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Ágrip 

 

Tilgangur þessa verkefnis er þýðing fyrstu fjögurra kaflanna úr bókinni Which 

Witch?eftir Evu Ibbotson, sem kom fyrst út árið 1979 og hefur síðan víða verið útgefin 

og endurútgefin. Þýðingin og inngangur hennar er til lokaprófs í hagnýtri ritstjórn og 

útgáfu á meistarastigi. Í bókinni segir frá hinum illa galdrakarli Arriman Canker og 

keppni sem haldin er í því skyni að finna honum eiginkonu sem geti fætt honum illskeytt 

og rammgöldrótt afkvæmi. Þátttakendur eru þó flestir af verra taginu, svo ekki sé meira 

sagt, og starfsmenn Arrimans leita óhefðbundinna leiða til að hafa áhrif á úrslitin. Um 

tíma er tvísýnt bæði um útkomu keppninnar og hamingju aðalsöguhetjanna en allt fer þó 

vel að lokum. Eins og í öðrum barnabókum Ibbotson fá hinir óréttlátu makleg málagjöld í 

lokin. 

Verkefnið er tvíþætt og þýðingunni fylgir inngangur sem fer lauslega yfir sögu 

þýðinga og ferlið í kringum þetta tiltekna verkefni. Í innganginum er einnig farið yfir 

algeng vandamál sem kunna að koma upp við flutning texta milli tungumála og 

menningarheima og hvernig fræðimenn leggja til að þau skuli leyst. Að lokum er farið 

yfir helstu vandamál sem upp komu í þessari þýðingu og hvernig ég leysi úr þeim. Seinni 

hluti verkefnisins er þýðingin sjálf og í lokin fylgir í viðauka listi yfir þau eiginnöfn og 

sögupersónur sem fyrir koma, ásamt útskýringum á því hvernig og hvers vegna nöfn hafi 

verið þýdd, hafi þau verið það. 
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1. Nornakeppnin og höfundur hennar 

Nornakeppnin, sem á frummálinu heitir Which witch?, gerist nyrst á Englandi og fjallar 

um galdrakarlinn Arriman Canker, afrek hans á sviði ógnvekjandi galdra og leit að 

arftaka þegar kulnun í starfi tekur að sækja á hann. Ákveðið er að halda hæfileikakeppni 

milli nornanna á svæðinu til að finna honum verðuga eiginkonu sem geti í kjölfarið fætt 

honum illskeytt og rammgöldrótt afkvæmi. Því miður er ekki um auðugan garð að gresja 

því flestir þátttakenda reynast vera gamlar, ófrýnilegar, eða hreinlega óalandi og 

óferjandi nornir sem hvorki Arriman né starfsmenn hans geta hugsað sér að komi til 

greina sem húsfreyja á Darkington-setri, heimili Arrimans. Í trássi við strangar reglur 

keppninnar leita starfsmenn hans óhefðbundinna leiða til að hafa áhrif á úrslitin svo líft 

verði á setrinu að keppni lokinni. Illgjörn norn sem svífst einskis setur strik í reikninginn, 

og óttast margir að Arriman þurfi ekki að kemba hærurnar eigi hún eftir að verða 

eiginkona hans.  

Þær sögupersónur sem hvað mest koma fyrir hafa flestar nafn sem oftar en ekki 

endurspeglar persónueinkenni þeirra eða uppruna á einhvern hátt1. Staðfæring þeirra yfir 

á íslensku skiptir því máli fyrir þá sviðsmynd og það ævintýri sem höfundur dregur upp. Í 

þeim hluta sem ekki hefur enn verið þýddur er sagt ítarlegar frá keppninni og 

fyrirkomulaginu í kringum hana. Nornirnar eiga að keppa í göldrum og keppnishaldarar 

óska eftir að þær láti þeim í té upplýsingar um þann efnivið sem þær telja sig þarfnast til 

galdursins. Efniviðinn reynist svo misjafnlega flókið að útvega því meðal þess sem 

nornirnar óska eftir eru alvöru prinsessur og þær eru ekki á hverju strái.  

Í heimi galdra fyrirfinnst bæði hvítigaldur, sem „hvítar“ nornir og galdrakarlar 

nota til lækninga og góðverka, og svartigaldur, sem „svartar“ nornir og galdrakarlar nýta 

                                                           
1 Sjá nánar í viðauka. 
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til illverka og skaða eða tjóns. Til að viðhalda mannvonskunni sem Arriman hefur lagt 

sig fram við að byggja upp á svæðinu er ljóst að einungis svört norn kemur til greina sem 

væntanleg eiginkona hans. Belladonna, hin hvíta og því ókeppnistæka norn, hittir fyrir 

tilviljun munaðarleysingjann Terence Grepp (e. Terence Mugg) á heimili fyrir slík börn 

þar sem hann á ekki sjö dagana sæla. Belladonna bjargar honum (tímabundið) frá hinni 

illgjörnu forstöðukonu barnaheimilisins og reynast stráksi og gæludýrið hans, 

ánamaðkurinn Snati, Belladonnu miklir heillagripir og hjálp við framkvæmd 

svartagaldurs, sem Belladonna hafði fram að því verið ófær um. Terence finnur loks til 

lífsgleði og hvernig sjálfstraust hans styrkist innan um nornir, galdramenn og furðuverur. 

Til allrar óhamingju hirðir lögreglan hann upp þegar hann er að sinna erindagjörðum fyrir 

Skriffinn, ráðsmann Arrimans, og Terence er sendur aftur í ömurleikann á 

barnaheimilinu. Fyrir tilviljun kemst hann að því hvers vegna forstöðukonan hefur horn í 

síðu hans og hann áttar sig á þeim styrkleikum sem hann býr í raun og veru yfir. Í 

kjölfarið brýst Terence undan valdi forstöðukonunnar með því að breyta henni (óvart) í 

könguló, og þrammar svo alla leið aftur til Darkington-seturs þar sem hann segir frá því 

að mögulega sé hann þessi magnaði arftaki Arrimans, sem spáð var fyrir um. Arriman og 

Belladonna eru sjálf orðin ástfangin upp fyrir haus og einstaklega sátt við þá niðurstöðu, 

sem léttir af þeim þeirri ábyrgð að eignast sjálf kolsvart galdraafkvæmi sem muni 

viðhalda mannvonsku og illkvittni á svæðinu um ókomna tíð. Eins og í öðrum 

barnabókum Evu Ibbotson fá hinir óréttlátu og illgjörnu makleg málagjöld, en hinir 

kúguðu uppreisn æru og sögulokum fylgir ákveðin vellíðunartilfinning.  

Höfundurinn Eva Ibbotson var breskur rithöfundur, upphaflega nefnd Maria 

Charlotte Michelle Wiesner og fædd árið 1925 inn í gyðingafjölskyldu í Vín í Austurríki. 

