
 

 
 

 

Ritgerð til BA-prófs  
í íslensku sem öðru máli 

 

 

 

 

„Draumsólir vekja mig...“ 
Þýðing á Gangandi íkorna eftir Gyrði Elíasson yfir á ensku 

 

 

 

Mark Joseph Ioli 

 

 

 

Leiðbeinandi Jón Karl Helgason 

Júni 2019 

 



Háskóli Íslands 

Hugvísindasvið 

Íslenska sem annað mál 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Draumsólir vekja mig...“ 
Þýðing á Gangandi íkorna eftir Gyrði Elíasson yfir á ensku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til BA-prófs í íslensku sem öðru máli 

 

Mark Joseph Ioli 

Kt: 120370-3919 

 

Leiðbeinandi: Jón Karl Helgason 

Júni 2019 



 1 

 

Ágrip 

 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA-prófs í íslensku sem öðru máli við Íslensku- og 

menningardeild Háskóla Íslands. Ritgerðin skiptist í tvo meginhluta: Enska þýðingu á 

skáldsögunni Gangandi íkorni eftir Gyrði Elíasson og meðfylgjandi greinargerð.  

 Fyrri hluti ritgerðarinnar er greinargerðin en hún skiptist í þrjá kafla. Fyrsti 

kaflinn er inngangur sem fjallar um Gyrði og skáldskap hans. Þá kemur annar kaflinn en 

þar er að finna umfjöllun um þau þýðingarhugtök sem skiptu mestu máli fyrir þessa 

þýðingu. Þriðji kaflinn er umfjöllun um þýðinguna, sem lýsir helstu vandamálum og 

lausnum mínum á þeim.  

 Síðari hluti ritgerðarinnar er þýðing skáldsögunnar. 

 

 

  

  



 2 

Efnisyfirlit 

 

Inngangur ....................................................................................................................................... 3 

1. Höfundurinn og verkið .............................................................................................................. 4 

1.1 Gyrðir Elíasson ................................................................................................................... 4 

1.2 Gangandi íkorni .................................................................................................................. 4 

2. Þýðingarhugtök ......................................................................................................................... 6 

2.1 Skopos ................................................................................................................................. 6 

2.2 Friedrich Schleiermacher .................................................................................................... 7 

2.3 Heimfærsla og útlenskun .................................................................................................... 8 

3. Greinargerð um þýðinguna ...................................................................................................... 10 

3.1 Séríslenskir stafir ............................................................................................................... 11 

3.2 Sérnöfn .............................................................................................................................. 12 

3.2.1 Mannanöfn ................................................................................................................. 12 

3.2.2 Staðarheiti .................................................................................................................. 13 

3.3 Áskoranir og lausnir .......................................................................................................... 13 

3.3.1 Orðaval ...................................................................................................................... 13 
3.3.2 Framandi tilvísanir ..................................................................................................... 17 

3.3.3 Varðveisla talmálsblæbrigða ..................................................................................... 19 
3.3.4 Varðveisla stíls höfundarins ...................................................................................... 19 

3.3.5 Endurtekning ............................................................................................................. 20 

Lokaorð ....................................................................................................................................... 22 

Heimildaskrá ............................................................................................................................... 23 

Ensk þýðing á Gangandi íkorni ................................................................................................... 24 

  



 3 

Inngangur 
 

„Draumsólir vekja mig...“ Þessi orð bergmála í huga mínum, og ævintýrið sem leiddi til 

ákvörðunar minnar um að koma til Íslands og reyna að verða þýðandi finnst mér 

stundum líkt ævintýri Sigmars í Gangandi íkorna. Maður er ekki alveg viss hvað er 

raunveruleiki og hvað er draumur, eða hvort það sé mikill munur þar á milli. 

 Þótt mér fyndist alltaf gaman að læra tungumál datt mér aldrei í hug að þýða 

bókmenntir fyrr en ég byrjaði að læra íslensku. Ég eyddi nokkrum mánuðum í að lesa 

texta í byrjendabókum, en áður en langt um leið langaði mig að lesa ekta íslensku, ekki 

aðeins tilgerðarleg samtöl í kennslubók. Mér fannst enn óárennilegt að lesa heila 

skáldsögu, þannig að ég leitaði að smásögum. Fram að þessu hafði ég lesið aðeins eitt 

verk eftir íslenskan höfund, Atómstöðina eftir Halldór Laxness á ensku, og ég vissi lítið 

sem ekkert um íslenskar bókmenntir. Þegar ég sá bók á vefsíðu Forlagsins sem hét Milli 

trjánna, virtist hún henta vel og ég pantaði hana. Ég hafði enga hugmynd um hver 

Gyrðir Elíasson var, en þessi ákvörðun breytti öllu. Ég fann í þessari bók ekki aðeins 

stuttar, aðgengilegar smásögur heldur líka hugmyndir og tilfinningar sem ég þekkti. 

