfar 

útlegðarinnar, í lok 6. aldar f.Kr. Merkjanleg breyting verður á umfjöllunarefni með köflum 56-

66, þar sem áhersla verður á rétta iðkun helgisiða. Þessir kaflar hafa verið kenndir við Trito-

Jesaja, það er Jesaja þriðja. Samkvæmt skoðun flestra fræðimanna er myndunarsaga 

Jesajaritsins þó flóknari en þetta. Þannig eru flestir sammála um að einhverjir fyrstu 39 kaflanna 

                                                           
53 Sama heimild, bls. 53-54. 

54 C.R. Seitz, Isaiah 1-39, Louisville: John Knox Press, 1993, bls. 1-2. 

55 Sama heimild, bls. 2. 
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geti ekki verið komnir frá 8. aldar spámanninum Jesaja í Jerúsalem. Má þar nefna að kaflar 34-

35 þykja um svo margt minna á kafla 40-55, að þeir eru oft eignaðir huggunarspámanninum 

áðurnefnda.56 

Ekki má gera ráð fyrir því að þessar hugmyndir um þrískiptingu Jesajaritsins hafi sett svip 

sinn á þýðingarstarf Sveinbjarnar Egilssonar, enda höfðu þær kenningar ekki verið settar fram 

að fullu þegar þýðing Viðeyjarbiblíu stóð yfir. Að vísu höfðu þegar komið fram kenningar um 

að mikil þáttaskil væru við 40. kafla ritsins. Í formála Viðeyjarbiblíu má þó fá innsýn í 

hugmyndir þýðenda um Jesaja spámann, þar sem segir meðal annars: „Þessi Spámaður er 

einhvör sá mesti af Gyðinganna vitru mönnum. Hvört sem hann kennir, aðvarar, ógnar eða 

huggar, lýsir sér sá Guðs Andi sem í honum bjó. Margir af þeim seinni Spámönnum hafa eptir 

honum stælt.“57 

Greining textabrota úr Jesajariti 

Í þessum kafla verða tekin fyrir valin textabrot úr Jesajariti Viðeyjarbiblíu. Textarnir verða svo 

bornir saman við eldri og nýrri þýðingar, með það að markmiði að kanna það hver einkenni 

þýðingar Sveinbjarnar eru. Til samanburðar Viðeyjarbiblíu voru valdar í grunninn tvær 

þýðingar sem teljast mættu fulltrúar annars vegar eldri þýðinga og hins vegar yngri. Verða 

textar þeirra birtir samhliða textabrotum Viðeyjarbiblíu. Hendersonsbiblía frá árinu 1813 var 

valin til að gefa mynd af eldri þýðingum, en hún var síðasta þýðing sem út kom fyrir gerð 

Viðeyjarbiblíu. Einnig má að mestu rekja texta hennar aftur rúm tvö hundruð ár, að 

Guðbrandsbiblíu frá 1584, að vísu með smá hlykk vegna þýðingarinnar 1734, Steinsbiblíu, en 

sú þýðing hefur löngum þótt rjúfa biblíumálshefðina, dönskuskotin eins og hún þykir vera.58 

Hendersonsbiblían ætti því að gefa nokkuð góða mynd af því hvað varðveist hefur í 

Viðeyjarbiblíu úr eldri þýðingum, sem og að sýna hverju Sveinbjörn hefur breytt. Sem fulltrúi 

nýrri þýðinga verður þýðingin 2007 birt, það er, Biblía 21. Aldar. Sem nýjasta útlegging 

Biblíunnar á íslensku, ætti Biblía 21. aldar að gefa góða innsýn í það hvernig þýðing 

Sveinbjarnar hefur varðveist til dagsins í dag. Auk þess að bera saman þær þýðingar sem birtar 

verða sérstaklega í þessum kafla, verður rýnt í aðrar íslenskar biblíuþýðingar og athyglisverðum 

                                                           
56 Gunnlaugur A. Jónsson, „Huggið, huggið lýð minn: Útdráttur úr inngangi James Muilenburgs um 

útlegðarspámanninn (Deutero-Jesaja)“, óútgefið handrit, síðast uppfært 2014, bls. 1-3. 
57 Biblía: það er Heiløg Ritníng, bls. VI. 

58 Guðrún Kvaran, „Biblíuþýðingar og íslenzkt mál“, bls. 39. 
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frávikum lýst. Mest áhersla verður þó lögð á samanburð þýðinganna sem birtar verða. Einnig 

verða eldri rannsóknir á samanburði þýðinga hafðar til hliðsjónar, þar sem mögulegt er. 

Athugið, að textabrot Viðeyjarbiblíu verða merkt með skammstöfuninni Við., á meðan 

textabrot annarra þýðinga verða merkt með útgáfuári. Einnig skal taka fram að stafrófsnotkun 

er hér samræmd eftir bestu getu í textabrotum. 

1. kafli (vers 2-5) 

Það er við hæfi að byrja greininguna á byrjuninni, á fyrsta kafla Jesajarits. Í þessum 

upphafskafla ritsins hefur Guð að ávarpa þjóð sína í gegnum munn spámanns og gagnrýnir hana 

fyrir óhlýðni. Upphafsversin, sem hér verða til skoðunar, eru nokkuð algeng í helgihaldi 

kirkjunnar, þá sérlega vers 3, sem skapað hefur hugrenningatengsl við jólaguðspjallið. Fyrsta 

versið verður þó ekki tekið hér með, þar sem um er að ræða yfirskrift þar sem spámaður og 

sögusvið er kynnt.59 Lítil frávik eru því þar milli þýðinga. 

 

(1813) 2Heyreð þer himnar! Og þú jörð! Hlusta með eyrunum, því að Drottinn hann talar. Eg hefe 

börn uppfóstrað og upphafeð, og þau eru fallenn frá mer. 3Nauteð það þekker sinn herra, og asnenn 

jötu síns herra, enn Ísrael þekker það eigi, og mitt fólk skinjar það eigi. 4Ó vei því synduga fólke! 

Því fólke mikellra misgerða, þess illskufulla sæðesins, þeim skaðsömu börnum sem yfirgefa 

Drottinn, þeir eð lasta þann hinn heilaga í Ísrael, og ganga á bak ser aptur. 5Hvað skal að lemja 

yður lengur, fyrst þer gangeð því meir af vega? Allt höfuðeð er sjúkt, allt hjartað er veikt. 

(Við.) 2Heyrið, þér himnar! Hlusta til, þú jörð! því Drottinn talar. Eg hefi fóstrað börn og uppalið 

þau, en þau hafa sett sig upp á móti mér. 3Uxinn þekkir eiganda sinn, og asninn jötu húsbónda 

síns; en Ísraelslýður þekkir ekkert, mitt fólk athugar ekkert. 4Vei hinni syndugu þjóð! Vei þeim 

lýðnum, sem sekur er í þúngum misgjörðum, því afsprenginu vondra manna, þeim börnum er 

haga illa framferði sínu! Þeir hafa yfirgefið Drottin, hafnað hinum heilaga Guði Ísraels, og snúið 

baki við honum. 5Til hvörs er að hirta yður framar? þér brjótist æ því meir í móti mér. Allt höfuðið 

er sárt, allt hjartað krankt. 

(2007) 2Heyr þú, himinn, hlusta þú, jörð, því að Drottinn talar. Ég hef fóstrað börn og alið þau 

upp en þau hafa brugðist mér. 3Uxinn þekkir eiganda sinn og asninn jötu húsbónda síns en Ísrael 

þekkir ekki, fólk mitt skilur ekki. 4Vei syndugri þjóð, lýð sem hlaðinn er misgjörðum, niðjum 

illræðismanna, spilltum börnum. Þér hafið yfirgefið Drottin, hafnað Hinum heilaga Ísraels og 

snúið baki við honum. 5Hvar má enn ljósta yður sem sífellt eruð fráhverfir? Höfuðið er allt í 

sárum, hjartað allt sjúkt. 