Eva bjó við töluvert rótleysi eftir þriggja ára aldur, þegar foreldrar hennar skildu og fluttu 

í kjölfarið hvort í sína áttina á meðan Eva varð eftir hjá ættingjum í Vín. Um miðjan 
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fjórða áratuginn fluttist hún til móður sinnar sem þá hafði komið sér fyrir á Englandi. 

Þetta öryggisleysi bernskunnar hafði þau áhrif á rithöfundinn Evu að hún, meðvitað eða 

ómeðvitað, lauk sögum ætluðum börnum alltaf á ánægjulegan hátt þar sem allt gengur 

upp á endanum hjá aðalsöguhetjunni (The Guardian, 2010). Eva Ibbotson lést í október 

2010. 

Eva gaf  út alls 25 skáldsögur á ensku, þar af 16 ætlaðar börnum. Þeirra á meðal 

eru The haunting of Hiram C. Hopgood, The secret of platform 13, Monster mission og 

Journey to the river Sea, en eftir því sem ég best veit hefur engin þeirra verið þýdd yfir á 

íslensku. Hið sama á við um bókina Which Witch? sem hefur verið endurútgefin margoft 

síðan 1979 og ég hef þýtt fyrstu fjóra kaflana úr. Titill á frummáli er orðaleikur sem ekki 

er auðvelt að flytja á milli tungumála svo ég kaus að nota nafnið Nornakeppnin, sem er 

sambærilegt heiti sænsku þýðingarinnar; Häxtävlingen.  

Nornakeppnin kom fyrst út árið 1979 en á, að mínu mati, fullt erindi við unga 

lesendur nú fjórum áratugum síðar. Svipað og í bókunum um galdrastrákinn Harry Potter 

eftir J.K. Rowling er sögusviðið að miklu leyti menningarheimur galdra og töfra en 

heimur okkar hinna þó bara handan við hornið. Tilvísanir í samtíma dægurmenningu og 

tækni eru fáar og verða því ekki vandræðalegar svo löngu frá ritunartíma bókarinnar. 

Sagan er nokkurs konar ævintýri og eins og Gillian Lathey bendir á í The role of 

translators in children‘s literature skiptir flæði texta miklu máli í ævintýrum (2010, bls. 

163-165). Með það að leiðarljósi ákvað ég að leggja áherslu á að flæði og tilfinning texta 

héldi sér þrátt fyrir að einhver upprunaeinkenni hyrfu út. Í samræmi við áherslur B.J. 

Epstein um tryggð við frumtexta reyndi ég engu að síður að halda í upprunaeinkenni með 

því að gæta þess að fjarlægja söguna sem minnst frá landfræðilegri staðsetningu sinni, 

Norður-Englandi. 



 

7 

 

2. Saga og tilgangur þýðinga 

Textar hafa verið þýddir frá einu tungumáli eða táknkerfi yfir á annað öldum saman, með 

ýmiskonar aðferðum, viðmiðum og reglum. Fræðimenn fyrri alda greindi á um hversu 

orðrétt texti skyldi fluttur milli tungumála- og menningarsvæða, og lengi vel var ætlast til 

að engin merki sæjust um að textinn ætti sér uppruna á öðru tungumáli. Um 

Biblíuþýðingar giltu mun strangari reglur en um flest annað; orð Guðs skyldu jú berast 

óbreytt milli manna, en allur gangur virðist hafa verið á þýðingum og yfirfærslum 

skáldverka.  

Um miðja síðustu öld fór að koma fram kerfisbundnari og málvísindamiðaðri 

nálgun á þýðingafræðin en áður hafði þekkst (Du, 2012, bls. 2189). Málvísindamaðurinn 

og þýðingarfræðingurinn Eugene A. Nida gaf út tímamótaverkið Toward a Science of 

Translating árið 1964 þar sem hann lagði áherslu á tvennskonar jafngildi; formlegt 

jafngildi og áhrifajafngildi. Í bókinni lagði Nida fram líkan af þýðingarferlinu, sem hann 

taldi liggja í þremur meginstigum frá frumtexta til marktexta. Fyrsta stig er frumtexti og 

greining hans, þá kemur yfirfærsla yfir á markmál, og á síðasta stigi tekur við 

endurbygging sem leiðir til lokaafurðar; þýðingar á viðtökumáli (Ástráður, 1996, bls. 

107-08). Mat Nida á áhrifajafngildi var þó að þýðandi skyldi leitast við að skapa sömu 

tilfinningu og höfundur frumtexta ætlaði, en á forsendum viðtökumáls. Hann var þannig 

að sníða jafngildishugtakinu þrengri stakk en margir voru sáttir við, og á áttunda 

áratugnum fór að bera á hugmyndum þýðandans og ljóðskáldsins James S. Holmes um 

að hugtakið pörun (e. matching) væri nær því að lýsa sambandinu milli frumtexta og 

þýðingartexta (Ástráður, 1996, bls. 92-93). Þýðandi verði því í raun að ákveða það hverju 

sinni hvernig hann túlki hið svokallaða jafngildi, og ólíkar þýðingar sömu verka geta því 

stafað af mismunandi áherslum eða túlkun þýðanda. Um svipað leyti þróuðust í 
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Þýskalandi fræði um nytjaþýðingar, hverra kjarni var Skopos-kenning2 

málvísindamannsins dr. Hans-Josef Vermeer. Sú kenning miðar við að það sé tilgangur 

þýðingarinnar sem ákvarði nálgun þýðanda og þar með þýðingaraðferðina, og að engin 

ein aðferð gildi fyrir alla texta (Du, 2012, bls. 2191). 

Þýðingar skiptast gróflega í nytjatexta og bókmenntir, og ferlið frá frumtexta til 

viðtakanda á nýju tungumáli getur verið margslungið og margt sem þarf að hafa í huga. 

Skáldverk og fagurfræðibókmenntir þurfa ekki að lúta sömu ströngu reglum og flestir 

nytjatextar þurfa að gangast undir við þýðingu. Nálgunaraðferð bókmennta er yfirleitt 

fremur í formi áhrifajafngildis en formlegs jafngildis, en þrátt fyrir minni formlegheit ætti 

slík þýðing að fylgja ýmsum reglum og vinnuaðferðum. Þýðing er jú ekki bara skilningur 

á boðhluta (orði) og vitneskja um samsvarandi boðhluta í öðru kerfi, heldur er hún 

yfirfærsla á fjöldamörgum boðeiningum. Þýðandi tekur við boðum úr einu tungumáli 

(eða boðskiptamáli) og vinnur úr þeim önnur boð fyrir nýja lesendur, með tilliti til 

aðstæðna og bakgrunns sem hann telur þá lesendur búa yfir. Þar sem aldrei er hægt að 

þýða þannig að öllum sé gert til geðs þarf í raun að ákvarða markhóp viðtakenda ekki 

síður en markmið þýðingar.  

B.J. Epstein, breskur þýðandi og lektor í bókmenntum og þýðingum, bendir á 

nokkrar aðferðir þýðinga í bók sinni Translating expressive language in children‘s 

literature: problems and solutions og leggur áherslu á að þýðandi ákveði strax eða mjög 

snemma hvernig hann ætli að nálgast hin og þessi blæbrigði frumtextans og haldi sig við 

það út þýðinguna (skapi sér ramma).  