Fljótlega hafði ég pantað fleiri bækur eftir Gyrði og íslenskt tungumál varð ekki aðeins 

áhugamál. Ég vildi ekki aðeins njóta þess að lesa svona sögur heldur líka deila þeim 

með öðrum. Ég þýddi reyndar fyrstu smásöguna í bókinni Milli trjánna, „Inferno“, fyrir 

konuna mína þannig að hún varð fyrsti lesandinn minn. Þetta var árið 2012 og í fyrsta 

sinn sem kviknaði hjá mér áhugi á að þýða bókmenntir. 

 Ástæða þess að ég valdi Gangandi íkorna sem viðfangsefni ritgerðarinnar er 

kannski aðeins löngun til að byrja á byrjuninni með fyrstu skáldsögu Gyrðis, á meðan 

ég klára fyrsta skrefið sem væntanlegur þýðandi. Ég hef lesið eins mikið af íslenskum 

bókmenntum sem ég hef getað á síðustu sjö árum, en verk Gyrðis hafa snortið mig 

dýpra en nokkuð annað.  
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1. Höfundurinn og verkið 

1.1 Gyrðir Elíasson 

Gyrðir Elíasson fæddist í Reykjavík 4. apríl 1961, en hann ólst upp á Sauðárkróki og 

lauk stúdentsprófi frá Fjölbrautaskólanum á Sauðárkróki 1982. Eins og margir aðrir 

íslenskir rithöfundar byrjaði hann á því að senda frá sér ljóðabók, Svarthvít axlabönd, 

sem kom út árið 1983. Hann er orðinn einn af afkastamestu höfundum Íslands og hefur 

skarað fram úr á sviði ljóða, prósa og þýðinga í tæplega fjóra áratugi. 

 Álit hans á þýðingum er áhugavert og fróðlegt, þar sem það kemur frá 

sjónarhorni rithöfundarins: 
 

Þýðingar eru mjög góður skóli finnst mér, maður kemur öðruvísi að tungumálinu og 

lærir ýmislegt – bæði af mistökum og því sem betur heppnast – og svo er oft mjög gott 

að hvíla sig á sjálfum sér; fara ofan í saumana á verki annars höfundar á þann hátt sem 

til dæmis lestur býður ekki upp á til fulls. (Reykjavík Bókmenntaborg 2000) 

 

 Gyrðir hefur hlotið margar viðurkenningar og verðlaun, meðal annars Íslensku 

bókmenntaverðlaunin árið 2000 fyrir smásagnasafnið Gula húsið, og árið 2011 hlaut 

hann bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir smásagnasafnið Milli trjánna. Gyrðir er 

samt að mestu leyti óþekktur í enskumælandi löndum. Þótt einstök ljóð og smásögur séu 

til á ensku, hefur aðeins eitt heilt verk, Steintré, verið þýtt yfir á ensku sem The Stone 

Tree árið 2008. Hann sendi frá sér sín fyrstu skáldsögu, Gangandi íkorna, árið 1987, og 

þá bók hef ég einmitt valið til að þýða. 

 

1.2 Gangandi íkorni 

Gyrðir hafði sent frá sér fimm ljóðabækur áður en Gangandi íkorni kom út. Bókin 

skiptist í tvo hluta sem aðgreina ekki aðeins tvo helminga sögunnar heldur líka tvo 

heima.  