 

                                                           
59 C.R. Seitz, Isaiah 1-39, bls. 31. 
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Eins og sjá má strax í versi 2, er talsverður munur á milli þýðinga. Þegar Viðeyjarbiblía er borin 

saman við eldri þýðingar, sést strax að flæði setningarinnar er mun betra, þar sem að Sveinbjörn 

einfaldar orðanotkunina. Í stað þess að minnast á eyru, eins og óbeint er gert í frumtextanum, 

fellir hann það út frá fyrri þýðingum. Hugsanlega væri nær frumtextanum að segja „ljáið mér 

eyra“. En þessi einföldun Sveinbjarnar hefur haldið sér alveg fram í nýjustu þýðingu. Guðrún 

Kvaran hefur bent á, í svipaðri rannsókn og þessari, að orðunum hlusta til var breytt frá og með 

biblíuþýðingunni 1908/1912 í aðeins hlusta, hugsanlega þar sem að hið fyrra þótti of 

dönskuskotið. Hið sama gildir um hið dönskuskotna setja sig upp á móti í Viðeyjarbiblíu, sem 

verður að rísa í gegn í þýðingunni 1908/1912.60 Athyglisverður munur er á því hugtaki sem 

Viðeyjarbiblía þýðir sem uppalið. Þýðingin 1813 þýðir það sem upphafið, en þar er talsverður 

munur á merkingu. Sé upprunalega hebreska hugtakið skoðað, sem ber rótina „רּום“ (rum), 

kemur í ljós að þýðingin upphefja er ekki fjarri orðréttri þýðingu. Hugtakið er í flestum tilfellum 

þýtt sem lyfta upp, lofa eða upphefja, það er, eitthvað tengt lotningu. Í því samhengi sem það 

stendur hér, hefur það þó gjarnan verið tengt við uppeldi. Þýðing Viðeyjarbiblíu hefur því 

haldist í öllum þeim þýðingum sem á eftir komu. 

Í versi 3 þykir athyglisvert að Sveinbjörn noti orðið uxi í stað naut eins og úr fyrri 

þýðingum. Orðið uxi, sem yfirleitt er notað yfir geldinga, er meir í takt við erlendar þýðingar, 

meðal annars enskar, danskar og þýskar. Einnig er áhugavert að sjá að Steinsbiblía frá 1734, 

sem gjarnan er þekkt fyrir að vera dönskuskotin, notar orðið uxi. Þessi breyting Sveinbjarnar 

mun ef til vill seint kallast málhreinsun, en hljómar þó óneitanlega betur en hinn kosturinn, og 

hefur haldist í öllum þýðingum síðan. Guðrún Kvaran hefur einnig bent á að talsverður 

merkingarmunur er á því að athuga ekkert, eins og þýtt er í Viðeyjarbiblíu og að skilja ekki, 

eins og þýtt er fyrst í þýðingunni 1908/1912. Hvort tveggja gildir þó, ef frumtextinn er 

skoðaður. Hið síðara fer þó óneitanlega betur, samkvæmt Guðrúnu.61 Þýðingin 1813 notar þar 

orðin skinjar það eigi, sem segja má að hljómi einnig betur en þýðing Sveinbjarnar. 

Þegar vers 4 er skoðað út frá mismunandi þýðingum, er áberandi hvað Sveinbjörn er hér 

langorður. Til að mynda bætir hann hér við öðru vei, en í frumtextanum er aðeins um eitt 

upphróp að ræða. Tilþrifin eru þó nokkuð ljóðræn og átakamikil hjá Sveinbirni. Athyglisvert er 

að Sveinbjörn notar orðið þjóð, í stað fólk líkt og þýðingin 1813 gerði. Mætti kalla það dæmi 

um málhreinsun. Ef dýpra er rýnt í þýðingarsöguna kemur þó í ljós að í Guðbrandsbiblíu er 

                                                           
60 Guðrún Kvaran, „Biblíuþýðingar og íslenzkt mál“, bls. 50. 

61 Sama heimild, bls. 50. 
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orðið þjóð einnig notað. Það er í hinni dönskuskotnu Steinsbiblíu sem byrjað er að skipta orðinu 

þjóð út fyrir fólk. Sveinbjörn notar svo orðið afsprengi í stað sæði, líkt og fyrri þýðingar notuðu. 

Orðið sæði er í raun orðrétt þýðing, en þykir nokkuð forneskjuleg. Það kemur víða fyrir í 

frumtextunum, bæði grískum og hebreskum, og merkir í flestum tilfellum afkvæmi eða niðjar, 

líkt og þýðingin 2007 þýðir það sem. 

Í versi 5 ber helst að nefna þýðingarmun milli biblíuþýðinga á því hugtaki sem 

Viðeyjarbiblía þýðir sem hirta. Eldri þýðingar notast við orðið lemja, en frá og með þýðingunni 

1908/1912 hefur verið notað orðið ljósta, það er, „að greiða snöggt högg“. Hebreska hugtakið 

sem hér er verið að þýða, ָנָכה (nakah), lýtur að því að slá, ýmist í eiginlegri eða óeiginlegri 

merkingu. Það er, að slá eða aga. Þýðing Sveinbjarnar er því hér heldur fágaðri, ef svo má að 

orði komast, en þær sem á undan og eftir komu. Síðasta orð versins er einnig mjög áhugavert. 

Eldri þýðingar þýða það sem veikt, en Sveinbjörn velur að nota orðið krankt. Sú þýðing er aftur 

notuð í þýðingunum 1859 og 1866, en svo breytt frá og með þýðingunni 1908/1912 í orðið 

sjúkt. Þetta orðaval Sveinbjarnar myndi eflaust seint flokkast undir málhreinsun. 

Heilt yfir sýna þessi fyrstu vers Jesajaritsins hversu miklu Sveinbjörn raunverulega breytti 

í þýðingunni. Það sem er hvað helst áberandi er hvernig Sveinbjörn breytir textanum þannig að 

hann verðir læsilegri en áður. Það kemur vissulega á óvart hversu sjaldan orðaval Sveinbjarnar 

endurspeglar beinlínis markvissa málhreinsun. Eftir greiningu þessa textabrots virðist það 

heldur vera ætlunarverk hans að gera málfarið einfaldara og alþýðulegra. 

7. kafli (vers 13-16) 

Í sjöunda kafla Jesajarits er að finna spádóma um komu hins svokallaða Immanúel, sem reynst 

hafa veigamiklir innan kristinnar hefðar. Þeir spádómar hafa samkvæmt hefðinni verið sagðir 

vísa til fæðingar og starfs Jesú Krists, þá sérstaklega þau vers sem hér verða tekin fyrir.62 

 

(1813) 13Þá sagðe hann: Nú vel, þar fyrir heyreð þer af húsi Davíðs, hvert er yður það forlíteð, að 

þer gereð mönnunum angur, að þer hljoteð einnenn að angra minn Guð? 14Fyrer þá skulld mun 

Drottinn sjálfur gefa yður eitt teikn. Sjá þú, ein jungfrú er ólett, og mun einn son fæða, hann mun 

hún kalla Immanuel. 15Smjörs og hunángs mun mun hann neyta, so hann kunne að burtkasta því 

vonda, og útvelja hið góða. 16Þvíað fyrr enn það sveinnenn lærer að burtkasta því vonda, og útvelja 

hið góða, þá mun það landeð, fyrer hveru þú hræðest yfergefeð verða af sínum tveimur kongum. 