                                                           
2 Heitið Skopos er fengið úr grísku og þýðir tilgangur eða markmið, því samkvæmt 

Vermeer hefur hver verknaður einhvern tilgang, og þar sem þýðing er verknaður þá 

hlýtur hún að hafa tilgang líka (Du 2190). 
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Þau atriði3 sem Epstein tekur fyrir í bókinni er meðferð nýyrða, eiginnafna og 

sérnafna, orðtaka, tilvísana, orðaleikja og mállýskna. Hún setur upp eftirfarandi töflu þar 

sem hún skilgreinir hvert þessara sex atriða. 

Gerð  Skýring 

Nýyrði eða 

endurskilgreining 

 Nýtt orð eða orð sem þegar er til, sem notað er á nýjan hátt eða skilgreint á 

upp á nýtt. 

Nafn 

 Nafn sögupersónu eða staðar, sérstaklega þegar nafninu er ætlað að 

einkenna/ auðkenna eða útskýra persónugerð viðkomandi einstaklings eða 

stað.  

Orðtak  Fast orðasamband, sem oft hefur óeiginlega merkingu 

Óbein tilvísun eða 

textaskyldleiki 

 Tilvísun í ákveðinn einstakling, atburð eða verk (rit-, mynd-, kvikmynd, 

o.fl.). 

Orðaleikur 
 Orðasamband sem öðlast viðsnúning þegar skilja má hluta þess á fleiri en 

eina vegu, eða því er lítillega breytt með viðbót eða brottfalli. 

Mállýska 
 Svæðisbundið tungumál eða tungutak, talað annaðhvort af ákveðnum hópi 

fólks eða á ákveðnum tíma.  

 

Hver blæbrigðagerð fær sinn eigin kafla í bókinni þar sem fjögur skref í þýðingarferlinu 

eru tekin fyrir og þeim lýst sérstaklega fyrir hverja gerð. Þetta hjálpar til við að marka 

stefnu og viðhalda samræmi innan þýðingar verks eða bókaflokks. Skrefin felast almennt 

í því að:  

 Íhuga það samhengi sem textagerðin (sjá fyrri töflu) birtist í,  

 velta fyrir sér hlutverki gerðar (hvort verið sé að dýpka eða útvíkka skilning 

lesenda, afmarka samfélagshóp eða tímabil í sögunni, eða skapa ákveðið 

andrúmsloft), 

 skoða fyrri þýðingar (hafi verkið verið þýtt áður, eða önnur verk sama höfundar),  

                                                           
3 Blæbrigðagerðir tungumálsins birtast hér í sömu röð og á bls. 18 í bók Epstein. 
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 ákveða þýðingaraðferð. 

Þær aðferðir sem Epstein nefnir má sjá í töflunni hér að neðan4: 

Þýðingaraðferð Lýsing Á við um 

Brottfall  

Þegar blæbrigðin eru fjarlægð og/eða tenging 

þess; þetta getur verið hluti stærri strategíu 

styttrar útgáfu eða aðlögunar, og getur verið 

ótengt blæbrigðunum sjálfum, en þarf ekki að 

vera það.  

Nýyrði, nöfn, orðtök, 

óbeinar tilvísanir, orðaleiki, 

mállýskur 

Stöðlun  

Stöðlun tungumálsins, með því að nota 

staðlaða stafsetningu, málfræði, og orðaval í 

stað þeirra óhefðbundu í frumtexta 

Nýyrði, mállýskur 

Skipti / útskipti  

Að skipta út blæbrigðunum (með öðru dæmi 

um blæbrigði, eða annars konar 

bókmenntabragði/-brellu eða gerð blæbrigða, 

eða með ómyndrænu orði.  

Nýyrði, nöfn, orðtök, 

óbeinar tilvísanir, orðaleiki, 

mállýskur 

Viðbót  

Að bæta nýjum blæbrigðum og/eða nýjum 

tengingum og/eða einhverjum öðrum texta 

þar sem enginn var áður; þetta getur verið leið 

til að bæta upp fyrir brottfall, aðlögun, eða 

útskipti.  

Nýyrði, nöfn, orðtök, 

óbeinar tilvísanir, orðaleiki, 

mállýskur 

Útskýring  

Að bæta við útskýringum samhliða (t.d. í 

neðan- eða aftanmálsgrein eða í viðbót 

höfundar) eða innantexta (orð eða setning í 

textanum). 

Nýyrði, nöfn, orðtök, 

óbeinar tilvísanir, orðaleiki, 

mállýskur 

Uppbót  

Að nota blæbrigði, en á öðrum stöðum eða í 

öðru magni en frumtexta.  

Nýyrði, orðtök, óbeinar 

tilvísanir, orðaleiki, 

mállýskur 

                                                           
4 Samsvarandi lista er að finna á bls. 25-26 í bók Epstein. Þar kallast atriðin deletion, 

standardization, replacement, addition, explanation, compensation, grammatical 

representation, orthographic representation, vocabulary representation, literal 

translation, adaption, retention. 



 

11 

 

Málfræðitengd 

framsetning 

Að nota óhefðbundna málfræði til að tákna 

málnotkun. 

Mállýskur 

Stafsetningartengd 

framsetning 

Að nota óhefðbundna stafsetningu til að tákna 

málnotkun. 

Mállýskur 

Orðafarstengd 

framsetning 

Að nota óhefðbundið orðaval til að tákna 

málnotkun. 

Mállýskur 

Orðrétt þýðing / 

beinþýðing 

Að endurskapa blæbrigðin í 

viðtökutungumáli, yfirleitt án sömu 

skírskotunar. 

Nöfn, orðtök, óbeinar 

tilvísanir 

Aðlögun 

Að nota blæbrigði en breyta tungumáli eða 

málfræði eða öðrum hluta málsins, sem 

mögulega hentar betur viðtökumáli.  

Nýyrði, nöfn, óbeinar 

tilvísanir, mállýskur 

Varðveisla  

Að halda blæbrigðunum og vonandi 

tengingunum ef einhverjar eru, eða að halda 

einungis eftir tengingum eða hugmynd sem 

fólgin er í ákveðnum hluta blæbrigðanna.  

Nýyrði, nöfn, orðtök, 

óbeinar tilvísanir, orðaleiki, 

mállýskur 

 

Í Nornakeppninni er heppilega lítið um mállýskur og tilvísanir í samtíma og 

þjóðfélag sem flókið hefði verið að yfirfæra á íslensku fjórum áratugum eftir ritunartíma 

hennar. Einna helst var það orðalag Galdra-vaktarans (e. Wizard Watcher), og óheflað 

orðafar Hauðar Eggerz (e. Ethel Feedbag) sem olli heilabrotum í þýðingu. Galdra-

vaktarinn er vinalegt skrímsli sem Arriman útbjó til að fylgjast með komu galdrakarlsins 

sem spáð var fyrir um, og í samræmi við hið mikilvæga hlutverk sem hann gegnir 

bregður hann fyrir sig formlegu tungutaki. Formlegheitin ganga vel upp meðan 

skilaboðin sem hann færir eru einföld en um leið og þau verða flóknari eða þegar 

hann sýnir tilfinningar vandast málið: 

‘The new wizard cometh not from the north,’ began the Middle Head patiently.  