 Sagan segir frá dreng sem heitir Sigmar og býr úti í sveit hjá Björgu og Ágústi, 

sem virðast vera skyldfólk hans, kannski frænka og frændi. Lesandinn kemst aldrei 

alveg að því hvað gerðist sem leiddi til þess að Sigmar flutti þangað, og heldur ekki 

hvað varð um annan dreng sem bjó þar áður en Sigmar kom. Strax kemur í ljós að 
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Sigmar er afar sérstakur drengur og hefur mjög frjótt ímyndunarafl. Hann gengur um 

sveitabýlið, fiktar við verkfæri Ágústs, hjálpar Björgu (ef það má orða það þannig) í 

eldhúsinu og les bækur um alls konar furðudýr. Að mestu leyti hugsar hann þó um 

flótta, að strjúka af bænum og flýja raunveruleika sinn sem honum finnst ruglingslegur. 

Leiðin sem hann fylgir er hins vegar ekki út, heldur inn – inn í annan heim sem hann 

skapar sjálfur með teikningu á blaði. 

 Annar hluti á sér stað í þessum furðuheimum, fullum af alls konar dýrum, eftir 

að Sigmar er búinn að umbreytast í íkorna. Hann mætir ýmsum áhugaverðum 

persónum, til dæmis ref sem rekur bensínstöð, en þangað fær hann far með hundi sem 

heitir Bernharður. Sigmar kaupir húsgögn og kemur sér fyrir í nýju húsi. Tíminn líður 

og honum finnst loks tímabært að fara til baka. Á leiðinni þangað virðist heimurinn sem 

hann skapaði vera að hverfa, að blossa upp í eldi. 

 Bókin fékk góða dóma, eins og þetta brot úr dómi Jóhanns Hjálmarssonar í 

Morgunblaðinu gefur til kynna: 
 

Frásagnargleði Gangandi íkorna nægir ein sér til að vekja áhuga lesandans, en ekki 

sakar að lesa þessa sögu vandlega, helst oftar en einu sinni eigi hún að ljúka upp 

ævintýraheimi sínum og spegla hversdagsleikann um leið. Því að hér er komin saga um 

raunverulegan dreng sem ekki er eins og aðrir drengir. (Gyrðir Elíasson 1987:13) 

 

Í fyrstu setningu þessa dóms stendur: „Gangandi íkorni er fyrsta skáldsaga Gyrðis 

Elíassonar og að öllum líkindum ekki sú síðasta.“ Það var alveg rétt hjá Jóhanni; á eftir 

Gangandi íkorna fylgdu Bréfbátarigningin árið 1988, sem er fjórar tengdar smásögur 

sem mynda eins konar skáldsögu, þá Svefnhjólið frá 1990, þónokkrar ljóðabækur og 

jafnframt Næturluktin, sjálfstætt framhald Gangandi íkorna sem kom út árið 2001. 
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2. Þýðingarhugtök 
Af hverju samanstendur góð þýðing? Svör við þessari spurningu og kenningar sem 

fjalla um hana eru eins fjölbreyttar og þær eru margar. Upphaflega voru skoðanir skiptar 

um hvort þýðandi ætti að þýða „orð fyrir orð“ eða frekar nær „merkingu fyrir 

merkingu“. Sérfræðingar greina á milli endursagnar og eftirlíkingar og hversu mikið 

þýðing eigi að nálgast frumtextann til að vera talin góð. Ástandið núna er flóknara og 

þýðingafræðingar deila meira um hvernig frumtextinn eigi að vera tjáður í markmálinu, 

að minnsta kosti hvað varðar bókmenntaþýðingar, og af hverju þetta verk var valið til 

þýðingar. Lawrence Venuti gagnrýndi harðlega hugmyndina um „ósýnileika“, sem 

gengur út á að góð þýðing sé sú sem er svo áreynslulaus að lesandinn viti ekki að hún sé 

þýðing. 

 Ég er fullkomlega sammála því að það er ómögulegt að þýðandinn sé 

„ósýnilegur“ án þess að breyta frumtextanum svo mikið að þýðingin verði ekki lengur 

rétt greining á honum. Þar að auki held ég að það sé engin ástæða til þess að fela þá 

staðreynd að um þýðingu sé að ræða. Ástráður Eysteinsson lýsti viðhorfi Venuti svona: 
 

Venuti leiðir mörg (og nokkuð endurtekningasöm) rök að því að ríkjandi þýðingastefna 

síðastliðnar þrjár aldir sé mótuð af áherslu á „fluency“ – þ.e. reiprennsli, lipurð eða 

léttleika textans í þýðingu. Þannig séu verk löguð að nýjum menningar- og 

samfélagsaðstæðum, helst án þess að minnsti vottur sjáist um þá valdbeitingu – þær 

tilfæringar – sem þetta felur í sér eða um þann „annarleika“ sem býr í heimi verksins. 