 

                                                           
62 C.R. Seitz, Isaiah 1-39, bls. 60. 
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(Við.) 13Þá sagði hann (Esajas): heyrið, þér ættniðjar Davíðs! nægir yður það ekki, að þér ertið 

mennina, nema þér einnig ertið minn Guð? 14Þess vegna mun hinn Alvaldi gefa yður teikn sjálfur: 

sjá! mey nokkur mun barnshafandi verða og son fæða, þann mun hún heita láta „Immanú-El“ 

(Guð er með oss). 15Skyr og hunáng skal hann eta, uns hann hefir vit á að hafna hinu illa og útvelja 

hið góða. 16En áður en sveinninn hefir lært að hafna hinu illa og útvelja hið góða, skal land það, 

hvörs tvo konunga þú hræðist nú, verða í eyði lagt. 

(2007) 13Þá sagði Jesaja: „Hlýðið nú á, niðjar Davíðs. Finnst yður ekki nóg að reyna á þolinmæði 

manna? Ætlið þér einnig að reyna á þolinmæði Guðs míns? 14Þess vegna mun Drottinn sjálfur 

gefa yður tákn. Sjá, yngismær verður þunguð og fæðir son og lætur hann heita Immanúel. 15Rjómi 

og hunang verður fæða hans þar til hann hefur vit á að hafna hinu illa og velja hið góða. 16Áður 

en sveinninn hefur lært að hafna hinu illa og velja hið góða verður mannauðn í landi þeirra tveggja 

konunga sem þú óttast. 

 

Í byrjun fyrsta versins sem hér er til skoðunar, númer 13, sést eitt af einkennum Viðeyjarbiblíu, 

svigakerfið. Víða í þýðingunni koma fram útskýringar í sviga, þar sem gert er grein fyrir því 

sem falið er í textanum. Þetta er þó ekki takmarkað við þýðingarvinnu Sveinbjarnar, heldur 

birtist þetta svigakerfi í gegnum alla Viðeyjarbiblíu. Lengri útskýringar koma svo fram í 

neðanmálsgreinum. Hér í versi 13 notar Sveinbjörn það til að sýna hver talar. Þessar útskýringar 

hjálpa til við að gera textann auðskilinn lesandanum, en brjóta um leið upp flæði textans. 

Hugsanlega hefur Sveinbjörn veigrað sér við að bæta slíkri útskýringu beint inn í textann, en í 

nýrri þýðingum er slíkt gert, eins og sjá má á þýðingunni 2007. Þegar versið er borið saman við 

eldri þýðingar, sést hversu vel Sveinbirni tekst að einfalda setninguna og gera merkingu hennar 

um leið skiljanlegri. Sveinbjörn kýs hér þó að nota orðið erta í stað angra, sem má vera að sé 

óþarft. Það er í hið minnsta ekki dæmi um málhreinsun, enda á orðið sér samstæðu í danska 

orðinu ærte, sem þýðir að stríða. Þýðingin 1908/1912 talar svo um að þreyta, og þýðingin 2007 

leysir þetta svo vel með því að þýða það sem reyna á þolinmæði. 

Í versi 14 sést önnur einföldun Sveinbjarnar á máli fyrri þýðinga. Í stað þess að segja fyrir 

þá skuld segir hann einfaldlega þess vegna, sem er bæði skiljanlegra og nær frumtextanum. 

Einnig er áhugavert að Sveinbjörn skuli kjósa að þýða hebreska orðið ֲאֹדָני (adonai), með 

titlinum hinn Alvaldi, en orðið er iðulega þýtt sem „drottinn“. Hugsanlega er hér um að ræða 

tilraun Sveinbjarnar til að lífga uppá textann. Í framhaldi versins kemur svo gott dæmi um 

málhreinsun Sveinbjarnar, þar sem hann fellir út dönsku óákveðnu greinana ein og einn. Hið 

sama má segja um breytingu hans á orðinu jungfrú yfir í mey. Frá og með þýðingunni 1908/1912 

er þýðingu þess orðs þó breytt svo að merkingin varð önnur. Var orðið þá þýtt sem ung kona, 

mær og loks yngismær. Þykir það réttari þýðing. Breytingin olli þó deilum, þar sem að hefðinni 

samkvæmt vísaði þetta vers í meyfæðingu Krists. Þessi breyting átti í raun stóran þátt í þeim 
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kærumálum sem urðu út af þýðingunni 1908, eins og lýst var í fyrri kafla.63 Einnig er áhugavert 

hvernig Sveinbjörn ritar nafnið Immanúel, það er, Immanú-El. Hugsanlega er hann þar að benda 

á samsetningu hebreska orðsins, það er að það er samansett úr orðunum með oss og Guð. 

Þýðingu nafnsins útskýrir hann svo í sviga. Mögulega má hér sjá vísbendingu um að Sveinbjörn 

hafi verið að grúska í hebreska textanum. 

Í upphafi 15. vers má sjá afar skemmtilegt dæmi um hið svokallaða „sama áhrifagildi“ (e. 

functional equivalence), eins og það var útskýrt í fyrri kafla. Gunnlaugur A. Jónsson hefur bent 

á það í eldri rannsókn á Viðeyjarbiblíu, að ákvörðun Sveinbjarnar að nota orðið skyr yfir það 

sem í eldri þýðingum var þýtt sem smjör, sé gott dæmi um viðleitni Sveinbjarnar til að færa 

textann nær lesendum sínum.64 Í neðanmálsgrein gefur Sveinbjörn svo upp orðið 

„mjólkurhlaup“ sem annan þýðingarmöguleika, ásamt því sem hann fullyrðir að 

„Austurlendingar hafi ekki smjör, nema sem læknismeðal, til áburða“. Í þýðingunni 1908/1912 

er þýðingunni breytt í súrmjólk en þýðingin 2007 talar svo um rjóma. Þessi djarfa þýðing 

Sveinbjarnar er vottur um það að hann er tilbúinn að sneiða hjá orðréttri þýðingu í þeim tilgangi 

að gera lesandanum greiðara með að skilja rétt áhrif textans. Má ímynda sér að þýðing 

Sveinbjarnar væri öðruvísi, ef hann fengist við þýðinguna í dag. Ef til vill yrði útkoman jógúrt, 

eða jafnvel grísk jógúrt. 

Í versi 16 breytir Sveinbjörn meðal annars orðinu burtkasta í hafna, og má vel fullyrða 

að það hafi verið til bóta. Sú þýðingarbreyting á sér reyndar einnig stað í versinu á undan. Þessi 

breyting hefur varðveist í yngri þýðingum. Í framhaldi setningarinnar eru einnig þó nokkrar 

þýðingabreytingar. Í þýðingunni 1813 er talað um að „konungar muni yfirgefa landið“. 

Sveinbjörn einfaldar orðalagið og breytir þýðingunni, svo að hún segir „að land konunganna 

muni verða lagt í eyði“. Í nýrri þýðingum er svo talað um að „mannauðn verði í landi 

konunganna“. Sveinbjörn leiðréttir því textann að vissu leyti. 

Við greiningu þessa textabrots sjást tvö af einkennum biblíuþýðingar Sveinbjarnar. Það 

er: útskýringar innfelldar í sviga í miðjum textanum, líkt og sjá má í 13. versi og viðleitni 

Sveinbjarnar til að færa textann nær lesandanum með þýðingu sinni, á kostnað orðréttrar 

þýðingar, eins og sjá má í versi 15. Á ýmsum stöðum í þýðingunni má greina að Sveinbjörn 

                                                           
63 Gunnlaugur A. Jónsson, „Þýðingarstarf Haralds Níelssonar og upphaf „biblíugagnrýni“ á Íslandi“, Ritröð 

Guðfræðistofnunar 4: Biblíuþýðingar í sögu og samtíð, ritstj. Gunnlaugur A. Jónsson, Reykjavík: Skálholt, 1990, 

bls. 57-84, hér bls. 80. 

64 Gunnlaugur A. Jónsson, „Skyr og hunáng skal hann eta“, bls. 49. 
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reynir að einfalda málið og fínpússa textann, til að gera hann aðgengilegri lesandanum. Það 

þýðir þó ekki alltaf að um markmiðaða málhreinsun sé að ræða, líkt og sést í 13. versi. 