‘Nor from the west he doesn’t cometh,’ said the Left-Hand Head. 
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‘And you can forget the east,’ said the Right-Hand Head, ‘because the new 

wizard doesn’t cometh from there neither.’ (bls. 8) 

Galdra-vaktarinn notar hina gömlu mynd cometh í stað comes til að skapa virðulegt 

andrúmsloft, en um leið og upplýsingarnar verða fleiri eykst jafnframt flækjustigið og 

tvöföld neitun dettur inn hjá bæði hægra og vinstra höfði. Þó helst cometh alltaf inni. Í 

minni þýðingu urðu skilaboðin á þessa leið: 

„Nýi galdrakarlinn birtist eigi úr norðri,“ byrjaði miðhöfuðið þolinmótt. 

„Né heldur úr vestrinu birtist hann eigi,“ sagði vinstra höfuðið. 

„Og þú getur gleymt austrinu,“ sagði hægra höfuðið, „því nýi galdrakarlinn 

birtist ekki frekar eigi þaðan.“  

Ýmislegt í orðafari skrímslisins bendir til þess að formlegheit séu ekki þess sterkasta hlið 

en viðleitnin til þess gefur lesandanum ákveðna tilfinningu fyrir Galdra-vaktaranum. Mig 

langar til að þessi tilfinning haldi sér og því væri leiðinlegt ef tungutakið félli á endanum 

inn í staðlað mál. 

Lengi gengu væntingar þýðingarrýna út frá því að lesendur vildu fá texta sem 

hefði svo lítinn þýðingarblæ á sér að hann líktist frumtexta (Ástráður, 1996, bls. 131-32), 

en í dag má ætla að lesendur séu mjög meðvitaðir um mismun í tungutaki og túlkun milli 

landa og menningarheima. Epstein gengur svo langt að vara þýðendur við því að 

fjarlægja verkið úr sínu upprunalega umhverfi með því að þýða eða staðfæra eiginnöfn, 

vörumerki eða annað sem tengir frumtextann ákveðnu landi eða menningu því slíkt kunni 

að rugla lesandann. Hún nefnir sem dæmi atvik í sögu Roalds Dahl um Matthildi þar sem 

óknyttastelpan Hortensía hellir hálfri dós af Golden Syrup í stól kennslukonunnar. Í 

sænskri þýðingu hverfur vörumerkið og verður að „hálfri dós af sírópi“ en „með því 

hverfur þessi ákveðna enska tilvísun, sem veikir tengingu sögusviðsins við England“5 

(Epstein, 2012, bls. 89. Mín þýðing). Það má því miður alltaf gera ráð fyrir að einhverjir 

                                                           
5 Á frummáli: „So the specifically English reference is gone, and thus the English setting 

is weakened.“ 
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núansar eða blæbrigði tapist og þýðandinn þarf mögulega að vega og meta hvert atvik 

fyrir sig. Sjálf tók ég þá afstöðu í minni þýðingu að láta samhengið ráða för og lét til að 

mynda Gordon‘s Gin, sem sígaunakonan Esmeralda drekkur á bls. 5, halda sér: „Hún 

stakk peningunum í vasann, tók gúlsopa af flösku merktri Gordon’s Gin og fór að stara í 

kristalskúluna sína.“ Vörumerkið fellur vel inn í textann og ég held að það yrði frekar til 

skaða að sleppa því.  

Ég tók hins vegar aðra afstöðu til annars vörumerkis síðar í sögunni. Á bls. 40-41 

segir í frumtexta:  

‘Monalot never wanted to travel,’ said Mother Bloodwort stoutly. ‘Travel 

brought her out in spots an’ all sorts. It was all you could do to get Monalot 

down the road for a bag of bulls’ eyes.’ (feitletrun mín) 

Bulls’ eyes-karamellur eru líklega jafn vel þekktar í Englandi og suðusúkkulaði eða Góu-

karamellur eru á Íslandi. Þær klassísku eru ljósbrúnar með hvítri miðju og minna sjálfsagt 

á nautsaugu þó vísunin geti líka verið í miðju skotskífu. Mér finnst samhengi texta kalla á 

eitthvað hversdagslegt sem lesandinn þarf ekki að stoppa við og velta fyrir sér hvort 

sælgætistegundin skipti máli sem slík6, og því er mín þýðing eftirfarandi: 

„Vola vildi aldrei ferðast,“ sagði Blóðmura staðföst. „Hún hljóp upp í 

útbrotum og allskonar á ferðalögum. Það lengsta sem hún fékkst til að fara var 

út götuna eftir poka af Drakúla-brjóstsykri.“ (feitletrun hér til áhersluauka.) 

Mér þótti Drakúla-brjóstsykurinn ná því best að vera bæði hversdagslegt og nornalegt 

sælgæti líkt og nautsaugun í frumtexta. 

Epstein væri þessu líklega ósammála. Hún bendir á að „það gæti ruglað lesendur 

ef söguþræði/sögupersónum er komið fyrir á öðrum stað [en í frumtexta]“7 (2012, bls. 

227-28) og nefnir sem dæmi írskan þjón í sögunni um Lísu í Undralandi sem í sænskri 

                                                           
6 Nokkuð sem ég lærði í veffræðum og finnst eiga vel við á ákveðnum stöðum í 

þýðingum, sjá nánar í bók Steve Krug; Don‘t make me think: A Common Sense Approach 

to Web Usability. 
7 Á frummáli: „Relocating the plot/characters might confuse readers.“ 
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þýðingu varð finnskur; „[lesendur] gætu undrast hvað finnskur þjónn sé að gera í 

Englandi“8. Hugmyndin að baki því er væntanlega sú að þar sem Írar hafi verið litnir 

hornauga og settir skör lægra í Englandi á ritunartíma bókarinnar (1865) þá hafi Finnar 

verið undir sama hatt settir í Svíþjóð. 