(Ástráður Eysteinsson 1996:136) 

 

Þýðingafræði er í raun og veru þverfaglegt svið sem getur nýtt sér hugtök úr 

bókmenntafræði, heimspeki, málvísindum og jafnvel tölvufræði nú á dögum, þar sem 

tölvuþýðing er loksins komin svo langt að hún er ekki aðeins notuð í nytjaþýðingum. 

Nokkur þýðingafræðileg hugtök skipta máli í þessari ritgerð, en fremst meðal þeirra er 

hugtakið skopos, sem stýrir flestöllum ákvörðunum að mínu mati. 

 

2.1 Skopos 

Sérhver þýðing snýst um ákvarðanir sem þýðandinn þarf að taka, þar sem hvert 

vandamál getur haft margar lausnir. Sú leið sem þýðandinn velur ræðst af tilgangi 
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þýðingarinnar. Þessi hugmynd er oftast tengd skopos-kenningunni sem Hans Vermeer 

setti fram á áttunda áratug síðastu aldar og Katharina Reiß hefur aukið við. 

 Fyrsta skopos-reglan kveður á um að tilgangur þýðingarinnar ákveði eðli 

marktextans. Samkvæmt skopos-kenningunni eiga allar þýðingar að hafa tilgang sem 

stýrir og leiðbeinir þýðanda og mótar ákvarðanir hans. Einn frumtexti getur verið 

þýddur á margan hátt. Þýðingin fer eftir því hvert er skopos þýðingarinnar, þannig að 

það getur vel verið að frumtextinn og marktextinn séu ekki jafngildir, og það er allt í 

lagi ef niðurstaðan er í samræmi við skopos þýðingarinnar (Munday 2008:79-80). 

Helsta vandamálið í skopos-kenningunni virðist vera einmitt sveigjanleikinn sem felst í 

henni. Án einhvers konar nákvæmra viðmiðunarreglna er hættan sú að þýðanda sýnist 

að kenningin veiti honum frjálsar hendur til að túlka heldur en að þýða. Ég tel að 

kenningin haldi engu svona fram, heldur snýst hún frekar um gildi hvers kyns þýðingar 

einstaks frumtexta, hvort að lokum sé hún túlkun eða endursögn. Það sem skiptir mestu 

máli er að árangrinum sé lýst á réttan hátt, til dæmis að endursögn sé ekki talin þýðing. 

 Hvað varðar mína þýðingu, þá tel ég Gangandi íkorna vera bókmenntatexta, til 

að aðskilja hann frá nytjaþýðingum eða fræðiritum. Að mínu mati sýnir sú ákvörðun að 

lesa þýddar bókmenntir áhuga lesanda á að læra eitthvað um önnur lönd og fólk. Þetta 

mótaði ákvarðanir mínar þannig að ég reyndi ekki aðeins að skemmta lesandanum 

heldur fræða hann líka. 

 

2.2 Friedrich Schleiermacher 

Friedrich Schleiermacher var þýskur guðfræðingur sem skrifaði um tvær 

þýðingaraðferðir sem lýsa í raun ólíkum ákvörðunum sem þýðandi þarf að taka eða 

velja á milli – annars vegar að koma lesanda nær höfundinum, eða hins vegar öfugt 

(Douglas Robinson 2002: 229). Að sögn Schleiermachers gilda þessar tvær aðferðir 

aðeins um eiginlegar þýðingar, sem eru aðskildar túlkun að hans mati. Túlkanir eru 

þýðingar hagnýtra texta, eins og viðskiptatexta, en eru alls ekki bókmenntir eða 

listaverk, sem krefjast meiri hæfileika. Þessi greinarmunur afhjúpar einnig ríkjandi mat 

á þeim tíma um minna gildi nytjaþýðingar, sem lifir enn nú á dögum að sögn Ástráðs 

Eysteinssonar: 
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Hið eiginlega þýðingastarf fer hinsvegar fram í skáldskap og fræðimennsku. Hér 

staðfestir Schleiermacher viðtekna fordóma um þýðingar margskonar nytjatexta, og 

hefur þetta viðhorf verið áberandi allt fram á okkar daga. (Ástráður Eysteinsson 

1996:76) 

 