9. kafli (vers 1-5) 

Byrjun níunda kafla hefur að geyma sum af þekktustu versum Jesajaritsins. Hefðbundin túlkun 

hefur tengt textann við spádóminn um Immanúel, sem birtist okkur í sjöunda kafla. Í víðara 

samhengi hefur hefðbundin túlkun tengt textann við fæðingu og starf Jesú Krists í 

guðspjöllunum.65 Margir íslendingar tengja textann eflaust við jólahátíðina, en þá er textinn 

víða sunginn í kirkjum við hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar (1861-1938). 

 

(1813) 1Það fólk sem gekk í myrkrunum ser eitt ljós mikeð, og yfer þeim sem byggja í myrku 

lande skín það klárt. 2Þú fjölgar þá enu heiðnu, þar með eykur þú eigi gleðena. Enn fyrer þer munu 

menn gleðja sig, líka sem að menn eru glaðer á kornskeru tímanum, líka sem að menn eru glaðer, 

nær eð menn útskipta herfánge. 3Þvíað þú hefir ísundur broteð okeð þeirra byrða, og vöndenn 

þeirra herða, og stafenn þeirra sem þá frammdreif, líka sem í tíð Madíans. 4Þvíað allt stríð með 

stirjölld, og blóðugum ræflum, mun brennt og með ellde foreydt verða. 5Þvíað oss er eitt barn 

fædt, einn sonur er oss gefenn, hvers höfðingjadómur að er á hans herðum. Og hann heiter, 

Undarlegur, Ráð, Kraptur, hetja, eylífur faðer, fríðar höfðinge. 

(Við.) 1Sú þjóð, sem í myrkrinu geingur, sjer mikið ljós: yfir þeim, sem búa í landi náttmyrkranna, 

ljómar fögur birta. 2Þú gjörir þessa þjóð fjölmenna, og eykur stórum hennar fögnuð: menn gleðja 

sig fyrir þínu augliti, einsog þegar menn gleðjast á kornskerutímanum, og einsog menn leika af 

feginleik, þegar herfángi er skipt. 3Því okið, sem hún bar, stafinn, sem reið að herðum hennar, 

barefli verknauðarmannsins hefir þú í sundur brotið, einsog á degi Midíansmanna, 4þegar hvörr 

maður batt á sig brynhosu í ofboði, og klæðin velktust í blóði, og allt, sem brenna náði, varð 

eldsmatur. 5Því eitt barn er oss fædt, sonur er oss gefinn; á hans herðum skal höfðingjadómurinn 

hvíla; hann skal heita „hinn undrunarlegi, ráðgjafi, hinn máttugi sterki Guð, faðir eilífðarinnar, 

friðarhöfðingi.“ 

(2007) 1Sú þjóð, sem í myrkri gengur, sér mikið ljós. Yfir þá sem búa í landi náttmyrkranna skín 

ljós. 2Þú eykur stórum fögnuðinn, gerir gleðina mikla. Menn gleðjast fyrir augliti þínu eins og 

þegar uppskeru er fagnað, eins og menn fagna þegar herfangi er skipt. 3Því að ok þeirra, klafann 

á herðum þeirra, barefli þess sem kúgar þá hefur þú brotið í sundur eins og á degi Midíans. 4Öll 

harkmikil hermannastígvél og allar blóðstokknar skikkjur skulu brenndar og verða eldsmatur. 5Því 

að barn er oss fætt, sonur er oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla, hann skal 

nefndur: Undraráðgjafi, Guðhetja, Eilífðarfaðir, Friðarhöfðingi. 

 

Þegar fyrsta erindi níunda kafla er borið saman við eldri og nýrri þýðingar, sést greinilega að 

Sveinbjörn hefur þar breytt miklu með þýðingu sinni. Hann breytir hér orðinu fólk í þjóð og má 

                                                           
65 C.R. Seitz, Isaiah 1-39, bls. 84. 
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vafalaust flokka það sem málhreinsun. Að vísu hefur sú breyting áður komið við sögu, eins og 

sást í fyrsta kafla. Einnig er hér að finna annað dæmi um það að Sveinbjörn felli út óákveðinn 

greini, það er eitt á undan „ljós mikeð“. Má segja að framhald setningarinnar í Viðeyjarbiblíu 

beri með sér skáldlegan blæ Sveinbjarnar. Er þá sérstaklega vísað til orðanna „í landi 

náttmyrkranna“, sem áður var þýtt „í myrku landi“. Athyglisvert er að í Steinsbiblíu er það þýtt 

sem „í dauðans skugga landi“. Guðbrandsbiblía er þó nær Viðeyjarbiblíu hvað lokaorð versins 

varðar, sem Sveinbjörn þýðir sem „ljómar fögur birta“. Í Guðbrandsbiblíu er það þýtt sem „er 

eitt skært ljós upprunnið“. Þýðingin 1813 er þar heldur dönskuskotin, þar sem hún segir „skín 

það klárt“. Séu nýrri þýðingar skoðaðar, sést vel að þýðing Sveinbjarnar hefur þar haldist að 

mestu óbreytt. Hugsanlega má það skrifast á skáldlega fegurð í þýðingu Sveinbjarnar. 

Í versi 2 er talsverður merkingarmunur milli þýðinga á fyrstu setningunni. Þýðingin 1813 

ræðir um að hinum heiðnu muni fjölga og þar með muni gleðin ekki aukast. Viðeyjarbiblía 

segir: „Þú gerir þessa þjóð fjölmenna“ og að fögnuður verði aukinn. Nýrri þýðingar koma svo 

með enn aðra útgáfuna, og tala um að fögnuður muni aukast og að gleðin verði gerð meiri. Það 

er greinilegt að þýðing þessara orða hefur vafist fyrir þýðendum, einnig þegar erlendar 

biblíuþýðingar eru skoðaðar. Þegar frumtextinn er kannaður, virðist eldri þýðingin vera næst 

orðréttri þýðingu. Framhaldi versins breytir Sveinbjörn einnig nokkuð, en heldur þó orðunum 

gleðja sig sem síðar verða að gleðjast frá og með þýðingunni 1981. Í dag myndi það orðalag 

sennilega kallast dönskuskotið. Engu að síður er þýðing Sveinbjarnar talsverð bót frá fyrri 

þýðingum, og sést hér að Sveinbjörn er ekki hræddur við að leika sér með málfar, samanber 

orðin „fyrir þínu augliti“ og „leika af feginleik“. 

Í versi 3 sjást einnig miklar breytingar á orðalagi milli þýðinga. Eldri þýðingar styðjast 

við nokkuð orðrétta skipan orða miðað við frumtextann, en útkoman er fremur klunnaleg 

þýðing. Sveinbjörn aðlagar skipan orða að íslenskri tungu með því að færa umsögnina sundur 

brjóta síðast í setninguna. Sú skipan heldur sér svo í nýrri þýðingum. Athyglisvert er val 

Sveinbjarnar á orðinu verknauðarmaður, yfir þann sem framdreif í eldri þýðingum. Orðið er 

frekar óþjált og hefur ekki náð miklum vinsældum, en í þýðingunni 1908/1912 er því breytt í 

rekstrarmaður, sem ekki er nær frumtextanum. Í þýðingunni 2007 er orðinu svo breytt í kúgari, 

sem er heldur betri þýðing. Í lok versins má svo finna annað dæmi um málhreinsun í þýðingu 

Viðeyjarbiblíu, þar sem Sveinbjörn breytir orðunum „líka sem í“ í „eins og“, en hið fyrra minnir 

mjög á danskt orðalag. 