Ákvörðun um jafngildi tekur nefnilega mið af markhóp þýðingarinnar og 

mögulega hefði þýðandinn tekið aðra afstöðu ef um væri að ræða sögu sem fyrst og 

fremst væri ætluð fullorðnum. Á sama hátt gæti ákveðin tilfinning tapast ef þýðendur 

bóka úr íslensku staðfærðu ekki fyrirbæri á borð við suðusúkkulaði, Hagkaupsslopp, 

„Akureyring“ (hamborgara með frönskum á milli) eða óbeinar tilvísanir í hið 

þjóðsagnakennda gáfnafar Hafnfirðinga. Þessar menningartilvísanir gefa íslenskum 

lesendum ákveðna mynd sem ekki er sögð í orðum og þá þarf að vega og meta hvort vegi 

þyngra; sú upplifun að lesa um efni og sögur sem gerast annars staðar eða tilfinning fyrir 

félagslegum aðstæðum sem höfundur leitaðist við að fanga í texta sínum. Álíti þýðandi 

að lesendur viðtökumálsins búi yfir sömu bakgrunnsþekkingu og lesendur frummálsins, 

og átti sig til að mynda á því hvaða þjóðfélagshópur er líklegri en annar til að drekka 

ákveðna tegund af áfengi eða hvað felist í því að sögupersóna sé frá ákveðnum 

landshluta, ætti hann sjálfsagt að yfirfæra sem minnst. Persónulega tel ég að lesendur læri 

fljótt að víða er verið að yfirfæra staðbundin atriði úr marktexta eða markmenningu á 

sama hátt og merking orða og hugtaka yfirfærist í þýðingunni sjálfri, og að slíkar 

breytingar valdi minniháttar ruglingi. Þýðandinn þarf sjálfur að ákveða hvort það sé 

tilfinningin fyrir sögunni eða sögusviðinu sem hann telur skipta meira máli.  

  

                                                           
8 Á frummáli: „They might wonder what a Finnish servant is doing in England.“ 
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3. Úrvinnsla þýðanda 

Ýmiskonar rannsóknarvinna átti sér stað meðan á þýðingunni stóð, bæði í tengslum við 

hin og þessi menningareinkenni og staðbundnu atriði en líka hvað sérnöfn varðaði, sem 

mörg hver eru lýsandi fyrir viðkomandi einstakling. Ég vildi því ekki ana áfram með þess 

háttar yfirfærslur.  

 

3.1  Menningarlegar tilvísanir og staðbundin atriði  

Í Nornakeppninni koma fyrir nokkrar menningarlegar tilvísanir sem mér þótti sjálfsagt að 

reyna að staðfæra eftir því sem við var komið. Snemma í sögunni er Arriman að velta 

fyrir sér hverskyns húsdraug hann myndi vilja, eða síður vilja: „he didn‘t fancy the idea 

of a Wailing Grey Lady walking back and forth across his breakfast table while he ate his 

kippers,“ (bls. 2) en þar sem saltsíld eða reykt síld (e. kipper) er mun óalgengari hér en í 

Englandi og hefur því ekki sömu menningarlegu tilvísun ákvað ég að láta hann borða 

graflax í íslensku þýðingunni. Reyktur lax er að vísu vel þekktur hér á landi og hefur 

mögulega beinni tengingu í kippers en „á meðan hann borðaði reykta laxinn sinn“ flæðir 

ekki eins vel og „á meðan hann borðaði graflaxinn sinn.“ Reyktur lax, reyktur makríll 

eða reykt síld þótti áður fyrr meiri sparimatur en í dag (Eat, drink, live well, 2016) en 

fyrirmanna-tilfinningin ætti þó að vera að enn til staðar. Arriman er hefðarmaður sem býr 

á óðalssetri og hann borðar graflax í morgunmat. 

Í öðrum kafla er sagt frá yfirvofandi nornasveimi og spenningi nornanna fyrir 

honum: „Covens are to withces what the Wolf Cubs or the Brownies are to people: a way 

of getting together and doing the things that interest them (bls. 12).“ Wolf Cubs og 

Brownies kallast Ylfingar og Ljósálfar á Íslandi, en mín tilfinning er sú að bæði strákar 
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og stelpur fari bara í skátana frekar en að tiltaka sérstaklega að þau séu að fara í stráka- 

eða stelpuskátana. Hvað sem því líður þá er annars konar skipting viðhöfð núna og 

krakkar fara í hóp eftir aldri en ekki kyni. Vegna þess hve stuttaralegt mér þótti að skipta 

út tveimur skátahópum eða liðum í upptalningu fyrir bara eitt atriði bætti ég við 

íþróttafélögum enda stunda íslenskir krakkar mun meira íþróttastarf á vegum 

hverfafélaganna en skátastarf. Í þýðingu minni verður málsgreinin því svohljóðandi: 

„Nornasveimir eru nornum það sem skátarnir eða íþróttafélög eru venjulegu fólki: Leið 

til að hittast og sinna sameiginlegu áhugamáli.“  

Ein nornanna leikur á hörpu í ákveðinni gerð tónlistarhóps; svokallaðri palm 

orchestra. Slík pálmasveit dregur nafn sitt af pálmagarði (e. palm court) og leikur, að því 

er virðist, létta tónlist undir borðhaldi eða við síðdegisdansleiki. Pálmagarður er stórt 

opið rými með pálmatrjám, gjarnan undir glerþaki, yfirleitt á virtum hótelum þar sem 

móttökur eða athafnir fara fram (Wikipedia, 2018). Slíkt fyrirfinnst ekki hér á landi en 

húsband hótelsins fannst mér ekki skila þeirri tilfinningu sem fylgir þessari gerð af 

tónlistarhóp, og ég er þess nokkuð viss að kammersveit sé ofar í 

tónlistarvirðingarstiganum. Eftir fyrirspurnir meðal tónlistarmanna stakk einn upp á 

orðinu salonsveit, með tilvísun í Salonsveit Sigurðar Ingva. Palm orchestra sýnist mér 

vera heldur meira að spila dægurlaga- og dinnertónlist en kammersveitir, og Todcaster 

Palm Orchestra verður því að Salonsveit Todcaster. 

Danssporið back-to-back (líka þekkt sem dos-a-dos, eða dosado) kemur fyrir 

þegar skemmtanahaldi nornanna á sveiminum er lýst. Þetta ákveðna dansspor er vel 

þekkt í mörgum dönsum (sjálfsagt svipað og hliðar-saman-hliðar), þar á meðal kántrí-

dönsum, en er ekki sérstakur dans. Til að reyna að halda í kímnina og alþýðuleikann 

reyna nornirnar sig því við skottís í minni þýðingu, sem mér finnst líklegra að 

ódanslærðir lesendur kannist við en dosado.  
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Staðbundin atriði koma meðal annars fyrir í lýsingu höfundar á vallabíu, sem er 

pokadýr áþekkt kengúru og ég þýddi sem hið síðarnefnda, en hún er sögð vera með fætur 

á stærð við „railway sleepers“ sem eru undirlagsbitarnir sem járnbrautarteinar eru lagðir 

ofan á. Lítið er um járnbrautatengt orðalag í íslensku og þar sem samhengið býður ekki 

upp á miklar útskýringar reyndi ég að finna ásættanlega lausn. Ég velti fyrir mér 

möguleikanum á útskiptum, samanber töflu Epstein um þýðingaraðferðir, og segja fætur 

dýrsins vera á stærð við burðarbjálka í húsi en fannst svo að líklega væru burðabjálkar 

ekki nógu stórir til að vera sambærilegir umræddum undirlagsbitum. Í þokkabót væri það 

endurstaðsetning (e. relocation) sögunnar sem bætti engu við og niðurstaðan var sú að 

segja vallabíuna/kengúruna vera með fætur á stærð við bjálkann undir járnbrautarteinum. 