 Hugmyndir Schleiermachers um þýðingar skáldskapar koma enn þá fram í 

samtímaþýðingafræði, og umfjöllun hans er góður grundvöllur og útgangspunktur hvað 

varðar þessa þýðingu. Þegar þýðandi ákveður að flytja lesanda í átt að frumtexta eða 

höfundi telur hann að frumtextinn sé mikilvægur sem utanaðkomandi fyrirbæri, og hann 

reynir ekki að fela útlenskt eðli textans. Þýðandi vill að lesandi þýðingar upplifi sömu 

tilfinningar og hann þegar hann las frumtextann. Þegar lögð er áhersla á að varðveita 

anda frumtextans, getur þýðingin hljómað svolítið óeðlilega á markmálinu, eða virkað 

tilgerðarleg, en það er nauðsynlegt til að móta þessar hugmyndir hjá lesandanum. 

 Á hinn bóginn, ef þýðandi vill koma höfundinum nær lesandanum, reynir hann 

að fela þá staðreynd að textinn sé þýðing, og lesandanum finnst að textinn hafi verið 

skrifaður á móðurmáli sínu. Gallinn er sá að hægt er að glata upplýsingum úr 

frumtextanum, ef sambærilegar hugmyndir eða orð eru ekki til í markmálinu. 

 

2.3 Heimfærsla og útlenskun 

Þýðingarhugtökin heimfærsla og útlenskun eru svipuð og tengd þeim tveimur 

valkostum sem Friedrich Schleiermacher skrifaði um, en taka til greina fleiri samfélags- 

og menningarleg atriði. Þýðingafræðingurinn Lawrence Venuti hefur fjallað mikið um 

þetta atriði í þýðingafræði, og hefur oft bent á að þýðingar eru að mestu leyti unnar í 

þágu menningar marksamfélagsins en ekki samfélagsins sem skapaði listaverkið: 
 

Translating can never simply be communication between equals because it is 

fundamentally ethnocentric. Most literary projects are initiated in the domestic culture, 

where a foreign text is selected to satisfy different tastes from those that motivated its 

composition and reception in its native culture. And the very function of translating is 

assimilation, the inscription of a foreign text with domestic intelligibilities and interests. 

(Venuti 1998:11) 
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 Jafnvel þótt þýðandi sé meðvitaður um hættur heimfærslunnar og vilji forðast 

hana, er hægt að taka ákvarðanir sem víkja frá frumtextanum á þann hátt sem virðist 

vera smávægilegur en minnkar samt annarleika frumtextans. Orðaval er fyrsta atriðið 

sem liggur í augum uppi en breytingar á setningagerð, sem kannski virðast vera 

saklausar, eru líka tegund af heimfærslu ef þær draga úr stíl höfundarins, aðeins til að 

„leiðrétta“ textann fyrir lesandann. Málsgreinar á íslensku eru oft lengri og samanstanda 

af fleiri setningum en samsvarandi setningar á ensku, en samt er mikilvægt að reyna að 

varðveita þetta stílbrigði hvenær sem hægt er. Að breyta frumtextanum í eitthvað sem 

flæðir eða hljómar eðlilegra á markmáli er ekki ólíkt því að velja orð sem er betur þekkt 

á markmálinu í stað þess að nota „skrítið orð“, útskýra það fyrir lesandann og fræða 

hann samtímis. 

 Venuti hvetur þýðendur til að tileinka sér útlenskun og forðast „þjóðhverft 

ofbeldi“ sem einkennir heimfærslu að hans mati (Lawrence Venuti 1995:20). Af öllum 

þýðingahugtökum hef ég reynt að fylgja þessum best. 
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3. Greinargerð um þýðinguna 
Fyrsta ákvörðunin sem blasir við þeim sem þýðir Gangandi íkorna er titillinn. Ef hægt 

er að varðveita hann, þá er að mínu mati best að gera það. Samt er mjög algengt að 

þýðendur breyti titli þegar bók er þýdd yfir á önnur tungumál. Þess konar breyting er 

skiljanleg ef titillinn verður óljós í markmálinu eða ef um orðaleik er að ræða, og 

gjörbreyttur titill hentar betur. Stundum virðist þó breytingin einungis vera gerð vegna 

tísku og ekki af nauðsyn. Ég ákvað að þýða titilinn næstum beint því það veldur engum 

vanda og hefur verið gert þannig í öðrum þýðingum, til dæmis yfir á frönsku, þar sem 

titilinn er Les Excursions de l'écureuil, sem nálgast íslenska titilinn. Þýski titillinn er 

svipaður - Ein Eichhörnchen auf Wanderschaft. Þar af leiðandi verður titillinn á ensku 

þýðingunni The Wandering Squirrel. 