Í versi 4 er aftur um miklar breytingar milli þýðinga að ræða. Þegar fyrri hluti versins í 

Viðeyjarbiblíu er borinn saman við eldri þýðingar, mætti jafnvel halda að um tvö ólík vers væri 
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að ræða. Viðeyjarbiblía er hér ögn nær orðréttri þýðingu en þær eldri, og minnist á herklæði 

(brynhosu) eins og óbeint er gert í frumtextanum. Eldri útgáfur lesa á milli línanna og komast 

skilaboðin þar ef til vill ögn betur til skila. Eldri þýðingar ræða um styrjöld, sem í gamalli 

merkingu þýðir truflun eða órói, en Sveinbjörn notar orðið ofboð. Þýðingin 1813 þar heldur nær 

upprunalega hebreska textanum. Frá og með þýðingunni 1908/1912 er þessi fyrri hluti versins 

þýddur sem „öll harkmikil hermannastígvél“, sem er nokkuð góð lausn. Framhald versins er að 

mestu líkt með öllum þýðingum, nema þá kannski helst breyting Sveinbjarnar á orðinu ræfill 

sem verður að klæði. Það verður að teljast góð breyting út frá nútíma skilningi á orðinu ræfill. 

Athyglisvert er að Sveinbjörn tengir setninguna einnig við fyrra vers, og lætur hana standa í 

fortíð, það er, líkt og það sem gerðist „á degi Midíansmanna“. Eldri og nýrri þýðingar stilla 

setningunni upp eins og hún sé spádómur um það sem koma skal, og virðist það vera nær 

frumtextanum.66 Heilt yfir hefur þessi þýðing Sveinbjarnar ekki lifað lengi í nýrri útleggingum 

Biblíunnar. 

Síðasta versið sem hér verður tekið fyrir úr níunda kafla, er að öllum líkindum eitt það 

þekktasta úr Jesajaritinu. Við samanburð á versi 5 sést að þýðingin hefur haldið sér nokkuð vel, 

allt frá þýðingu Guðbrandsbiblíu. Það kemur að vísu á óvart að Sveinbjörn skuli halda í 

óákveðna greininn eitt á undan „barn“, eins og hann hefur birst í fyrri þýðingum. Strax í 

þýðingunni 1866, það er í Lundúnarbiblíunni, er greinirinn fjarlægður, en að öðru leyti stendur 

versið óbreytt frá Viðeyjarbiblíu. Þetta er sérlega óvænt ákvörðun hjá Sveinbirni í ljósi þess að 

í framhaldinu fellir hann út greininn einn á undan „sonur“. Sveinbjörn breytir svo orðaskipan 

næstu setningar, það er: „á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla“, en sú breyting helst til 

og með nýjustu þýðingu. Einnig er áhugavert að skoða hvernig upptalning heitanna í seinni 

hluta versins hefur breyst í þýðingunum. Sveinbjörn virðist hér taka titlana eins og þeir standa 

í eldri þýðingum, og tengir orðin betur við persónuna sem verið er að lýsa. Það er, í stað þess 

að segja undarlegur, segir hann hinn undrunarlegi; í stað þess að segja ráð, segir hann ráðgjafi. 

Þessi útlistun Sveinbjarnar er svo að vissu leyti dregin saman, frá og með þýðingunni 

1908/1912. 

Við greiningu á þessum fyrstu versum níunda kafla, er enn á ný áberandi hvað Sveinbjörn 

hefur breytt miklu frá fyrri þýðingum, ásamt því hversu mikil áhrif hans þýðingar hafa á seinni 

útgáfur Biblíunnar. Málhreinsunin er einnig til staðar, en þó ekki í öllum tilfellum eins og sást 

í fimmta versi á notkun Sveinbjarnar á óákveðna greininum eitt. Ef til vill er þar um að ræða 

                                                           
66 Rétt er þó að taka fram að ákvörðun tíða í hebresku getur oft verið vandkvæðum bundin. 
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ákveðna íhaldsemi. Í fyrri rannsókn á textum Viðeyjarbiblíu, sem framkvæmd var af þeim 

Guðrúnu Kvaran, Gunnlaugi A. Jónssyni, og Sigurði Pálssyni árið 2016, er einmitt minnst á þá 

íhaldsemi sem oftar en ekki fylgir þýðingu þeirra biblíutexta sem vel þekktir eru og oft er til 

vitnað. Þessi fyrstu vers níunda kafla eru gott dæmi um það.67 

40. kafli (vers 1-6) 

Kafli 40 markar upphafið að þætti Jesajarits sem jafnan er talinn eiga rætur að rekja til óþekkts 

huggunarspámanns sem starfað hafi á tíma babýlónsku útlegðinnar. Frá og með kaflanum má 

greina viss þáttaskil í boðskap Jesajarits, þar sem huggunarboðskapur leysir af hólmi 

dómsræður fyrri kafla. Þessi upphafsvers kaflans sem hér verða tekin fyrir eru nokkuð 

dæmigerð fyrir boðskap spámannsins.68 Hér verður að vissu leyti stuðst við grein Gunnlaugs 

A. Jónssonar, um Jesajaþýðingu Sveinbjarnar Egilssonar. Greinin birtist í Bjarma 2017. 

 

(1813) 1Huggeð, huggeð mitt folk seger yðar Guð. 2Talið vinsamlega við Jerusalem, og predikeð 

henne, að hennar stríð hafe einn enda. Þvíað hennar misgerningur er fyrergefenn, þvíað hun hefir 

tvefalldlegt meðtekeð af hende Drottins fyrer allar hennar synder. 3Þar er ein raust eins predikara 

uti eidemörkenne. Tilreiðeð þer veg Drottne: gereð í obygdenne slettann veg vorum Guðe! 4Aller 

daler skulu upphefjast, og öll fjöll og hálsar skulu niður lægð verða, og hvað óslett er, það skal 

slett verða, og hvað ójafnt er það skal eggslett verða. 5Þvíað dyrðenn Drottins skal opinnberuð 

verða, og allt holld eitt með öðru mun sjá, það munnur Drottins talar. 

(Við.) 1Huggið, huggið mitt fólk (þér spámenn!) segir yðar Guð. 2Talið huggunarorð til 

Jerúsalemsborgar, og kunngjörið henni, að hennar ánauð sé á enda, og hennar sekt goldin, og að 

hún meðtekur af Drottins hendi tvöfalda umbun fyrir öll hennar syndagjöld. 3Röddin kallar: 

Greiðið Drottni veg í eyðimörkinni, jafnið brautir Guði vorum í óbygðinni; 4sérhvörr dalur skal 

hækka, hvört fjall og háls lækka; hólarnir skulu verða að jafnsléttu, og brattir hamrar að flatlendi. 
5Dýrðin Drottins mun opinber verða, svo allir dauðlegir menn, skulu sjá, að það er Drottinn, sem 

talar. 

(2007) 1Huggið, huggið lýð minn, segir Guð yðar. 2Hughreystið Jerúsalem og boðið henni að 

áþján hennar sé á enda, að sekt hennar sé goldin, að hún hafi fengið tvöfalt af hendi Drottins fyrir 

allar syndir sínar. 3Heyr, kallað er: „Greiðið Drottni veg um eyðimörkina, ryðjið Guði vorum 

beina braut í auðninni, 4sérhver dalur skal hækka, hvert fjall og háls lækka. Hólar verði að 

jafnsléttu og hamrar að dalagrundum. 5Þá mun dýrð Drottins birtast og allt hold sjá það samtímis 

því að Drottinn hefur boðað það.“ 

 

                                                           
67 Guðrún Kvaran, Gunnlaugur A. Jónsson, Sigurður Pálsson, „Viðeyjarbiblía (1841)“, bls. 135-136. 

68 Gunnlaugur A. Jónsson, „Svo að allir dauðlegir menn skulu sjá...“, bls. 13. 
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Á fyrsta versi 40. kafla Jesajaritsins er við fyrstu sýn ekki að sjá miklar breytingar milli ólíkra 

biblíuþýðinga, aðrar en útskýringu Sveinbjarnar innfellda í sviga, það er: „þér spámenn“. 