Sögupersónur bókarinnar tala, með örfáum undantekningum, nokkuð staðlað mál 

sem er að mestu leyti laust við mállýskur eða staðbundið orðalag. Nornin Hauður Eggerz 

(e. Ethel Feedbag) stendur þó aðeins upp úr hvað það varðar. Hún er sveitanorn alveg í 

gegn og hennar hversdagsgaldrar draga dám af því. Þegar hún hjólar heim eftir vinnu 

bætir hún sér upp verkefnaleysi dagsins „by giving the sheep husk and turning the cows 

dry“ (bls. 14) og uppveðruð hrópar hún „[g]ive the sheep the staggers, I will, when I get 

up there – anʼ the cows the bloat“ (bls. 31) þegar tilkynnt hefur verið um keppnina sem 

skuli skera úr um hver verði eiginkona hins mikla galdramanns, Arrimans. Ég fór á netið 

og kynnti mér hvers konar sjúkdómar þetta væru og hvaða sjúkdómar væru þekktir eða 

algengir á Íslandi. Husk er lungnaormur sem veldur þurrum, bronkítislegum hósta í 

sauðfé („Can sheep get Husk?“, e.d.). Sjúkdómurinn er þekktur hér á landi sem 

ormaveiki eða lungnaormar (Sauðfjársetur á Ströndum, e.d.), en mér fannst það ekki flæða 

nógu vel í texta og skipti honum út fyrir annan lungnasjúkdóm; mæðiveiki. Því fór svo að 

í íslenskri þýðingu „bætti [hún] það upp með því að sýkja kindurnar af mæðiveiki og taka 

nytina af kúnum.“ Staggers, líka þekkt sem hypomagnesaemia (Farming Friends, 2007), 
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er „graskrampi [sem] verður vegna magnesíumskorts í blóði mjólkurkúa“ eða kalkstjarfi 

(Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytisins, e.d.), og bloat er magaþemba (The Cattle site, 

e.d.; Agriculture Victoria, 2007). Í samhengi textans þótti mér eðlilegra að þetta væru 

sjúkdómar sem væru vel þekktir (og tungutamir) á Íslandi þar sem hún hrópar þetta upp í 

hrifningu sinni og óvíst að mikil hugsun liggi þar að baki. Á íslensku segir hún því: „Það 

fer sko riða í rollurnar og bráðafár í beljurnar þegar ég kemst þangað uppeftir.“ Bráðafár 

er að vísu frekar tengt sauðfé en nautgripum, en getur (eftir því sem ég fæ séð) farið í 

hina síðarnefndu líka og mér fannst upphrópun með þessum stíl verða minna þvinguð en 

beinni þýðing hefði orðið. 

 

3.2  Sérnöfn, aðlaganir og nánari útskýringar 

Nöfn geta verið vandasöm í þýðingu og þýðandi barnabóka þarf, eins og með annað, að 

vega og meta kosti þess að þýða eða staðfæra sérnöfn. Þegar rithöfundur velur 

sögupersónu eða stað nafn liggur alltaf einhver hugsun eða tilfinning að baki valinu, og 

mögulega nægir höfundi að það hljómi fallega, eða sérkennilega, eða sterkt, en á 

einhvern hátt er því ætlað að passa persónunni eða staðnum. Eða því er meðvitað ætlað 

að passa ekki. Þó Epstein óttist að tenging við sögusvið frumtexta tapist ef þýðendur 

staðfæra eða notast við sína útgáfu af nafni (2012, bls.78-79) er því öfugt farið í sumum 

tilvikum. Nöfn sögupersóna í Harry Potter-bókunum eru mörg valin af kostgæfni og því 

hafa þýðendur reynt að koma til skila, meðal annars í sænsku, frönsku og ítölsku 

þýðingunum, eins og Dillon March (2015) útskýrir og bæði gagnrýnir útfærslur og 

réttlætir. Breski rithöfundurinn J.R.R. Tolkien hafði ákveðnar skoðanir á því hvaða 

eiginnöfn og staðanöfn skyldu þýdd eða staðfærð og skrifaði greinargóðar leiðbeiningar 

til þýðenda þess efnis. Það skipti hann máli að tilfinningin fyrir sögunni og 
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andrúmsloftinu skilaði sér en hollusta við nöfn í „frumtexta“ hans – hann vildi meina að 

enski textinn væri þýðing hans sjálfs á samtungu (e. common speech) – ætti ekki alltaf 

við (Tolkien, 2011). Í tilfelli Nornakeppninnar mat ég það svo að sérkenni sögupersóna 

myndu tapast ef sérnöfn fengju að standa óbreytt og óþýdd. Því valdi ég að snúa flestum 

þeim nöfnum sem máli skiptu yfir á íslensku nema þau féllu vel að íslenskri málfræði og 

ég teldi að staðfæring eða aðlögun myndi frekar skemma fyrir en bæta. Í viðauka eru 

upptalin öll þau sérnöfn og staðanöfn sem koma fyrir í þessum fyrstu fjórum köflum 

þýðingarinnar og röksemdafærsla mín fyrir staðfæringu eða breytingum, hafi slíkt átt sér 

stað.  

Aðlaganir mínar tóku meðal annars til blóma- og plöntuheita. Í bókinni eru augu 

Belladonnu sögð vera „as blue as periwinkles“ (bls. 18), en þar sem hin íslensku heiti 

periwinkle, fjörudoppa og hörpulauf, eru ekki sérlega almenn í máli þá gaf ég henni augu 

sem voru „blá eins og gleym-mér-eiar.“ Á sömu blaðsíðu er minnst á angan „of 

primroses with morning dew on them“ en verður í þýðingu angan „af rósum böðuðum 

morgundögg“. Hin íslensku blómaheiti primrose eru Laufeyjarlykill og Maríulykill, sem 

ég kannast ekki við að hafa heyrt né lesið áður. Nafn Belladonnu er ekki þýtt. Á ítölsku 

merkir það falleg kona sem er bein tilvísun í fegurð hennar en einnig vísar nafnið í 

eiturjurtina völvuauga (Atropa Belladonna). Belladonna hefði mögulega getað fengið 

nafnið Dalalilja ef til hefði staðið að yfirfæra nafn hennar. Dalalilja, eða liljukonval, er 

eitruð pottaplanta sem getur haft áhrif á hjarta og miðtaugakerfi (Slysavarnafélagið 

Landsbjörg, bls. 4) sem væri reyndar passandi bæði sögupersónu og söguþræði. Ég lít þó 

svo á að nafnið Belladonna skili sér ágætlega til íslenskra lesenda og að yfirfærsla myndi 

flokkast undir ofþýðingu eða ofureinföldun, sem skyldi eindregið forðast (March, 2015, 

bls. 19).  
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 Gamla nornin Mother Bloodwort fær nafn sitt af plöntunni blóðrót, sem líka 

heitir blóðmura, og þó orð með -wort-endingu séu örlítið norna- og náttúrugaldraleg þá 

fannst mér samhengið þarfnast þess að nafni hennar yrði snúið á íslensku. Þar sem 

virðingar- og stöðutitlar á borð við Mother eru ekki til staðar í íslensku varð niðurstaðan 

sú að hún myndi kallast Blóðmura gamla. Ítarlegri útskýringu er að finna í viðauka.  