 Bókin sjálf byrjar á tilvitnun úr bók eftir William Heinesen, Tårnet ved verdens 

ende, sem var síðasta skáldsaga hans og nokkurs konar samantekt höfundarverks hans. 

Að nota tilvitnanir úr bókum eða ljóðum á þennan hátt er algengt, ýmist í byrjun bókar 

eða fremst í einhverjum kafla. Spurningin er hvort þýðandi eigi að þýða svona 

tilvitnanir, og hvernig sé best að gera það þegar frumtexti tilvitnunarinnar er á 

tungumáli sem er ókunnugt þýðandanum. Í þessu tilfelli hafði Gyrðir þegar þýtt 

tilvitnunina úr dönsku yfir á íslensku. Ákvörðunin að þýða hana ekki kemur ekki til 

greina, svona tilvitnanir eru ekki valdar af handahófi og höfundur bókarinnar hafði víst 

sérstakan tilgang í huga þegar hann kaus að nota þær. Tilvísanir í luktir verða augljósar í 

Gangandi íkorna þegar þær eru skoðaðar eftir á. Ég ákvað að þýða þýðingu Gyrðis og 

reyna ekki að þýða úr dönsku, sem var tungumál frumtextans, eða nota þýðingu annars 

þýðanda sem væri hægt þar sem bókin hefur verið þýdd yfir á ensku: 
 

„Einsog ljósið frá hornluktunum“ sögðu kaldearnir gömlu um skímuna frá þessari 

veröld handan veraldarinnar. Og myndin hefur fylgt mér því svona dauf og móskuleg 

var einmitt luktin... (Gyrðir Elíasson 1987:5) 

 

„Like the light from the horn lanterns,“ said the ancient Chaldeans of the glimmer 

emanating from that world beyond this one. And the image has never left me because it 

was precisely such a dull and nebulous light... 
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Jafnvel umfjöllunarefni bókar Heinesens gæti verið talið þýðingarmikið í þessum tilfelli 

þar sem bókin fjallar meðal annars um gamlan mann sem segir frá bernskuminningum 

sínum og liðnu lífi sínu, bæði frá eigin sjónarhorni og sjónarhorni barns. Sjónarhorn 

stráks miðað við hinn fullorðna er einmitt mikilvægt atriði í bók Gyrðis. 

 Eitthvað sem er kannski ekki þýðingarvandamál en samt er gott að hafa í huga 

eru kaflanúmer, sem eru ekki alltaf til staðar í frumtextum skáldsagna. Í Gangandi 

íkorna skiptist frásögnin í kafla en kaflar hafa hvorki númer né fyrirsagnir. Þótt það sé 

freistandi að telja þetta spurningu um umbrot, sem sé á valdi ritstjóra eða bókahönnuðar 

og ekki þýðanda, er stundum góð ástæða fyrir að höfundurinn sleppti þeim. Raðtölur 

veita lesanda skynjun um að tíminn líður á ákveðinn hátt, en í skáldverkum sem fjalla 

um dularfullt ástand getur það verið óæskilegt. Í þessum tilfellum er höfundur 

hugsanlega að sleppa kaflanúmerum viljandi, til að sýna tímann sem sveigjanlegt 

fyrirbæri. Þetta er, að ég held, raunin með sögu Gyrðis. Þess vegna ákvað ég að sleppa 

líka kaflanúmerum í þýðingunni. 

 Loks vil ég ræða um framsetningu samtala í bókinni og notkun gæsalappa. Mér 

finnst þessi ákvörðun vera nær spurningu um umbrot, og þótt höfundar megi nota eða 

sleppa þeim sem atriði varðandi stíl í sérstakri bók, er notkun gæsalappa að mestu leyti 

tengd tungumáli eða landi. Þar sem Gyrðir notar gæsalappir til að ramma inn samtöl 

milli sögupersóna, er ekkert vandamál að þessu leyti. Hvað varðar innri samtöl er raunin 

önnur. Í þýðingunni minni ætla ég ekki að bæta gæsalöppum við til að ramma inn innri 

samtöl. Jafnvel á ensku er umdeilt hvernig er best að tjá innri orðræðu, annars vegar 

með gæsalöppum, hins vegar með skáletrun, eða hvorugu. 