Sveinbjörn semsé lýsir fyrir lesandanum að spámenn eru hér ávarpaðir, en þess er engu getið í 

hebreska textanum. Gunnlaugur A. Jónsson bendir á í áðurnefndri grein sinni, að lengi hafi 

verið deilt um hvern sé verið að ávarpa í textanum og að Sveinbjörn sé hér að setjast í stól 

ritskýrenda með túlkun sinni á textanum. Hin forna gríska þýðing hebresku biblíunnar, 

Septuaginta, fylgir þó svipaðri túlkun, en þar er ritað „þér prestar“.69 Burtséð frá því hvort að 

menn telji þessa viðbót Sveinbjarnar réttmæta eður ei, er skýringin augljóst dæmi um hvernig 

Sveinbjörn reynir að gera þýðingu sína skiljanlegri lesandanum með skýringarinnskotum. 

Vers 2 tekur miklum breytingum með þýðingu Sveinbjarnar. Fyrsta breytingin sem fram 

kemur er að „talið vinsamlega við...“ verður að „talið huggunarorð til...“ í Viðeyjarbiblíu. 

Gunnlaugur bendir á í grein sinni að orðrétt þýðing frumtextans sé „talið til hjarta Jerúsalem“. 

Engin hinna íslensku þýðinga notar þá orðréttu þýðingu, enda myndi það tæpast teljast góð 

íslenska. Heldur er reynt að lesa á milli línanna þegar textanum er snúið á íslensku. Frá og með 

þýðingunni 1908/1912 er textanum svo breytt í „hughreystið Jerúsalem“. Bendir Gunnlaugur á 

að þetta þýðingardæmi vitni um að orðréttar þýðingar eru ekki alltaf viðeigandi þegar textar á 

framandi tungumálum eru þýddir.70 Sveinbjörn breytir einnig miklu í framhaldi textans. Hann 

breytir til að mynda orðinu stríð í ánauð, sem er ef til vill réttari þýðing ef horft er á sögulegt 

samhengi frumtextans. Um leið fellir hann út annan óákveðin greini, það er „hafe einn enda“ 

verður að „sé á enda“. Í heild má segja að þýðing Sveinbjarnar sé nokkur málfarsleg bót á fyrri 

þýðingum og varðveitist hluti af orðfæri hans í nýrri útgáfum, svo sem „hennar sekt goldin“. 

Þó er athyglisvert að Sveinbjörn breytir merkingu textans töluvert frá fyrri þýðingum, það er, 

„að (Jerúsalem) meðtekur af Drottins hendi tvöfalda umbun fyrir öll hennar syndagjöld“. Í fyrri 

þýðingum textans er hér þýtt svo að Jerúsalem hafi tvöfalda refsingu fengið af hendi Drottins 

fyrir syndir sínar, og er það í samræmi við frumtextann. Þýðing Sveinbjarnar er svo leiðrétt frá 

og með þýðingunni 1908/1912, enda beinlínis röng túlkun á textanum. 

Í versi 3 gerir Sveinbjörn aftur veigamikla breytingu frá fyrri þýðingum. Í eldri þýðingum 

er talað um „raust eins predikara uti eidemörkenne“. Í stað þess að tilgreina hvaðan rödd sú 

kemur, sem um ræðir í upphafi versins, færir Sveinbjörn orðið eyðimörk inn í orðræðu 

raddarinnar. Gunnlaugur bendir á í grein sinni að þessi breyting Sveinbjarnar gefi til kynna að 

                                                           
69 Sama heimild, bls. 14. 

70 Sama heimild, bls. 14. 
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Sveinbjörn hafi vel þekkt til hebresks kveðskapar úr ritum Gamla testamentisins og hins 

svokallaða hugsanaríms sem einkennir þann kveðskap. Hugsanarímið einkennist af því að sama 

hugsun er sett fram í tveimur ljóðlínum, á tvo mismunandi vegu. „Greiðið Drottni veg í 

eyðimörkinni“ og „jafnið brautir Guði vorum í óbygðinni“ myndar því slíkt hugsanarím í 

framsetningu Sveinbjarnar á versinu. Með þessari breytingu, bendir Gunnlaugur á, leiðrétti 

Sveinbjörn fyrri þýðingar. Þó var versinu breytt til fyrri vegar í þýðingunni 1908/1912, en 

leiðrétt á ný frá og með þýðingunni 1981.71 Þegar versið er borið saman við nýrri þýðingar, má 

sjá að þýðing Sveinbjarnar hefur óneitanlega haft þar mikil áhrif, bæði hvað uppbyggingu 

setningarinnar varðar, sem og orðalag. 

Í versi 4 felst breyting Sveinbjarnar að mestu í því að lappa upp á orðafar fyrri þýðinga 

og gera textann einfaldari. Útkoman er einkar fallegt og skáldlega þýtt erindi.72 Það virðist 

alltént vera dómur þeirra sem tóku við þýðingastarfinu af Sveinbirni, því að versið hefur haldist 

næstum óbreytt í öllum síðari þýðingum. 

 Í versi 5 er að finna öllu róttækari breytingar hjá Sveinbirni. Í sjálfu sér breytir Sveinbjörn 

ekki mörgu í versinu frá fyrri þýðingum, öðru en að skipta orðinu hold út fyrir orðin dauðlegir 

menn. Gunnlaugur hefur bent á það í grein sinni að hebreska orðið ָָָּשרב  (basar), sem hér liggur 

að baki þýðingunni, þýði beinlínis hold. Orðið kemur víða fyrir í Biblíunni, en þegar það er 

notað yfir menn, líkt og í þessu tilfelli, þá er það oft gert til að undirstrika dauðleika eða 

forgengileika mannkyns frammi fyrir Guði. Sveinbjörn hefur því viljað leggja áherslu á 

andstæðu manns og Guðs með þýðingu sinni.73 Þetta er því annað dæmi um það hvernig 

Sveinbjörn sneiðir hjá orðréttri þýðingu í þeim tilgangi að koma boðskapnum greiðlega til skila. 

Þessi breyting varði þó ekki lengi, því frá og með þýðingunni 1908/1912 var aftur skipt í 

upprunalega þýðingu orðsins. Einnig er áhugavert að sjá að Sveinbjörn fellir út orðið munnur í 

síðustu orðum versins, það er „munnur Drottins talar“ verður að „það er Drottinn, sem talar“. 

Fyrri þýðingin er nær frumtextanum, en með þýðingu sinni má segja að Sveinbjörn leggi ríkari 

áherslu á Drottinn í þessu samhengi.74 Þeirri útleggingu var breytt í þýðingunni 1908/1912, en 

svipuð útlegging var svo notuð í þýðingunni 2007, það er að segja: „að Drottinn hefur boðað 

það“. 

                                                           
71 Sama heimild, bls. 14-15. 

72 Sama heimild, bls. 15. 

73 Sama heimild, bls. 15. 

74 Gunnlaugur A. Jónsson, „Skyr og hunáng skal hann eta“, bls. 53. 
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 Við greiningu þessara mikilvægu versa úr 40. kafla Jesajaritsins hafa komið fram ótal 

dæmi um hvernig Sveinbjörn fellir útskýringar og túlkanir inn í þýðingu sína, oft á kostnað 

orðréttrar þýðingar. Með því reynir hann að gera textann opnari lesendum sínum. Fæstar af hans 

djarfari túlkunum lifa þó af í nýrri þýðingum. Það sem virðist þó heldur lifa af úr þýðingum 

hans eru þeir textar sem bera skáldlegan blæ, líkt og sást hér í versi 4. 