Á nokkrum stöðum valdi ég að aðlaga textann fremur en beinþýða til að halda 

flæðinu góðu. Dæmi um slíkt er fyrirbærið fuglaborð sem minnst er á í sambandi við 

uppeldisár Arrimans: „it was embarrassing to have their bird-table full of gloomy and 

lop-sided vultures“ (bls.2). Bird-table staðfærði ég og þýddi sem fuglahúsið í garðinum. 

Orðið kemur eingöngu snögglega fyrir í textanum þar sem ekki hentar að láta nána 

lýsingu fylgja með, og því valdi ég eitthvað sem ég tel líklegt að íslenskir lesendur geti 

gert sér í hugarlund án mikillar umhugsunar. Téður hlutur er einhverskonar garðborð sem 

fuglamatur er settur á, og þar sem myndaleit á vefnum (Google) skilaði fáum 

mismunandi niðurstöðum fyrir fuglaborð tel ég líklegt að hvorki orðið né fyrirbærið hafi 

náð fótfestu í íslenskri menningu eða málhefð enn sem komið er. 

Þursinn Lester kemur snemma til sögunnar en er ekki „the stupid kind of ogre 

who goes round saying „Fe Fi Fo Fum“ all the time“ (bls. 5). Fe Fi Fo Fum ku vera 

dæmigerður trölla- og þursafrasi í öðrum löndum en ég man bara eftir að hafa séð einu 

sinni á prenti hérlendis. Þessum frasa breytti ég því í trunt trunt og korriró, með tilvísun í 

trunt, trunt og tröllin í fjöllunum og ári minn kári og korriró.  

Galdrakarlinn Arriman er stundum nefndur The Great Man, bæði af 

sögupersónum sem eru þá að tala um hann og sögumanni, samanber: „‘I know he cometh 

not from the north, you dolt,’ snapped the Great Man“ (bls. 9). Þar sem virðingar- og 

titlaheiti eru almennt ekki notuð í íslensku verður beinþýtt orðalag því óþjált, og þarna 
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(og víðar) tók ég mér það bessaleyfi að nota Arriman í staðinn. Það kemur þó fyrir að 

beinþýðingin Mikilmennið sé notuð þegar mér þótti það frekar við hæfi vegna samhengis.  

Herra Skriffinnur (e. Mr. Leadbetter) er starfsmaður Arrimans. Í frummáli hefur 

hann starfsheitið secretary sem beinþýtt á íslensku er ritari. Starfsvið Skriffinns er þó 

mun viðameira en það sem Íslendingar þekkja til í tengslum við ritara- eða 

einkaritarastörf og því þótti mér við hæfi að hann fengi titilinn ráðsmaður, enda meira við 

hæfi á óðalssetri.  

Galdra-vaktarinn kemur til sögunnar strax í fyrsta kafla. Enska heitið Wizard 

Watcher er lýsandi á ensku og þægilegt í framburði. Tvíræðni orðsins watcher olli 

örlitlum vandkvæðum því bæði er veran að horfa út yfir svæðið (e. watch for) eftir nýja 

galdrakarlinum, sem spáð var að myndi birtast, en fær í lok sögunnar það hlutverk að 

gæta hans (e. watch over). Eftir að hafa íhugað Galdra-gæti, Garldrakarls-vaktara, 

Seiðakarls-vaktara varð á endanum fyrir valinu Galdra-vaktari. Ég óttaðist að fylgja 

gengi illa sökum annarra tengsla í íslenskum sögum og menningu en hefði mögulega 

passað ljómandi vel; sú sem fylgist með og fylgir eftir. Þó gæti slíkt skapað hættu á 

ruglingi þar sem fylgidýr nornanna (e. familiars) fengu skírskotunina við að vera fylgjur 

og Galdra-vaktarinn er þeim alls óskyldur. Stuðlun enska heitisins (Wizard Watcher) 

hefði ég gjarnan viljað bera áfram í íslensku þýðinguna en þegar upp var staðið þá fannst 

mér Galdra-gætir ekki eins sterkt og Galdra-vaktari. Því fór svo að stuðlunum var fórnað 

til að halda merkingu nafnsins betur á lofti.  

Dæmi um litla viðbótartúlkun í stað beinþýðingar tekur til fylgidýra nornanna. Í 

frumtexta segir: „Familiars are animals that help witches with their magic and are 

exceedingly important“ (bls. 13) en ég þýddi sem „Fylgidýr eru dýr sem magna upp 

galdramátt norna og eru geysilega mikilvæg“ (feitletrun hér til áhersluauka) því hlutverk 

þessara fylgidýra er meira en að vera þarna til aðstoðar, og það skiptir máli hvaða 
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einstaka dýr hentar hverri norn, og hvaða dýr magnar upp hennar mátt. Svipað og með 

músur sem veita listamönnum innblástur eða galdrasprotana í Harry Potter-bókunum þá 

skiptir máli að hafa dýr sem hentar hverjum og einum; það er ekki hægt að grípa bara 

næsta dýr (sem mögulega hefur ekki einu sinni kraft til galdraauka) og ætlast til að það 

geri tilætlað gagn.  

Rithöfundar notfæra sér gjarnan mállýskur til að gefa uppruna eða 

þjóðfélagsstöðu til kynna. Það er yfirleitt gert með því að breyta málfari eða stafsetningu 

í textanum, eða með óvenjulegum orðaforða. Í Nornakeppninni má finna dæmi um slíkt í 

orðfari sveitanornarinnar Hauðar Eggerz. Slík yfirfærsla er alltaf ákveðin áskorun þar 

sem ekki er víst að viðtökumálið búi yfir sambærilegum mun milli hópa. Stundum velja 

þýðendur að sleppa þeim blæbrigðum og nota heldur staðlað mál og stafsetningu, 

mögulega vegna þess að yfirfærslan er of snúin eða ekki víst að hún muni skila sér til 

lesenda. Hinar formlegu tilkynningar Galdra-vaktarans er til dæmis ekki svo gott að snúa 

yfir á annað mál án þess að þær hljómi eins og léleg íslenska en ég ákvað samt að láta á 

það reyna. 