45. kafli (vers 9-12) 

45. kafli Jesajarits hefur að geyma orðræður og spádóma um Kýrus Persakonung og hlutverk 

hans í frelsun Ísraels. Í þessu síðasta textabroti sem hér verður til greiningar, er að finna 

kraftmikla varnarræðu gegn andófsmönnum.75 

 

(1813) 9Vei þeim sem möglar móte sínum skapara, sem er skurneð með öðrum leyrkerum. Seger 

nokkuð leyrinn til síns leyrkerasmiðs: hvað gerer þú? Eigi auðsyner þú þínar hendur á þínu verki. 
10Vei þeim sem seger til föður síns, hvar fyrer hefir þú geteð mig? Og til kvinnunnar, hvar fyrer 

fædde þú? 11So seger Drottinn, sá hinn heilage í Ísrael, og hans meistari: spyreð mig að teiknum; 

vísið mínum börnum, og verkum minna handa til mín. 12Eg hefe jörðena gert, og manninn þar 

uppá skapað: eg em hann, hvers hendur að himenenn hafa útbreidt, og hefe öllum hans herskara 

boðið. 

(Við.) 9Vei þeim manni, sem þráttar við Skapara sinn, sjálfur leirbrot, eins og önnur leirbrot jarðar. 

Á leirinn að segja við leirmyndarann: „hvað gjörir þú?“ eða á verk þitt að segja um þig: „hann 

hefir eingar hendur“. 10Vei þeim, sem segir til föður síns: „hvar fyrir hefir þú getið mig?“ eða til 

móður sinnar: „hví hefir þú fædt mig?“ 11Svo segir Drottinn, hinn heilagi Guð og Skapari 

Ísraelslýðs: eiga mennirnir að krefja mig skynsemdar fyrir hið ókomna, eða setja mér lög, hvörju 

eg skal fram fara um börn mín, sem eru verk minna handa? 12Eg hefi tilbúið jörðina, og skapað 

manninn, er á henni býr. Hendur mínar útþöndu himininn, og eg ræð öllum himinsins her. 

(2007) 9Vei þeim sem deilir við skapara sinn, þeim sem er leirbrot innan um önnur leirbrot jarðar. 

Getur leirinn spurt þann sem mótar hann: „Hvað ert þú að gera?“ eða verk hans sagt:  „Hann hefur 

engar hendur.“ 10Vei þeim sem spyr föður sinn: „Hvað munt þú fá getið?“ eða konuna: „Hvað 

ætli þú getir fætt?“ 11Svo segir Drottinn, Hinn heilagi Ísraels og skapari hans: Ætlið þér að kvarta 

undan sonum mínum og gefa mér fyrirmæli um handaverk mín? 12Ég gerði jörðina og skapaði 

mennina á henni, ég þandi út himininn með eigin höndum og ég stýri öllum hans her. 

 

Í versi 9 sést hér hvernig Sveinbjörn lagar textann að íslenskri tungu, bæði hvað orðaröð 

setningarinnar varðar og orðaval. Sveinbjörn breytir orðinu möglar í þráttar, sem telja mætti 

bót á textanum, bæði hvað merkingu varðar og frá fagurfræðilegu sjónarhorni. Þeirri breytingu 

er haldið í seinni þýðingum, fram að þýðingunni 2007, þegar orðinu er breytt í deilir. 

                                                           
75 P.D. Hanson, Isaiah 40-66, Louisville: John Knox Press, 1995, bls. 105-106. 
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Athyglisvert er þó, að fyrsta þýðingin til að nota hér orðið þráttar er Steinsbiblía frá 1728, sem 

ber það orðspor að vera mjög dönskuskotin. Önnur áberandi breyting hjá Sveinbirni sem teljast 

má betrumbæting,  er sú að orðið skurneð verður að leirbrot. Sú breyting helst svo í öllum seinni 

þýðingum, enda nokkuð skýrari þýðing og réttari. Aftur vekur athygli að þýðing Sveinbjarnar 

er hér nær Steinsbiblíu í orðavali en öðrum eldri þýðingum.76 Steinsbiblía þýðir hér orðið sem 

brot og síðar sem „brot af leyrnum“ þegar orðið birtist aftur. Í báðum þeim þýðingardæmum 

sem hér hefur verið lýst, er þýðingu Steinsbiblíu aftur breytt til fyrra horfs í þeim útleggingum 

Biblíunnar sem út komu fram að Viðeyjarbiblíu. Sveinbjörn bætir einnig við orðinu jarðar í lok 

setningarinnar, og fylgir það frumtextanum. Sú breyting helst svo í seinni þýðingum. Í 

framhaldi versins er áhugavert að sjá að Sveinbjörn breytir orðinu leirkerasmiður í leirmyndari. 

Þó að breytingin sé nær upprunalega textanum, það er að segja: „einhver sem mótar leir“, þá er 

fyrri þýðingin þó enn til staðar í íslenskum orðabókum í dag. Breytingin hélst þó í seinni 

þýðingum, fram að þýðingunni 2007, þar sem heldur snyrtilega er sneitt hjá því að nota fyrri 

þýðingar yfir hugtakið. Sveinbjörn leiðréttir einnig eldri þýðingar með því að þýða lokaorð 

versins sem: „hann hefir eingar hendur“, en sú breyting er í samræmi við frumtextann. Sú 

breyting heldur sér einnig í síðari biblíuútgáfum. Enn á ný kemur á óvart að þessa leiðréttingu 

er einnig að finna í Steinsbiblíunni, þar sem segir: „eða þitt verk seigja: hann hefur eingar 

hendur“. 

Í versi 10 hefur Sveinbjörn ekki miklu breytt frá fyrri þýðingum, öðru en orðalagi. Stærsta 

breyting þar er sú að Sveinbjörn velur að nota orðið móður, í stað kvinnunnar líkt og þýðingin 

1813 gerir. Þessi breyting er ekki í samræmi við frumtextann, og því engin leiðrétting. Mætti 

áætla að Sveinbjörn breytti þessu á þennan veg til að skapa meira samræmi í textanum, ef litið 

er til þess að fyrr í versinu er rætt um föður. 

Í versi 11 er um töluvert fleiri og flóknari breytingar að ræða en í versinu á undan. Til að 

byrja með færir Sveinbjörn þýðinguna nær hinum upprunalega texta með því að skipta orðinu 

meistari út fyrir skapari. Svipuð þýðing helst í nýrri útgáfum; í þýðingunni 1908/1912 er talað 

                                                           
76 Í Skírnisgrein Guðrúnar Kvaran, Gunnlaugs A. Jónssonar og Sigurðar Pálssonar, „Viðeyjarbiblía (1841)“, bls. 

153 er vakin athygli á því að Steinsbiblía virtist hafa meiri áhrif í þýðingasögunni en áður hefði verið talið, sbr. 

orð þeirra: „Þá þótti okkur forvitnilegt að merkja að Steinsbiblía (1728) sem löngum hefur verið fordæmd og talin 

hafa staðið býsna einangruð hafi allvíða skilið eftir sig merkjanleg spor, m.a. í Viðeyjarbiblíu.“ Raunar hafði 

Guðrún Kvaran áður tekið til varna fyrir Steinsbiblíu í grein sinni „Nokkur orð um málið á Steinsbiblíu.“ Ritröð 

Guðfræðistofnunar 9, 1994, bls. 129-154 og segir þar m.a. á bls. 152: „Texti Steins er enginn fyrirmyndartexti en 

hann þarf að skoða með augum 18. aldar mannsins.“ 
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um „sá er hann hefir myndað“ og þýðingin 2007 tekur svo upp sömu þýðingu og Sveinbjörn. 