Það er fleira sem verður til þess að mállýskur skila sér ekki alltaf í þýðingum, og 

ein af ástæðunum kann að vera sú að þýðendur vilja ekki hafa rangt mál eða 

ranga stafsetningu fyrir lesendum sínum. Eins getur verið að óhefðbundin málfræði og 

stafsetning sé minna tengd þjóðfélagshópum í marktungunni og slíkt málfar tíðkast þá 

væntanlega síður í barnabókmenntum hennar. Íslenskan býr ekki yfir mállýskum á sama 

hátt og mörg stærri og fjölmennari tungumálasvæði og því er varla hægt að heimfæra 

erlendar mállýskur fyrir íslenskan markhóp nema með því að láta persónur tala bjagað 

eða rangt mál, og sú hætta er fyrir hendi að tilbúin frávik fái á sig gervilegan blæ. Það er 

því skiljanlegt að einhverjir kjósi að aðlaga mállýskur að stöðluðu máli en að sama skapi 

leiðinlegt því við það tapast óhjákvæmilega ákveðnir núansar og blæbrigði frumtextans. 
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Á sama hátt er varasamt að leiðrétta málfar um of til að vernda unga lesendur frá 

„óæskilegu“ máli og rithætti. Staða barnabókmennta er frábrugðin 

fullorðinsbókmenntum að því leyti að þær eru fyrst og fremst skrifaðar fyrir ákveðinn 

markhóp (börn) af aðilum utan hópsins (fullorðnum) sem telja sig vita hvað 

markhópurinn vilji eða sé honum fyrir bestu. Sumir vilja meina að sú nálgun sé að mörgu 

leyti sambærileg síð-nýlendustefnu (e. post-colonialism) Evrópulanda, þar sem ákveðinn 

hópur (nýlenduherrar/fullorðnir) fólks uppfræðir og framleiðir efni fyrir annan hóp 

(innfædda/börn) sem hann telur fávísari og einfaldari en sig sjálfa (Epstein, 2012, bls. 

135). Það þarf ekki að þýða að sú nálgunin að leiðrétta og staðla sé alltaf rétt. Sé vel með 

það farið ætti að vera óhætt að leyfa lesendum að njóta vafans þó ungir séu. 

 

3.3  Hreinar breytingar frá frumtexta 

Tvö atriði í frumtexta fundust mér þarfnast viðbóta eða lagfæringar og breytti þeim því í 

samræmi við það, en þó hóflega. 

 Á einum stað þótti mér frumtexti ekki rökréttur. Þar er sagt frá norn sem lenti í 

því að sogast að eða inn í flugvél á flugi: „No one had flown on a broomstick since a 

witch called Mrs Hockeridge had been sucked down the ventilation shaft of a Boeing 707 

from Heathrow to Istanbul and nearly caused a very nasty mess indeed“ (bls. 16). 

Ventilation shaft sýnist mér vera loftræstiháfur en vísar hér sjálfsagt í loftinntakið sem í 

eina tíð var framan við nefið á sumum gerðum flugvéla. Þar sem þessi staðsetning 

loftinntaksins er ekki lengur til staðar varð mín þýðing á þessa leið: „engin hafði flogið á 

kústskafti síðan norn að nafni Hockeridge hafði sogast inn í hreyfilinn á Boeing 707 

farþegaþotu frá Heathrow til Istanbúl, sem hefði getað orðið ferlega subbulegt“ 

(feitletrun hér til áhersluauka). Sjálfsagt er það nokkuð öruggt að slíkt hefði orðið 
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„ferlega subbulegt“ en þó eru þess dæmi að menn hafi lifað það af að sogast inn í 

hreyfilinn og sloppið með nokkra afklippta fingur eða hönd og brunasár á líkamanum. 

 Þegar Mýrkatla Móberg (e. Gwendolyn Swamp) kemur við sögu segir um hana 

„Miss Swamp came from a family of banshees, which are the kind of witch that wails 

and sighs about the place and tells people when something awful is going to happen“ 

(bls. 22). Banshees eru írskar þjóðsagnaverur, og þó þær séu í frumtexta kallaðar nornir 

þá tilheyra banshee-ur í raun hópi drauga eða vofa. Væli þeirra má líkja við útburðarvæl 

en þrátt fyrir að tilvist beggja sé draugsleg þá nær samlíkingin við útburði ekki lengra og 

sambærilega veru eða vætt tókst mér ekki að finna í íslenskri þjóðtrú. Banshee-ur koma 

fyrir í bókunum um galdrastrákinn Harry Potter og kallast réttilega vofur í íslensku 

þýðingunni (Rowling, 2010, 39, 83; 2016, 96), en mér finnst vofuheitið eitt og sér ekki 

nógu lýsandi fyrir Mýrkötlu Móberg og fór því þá leið að finna þeim nothæft íslenskt 

heiti. Eigin vangaveltur og tillögur annarra skiluðu heitinu væluvofa auk þess sem ég tek 

fram að um sé að ræða írska banshee-veru: „Mýrkatla kom úr fjölskyldu írskra banshee-

vofa sem eru þannig gerðar vofur að þær væla og stynja yfir öllu og út um allt, og segja 

fólki þegar eitthvað hræðilegt á eftir að gerast.“ Þrátt fyrir að vera ekki fullgildar nornir 

er ekki loku fyrir það skotið að verur sem þessar búi yfir galdramætti, og til samanburðar 

má nefna að nornin Særún Þangbrands er dóttir hafmeyju og mennsks fisksala. 

 

 

 

 

1. Niðurlag/samantekt 
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Í gegnum tíðina hefur hlutverki þýðandans ekki verið gert hátt undir höfði og lengi vel 

tíðkaðist ekki að geta þýðanda verks, enda var ekki litið svo á sem hann væri að leggja 

neitt til verksins heldur væri hugsunin öll frá höfundi komin. Það má þó vera ljóst að 

langt og flókið ferli liggur að baki hverri þýðingu ef vanda á til verksins. Ábyrgð 

þýðandans liggur þó fyrst og fremst í því að velta hverri áskorun fyrir sér og velja að 

lokum þá leið eða aðferð sem hann telur henta verkinu best. Sjálfsagt eru til fjölmargar 

kenningar um hvernig forgangsraða skuli merkingu, menningartilvísunum, hughrifum og 

öðru, en þeim sem að ferlinu koma er hollt að hafa í huga við þýðingar barnabókmennta 

að yfirleitt sé verið að þýða fyrir markhóp sem viðkomandi tilheyrir ekki sjálfur. Því er 

ákjósanlegt að temja sér hógværð og ákveðið lítillæti og reyna eftir bestu getu að virða 

sköpun höfundar og skila því áfram sem sett var niður í upphafi, og það á reyndar við 

hvort sem þýtt er fyrir börn eða fullorðna.  

Þýðing Nornakeppninnar yfir á íslensku hefur verið mikið lærdómsferli, ekki síst 

hvað varðar flæði textans. orðaval og tilvísanir. Sjálf nýt ég þess að lesa um 

ævintýraheima og uppspunna staði en hlutirnir verða að ganga upp og persónurnar að 

vera trúverðugar. Það var því ákveðin áskorun að reyna að gera sér í hugarlund hvernig 

margar persónanna væru holdi klæddar og koma þeirri tilfinningu áfram á öðru 

tungumáli. Fullyrða má að með metnaðarfullum þýðingum á góðum textum megi stækka 

heimsmynd lesenda og auðga ímyndunarafl, og ég vona að mér takist að gera það. 
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