Ef litið er yfir þær þrjár þýðingar sem birtar eru hér að ofan, má sjá þrjár mismunandi þýðingar 

af seinni hluta 11. vers. Textinn að baki þýðinganna er heldur flókinn og hefur augljóslega vafist 

fyrir þýðendum. Sé hann skoðaður, virðist hann hljóða orðrétt eitthvað á þessa leið: „Spyrjið 

mig um það sem henda mun syni mína; og um verk handa minna gefið þér mér fyrirmæli.“ Það 

er þó óvíst hvort að um er að ræða staðhæfingu, líkt og þýðingin 1813 gengur út frá í sinni 

útleggingu, eða spurningu, líkt og Viðeyjarbiblía og þýðingin 2007 gera ráð fyrir. Útlegging 

Sveinbjarnar á versinu er þó heldur stirð í samanburði við eldri og yngri þýðingar, og var breytt 

frá og með þýðingunni 1908/1912. Það er þó athyglisvert að sjá hversu einangruð þýðing 

Sveinbjarnar stendur hér meðal annarra þýðinga. Það er að segja, hversu lítil áhrif eldri þýðingar 

hafa á útleggingu Sveinbjarnar og hve lítil áhrif hans útlegging hafði á seinni þýðingar. 

12. vers er heldur auðveldara viðfangs en hið fyrra, og eru frávik milli þýðinga til 

vitnisburðar um það. Sveinbjörn notar hér orðið tilbúið í stað gert, sem ef til vill mætti flokka 

sem málhreinsun. Sú breyting varði fram að þýðingunni 2007, þar sem aftur var snúði að orðinu 

gerði. Ekki er þar þó um þýðingarmikla breytingu að ræða. Sveinbjörn lappar hér víða upp á 

orðfar fyrri þýðinga. Til að mynda notar hann orðfærið „hendur mínar útþöndu himininn“ í stað 

„hvers hendur að himenenn hafa útbreidt“, og hefur sú breyting haldist í nýrri þýðingum. Einnig 

lagfærir hann orðalagið í síðustu setningunni, og notar orðið ráða í stað boða, en hið seinna 

gæti vel valdið misskilningi í dag. Það er áhugavert að Sveinbjörn ákveður að endurtaka orðið 

himinsins, í stað þess að nota eignarfornafnið hans, líkt og aðrar þýðingar gera. Ef til vill er það 

til marks um viðleitni Sveinbjarnar til að gera textann áhrifameiri með þýðingu sinni. 

Í þessu textabroti 45. kafla Jesjaritsins komu fram fjöldi dæma um hvernig breytingar 

Sveinbjarnar lifa af í nýrri þýðingum Biblíunnar, til lengri eða styttri tíma. Í sumum tilfellum 

er þó um að ræða einstaka útleggingu, sem stendur einangruð meðal annarra biblíuþýðinga, líkt 

og í versi 11. Það kemur þó hvað mest á óvart að sjá að Steinsbiblía er í sumum tilfellum fyrri 

til en Viðeyjarbiblía að koma með áhrifaríkar breytingar, eins og fram kemur í 9. versi. Ef til 

vill bendir það til þess að Sveinbjörn hafi stuðst að einhverju leyti við Steinsbiblíu í 

þýðingarvinnu sinni. 
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Niðurstöður og lokaorð 

Textabrotin sem hér voru til greiningar voru ekki ýkja mörg, en margt var hægt að lesa úr þeim. 

Má segja að gengið var að þessari rannsókn, með það í huga að sannreyna það orðspor sem 

þýðing Sveinbjarnar hefur alið með sér, það er, varðandi málhreinsun, skáldlegan blæ og 

alþýðulegt mál. Fram komu dæmi um öll þau atriði sem Viðeyjarbiblía hefur verið þekkt fyrir, 

en einnig margt fleira. 

Hvað málhreinsun biblíutextanna varðar komu vissulega fram fjöldi dæma þar sem 

Sveinbjörn færir orðavalið nær íslenskri tungu. Markviss málhreinsun textanna virðist þó ekki 

alltaf vera aðal atriðið í þýðingu Sveinbjarnar því að dönskuskot má vissulega enn finna í 

þýðingunni. Fágun málsins og það að gera textann auðlæsilegan virðist frekar vera ásetningur 

Sveinbjarnar. Sést það einna helst á breyttri orðaröð setninga. Það er áberandi hvað textinn 

verður aðgengilegri og læsilegri með þýðingunni, og má hiklaust segja að svo hafi verið fyrir 

hinn almenna lesanda. Ekki síst er breytt stafsetning Viðeyjarbiblíu bót á fyrri þýðingum, sem 

frá nútíma sjónarhorni virka oft flámælar í framburði við lestur. Textar Viðeyjarbiblíu eru fyrir 

vikið mun aðgengilegri fyrir nútíma lesandann. Í heild má því segja að Viðeyjarbiblía sé 

sannarlega gott dæmi um vel heppnaða málrækt. 

Annað áberandi einkenni þýðingarinnar er að Sveinbjörn þýðir ekki endilega orðrétt úr 

frumtextanum. Í mörgum tilvikum fellir hann túlkanir inn í þýðingu sína með það að markmiði 

að gera textann skiljanlegri fyrir lesandann. Í öðrum tilfellum virðist hann taka sér visst 

skáldaleyfi í þýðingarverkinu, ýmist til að færa textann nær raunveruleika alþýðunnar eða til að 

gera textann áhrifameiri. Sjaldnast varðveitast djarfari breytingar Sveinbjarnar þó í nýrri 

þýðingum. Burtséð frá því hvort að slíkar breytingar eigi rétt á sér eður ei, má fullyrða að þær 

lífgi oft upp á textann og verður orðalag oft fallegra fyrir vikið. Skáldlegir hæfileikar 

Sveinbjarnar hafa því sannarlega sett svip sinn á þýðingarverkið. 

Það sem kemur hvað mest á óvart er að þýðing Sveinbjarnar virðist stundum byggja meira 

á Steinsbibíu en öðrum eldri þýðingum, bæði hvað orðaforða varðar og merkingu textans. Þetta 

er sérlega athyglisvert í ljósi þess orðspors sem Steinsbiblía hefur borið með sér, það er, að vera 

hreinlega léleg íslenskuþýðing vegna þess hve dönskuskotin hún er. Oft hefur hún beinlínis 

verið sniðgengin vegna þess orðspors. Það má leiða líkum að því að Sveinbjörn hafi að 

einhverju leyti stuðst við Steinsbiblíu í þýðingum sínum. Það er viss kaldhæðni í því falin að sú 

biblíuþýðing sem gjarnan er kennd við málhreinsun sé undir svo miklum áhrifum af þeirri 
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þýðingu sem þekkt er fyrir spillta íslensku. Í því ljósi er sannarlega tilefni til að fara út í svipaða 

úttekt og þessa á áhrifasögu Steinsbiblíunnar. 

 Að lokum ber að vekja athygli á þeim miklu áhrifum sem Viðeyjarbiblía hefur haft á 

aðrar biblíuþýðingar. Þrátt fyrir miklar og oft djarfar breytingar, hefur þýðing Sveinbjarnar 

skilið mikið eftir sig í seinni tíma þýðingum. Sjaldnast er þó um að ræða heilu versin sem 

varðveitast, heldur eru það yfirleitt leiðréttingar í orðavali eða bætur á uppbyggingu setninga 

sem haldast í nýrri þýðingum. 

Í ljósi þessara niðurstaðna má með sanni segja að biblíuþýðingin 1841 hefur verið 

tímamótaverk í sögu íslenskra biblíuþýðinga og hefur þýðingin vafalaust spilað stóran þátt í að 

gera orð Biblíunnar aðgengilegra íslenskri alþýðu. Þessi ritgerð snérist að ýmsu leyti um það 

hvernig biblíuþýðingar Íslendinga hafa mótast samhliða íslensku samfélagi og tíðaranda, og 

vitna þau textabrot sem hér voru rannsökuð um stöðu tungumálsins og afstöðu þýðanda til þess 

á tíma þýðingarinnar og þau umbrot sem áttu sér stað í þróun íslenskrar tungu á þeim árum. 

Íslenskan mun halda áfram að mótast með samfélaginu og verður samhliða því að uppfæra 

biblíuþýðingar í takt við tímann. Það er því óskandi að Íslendingar eignist aðra eins 

biblíuþýðendur og Sveinbjörn Egilsson, sem bera svo mikla virðingu fyrir íslenskri tungu.  
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