 

3.1 Séríslenskir stafir 

Eitt vandamál sem allir þýðendur úr íslensku rekast á snertir stafrófið. Íslenska 

tungumálið byggir á latneska stafrófinu. Þrír bókstafir íslensku eru ekki í ensku – Ð ð, Þ 

þ, og Æ æ. Þar að auki eru broddstafir í íslensku sem eru ekki heldur til í ensku – á é í ó 

ö ú ý. Algeng lausn þegar íslenska er þýdd yfir á ensku er að nota umritun, og skrifa Ð 

og Þ sem ‘Th’, og Æ sem ‘ae’. Broddstafir er þá ekki notaðir; ‘á’ verður ‘a’, ‘ö’ eða ‘ó’ 

verða ‘o’, o.s.frv.  

 Þegar frumtextinn byggir á stafrófi sem er ólíkt því sem notað er í markmáli, 

getur þýðandi ákveðið að umskrá eða umstafa orð eins og nöfn, sérnöfn og örnefni til að 
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hjálpa lesandanum bera þau fram. Líka er mögulegt að breyta þeim og láta nöfn sem eru 

kunnugleg í markmáli koma í staðinn fyrir „skrítin“ nöfn í frumtextanum. Loks er hægt 

að hafa þessi nöfn frumtextans óbreytt. Þar sem íslenska byggir á tilbrigði af latneska 

stafrófinu ákvað ég í þessu tilviki að breyta ekki þessum orðum og nota íslenska 

stafrófið til að ýta undir þá tilfinningu meðal lesenda að hann eða hún væri að lesa bók 

frá öðru landi. Ég geri ráð fyrir að lesandinn vilji læra eitthvað um Ísland og Íslendinga, 

þannig að fyrsta skrefið getur verið að læra nokkra nýja bókstafi. 

 Nýlega hafa nokkrar bókmenntaþýðingar komið út sem víkja sér ekki undan því 

að nota íslenska stafrófið í marktextanum, en stafnum ‘Þ’ er enn oftast breytt í ‘Th’. Í 

Cab 79, þýðingu af 79 af stöðinni, eru ótal staðarheiti birt án breytinga, en samt þykir 

Quentin Bates, þýðanda þess verks, of róttækt að nota stafinn ‚Þ‘: 
 

Leaving Langidalur I took the bend. The Svartá river lay in loops down below and we 

were into morning... We took the slope at Bólstaðarhlíð at a run and followed by the 

turn into the Thverá valley... (Indriði G. Thorsteinsson 2016:106).  

 

 Jafnvel nafni höfundarins er breytt með þessum hætti í þýðingunni. Ég veit ekki 

hvort þetta stafi af ótta við að íslenska stafnum ‚Þ‘ verði ruglað saman við stafinn ‚P‘ á 

ensku, en ég er ekki sammála þessari aðferð. Í samræmi við skopos þessa verks og álit 

mitt á heimfærslu og útlenskun, geri ég ekki breytingar á íslensku stafrófi þegar kemur 

að íslenskum nöfnum og umrita þau því ekki. Ég ætla, með öðrum orðum, að nota 

íslenska stafrófið í þýðingu minni. Þessi ákvörðun leiðir beint inn í næsta vandamál sem 

getur verið áskorun fyrir þýðanda. 

 

3.2 Sérnöfn 

3.2.1 Mannanöfn 

Í samræmi við það viðhorf mitt að þessi bók eigi líka að fræða lesandann um Ísland eru 

sérnöfn óbreytt, þannig að fyrstu tvær sögupersónurnar eru kynntar svona: 

 
Ég man skyndilega að þetta herbergi er næsta vistavera við stigaskápinn. Hinumegin 

hans sofa Björg og Ágúst, bak við glugga sem tjaldað er fyrir með hveitipokalérefti. 

(Gyrðir Elíasson 1987:7) 
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I remember suddenly that this room is next to the pantry beneath the stairs. Björg and 

Ágúst are asleep on the other side, behind the window drawn shut with curtains cut 

from a sack of flour. 

 

Önnur lausn væri að breyta nöfnunum í samsvarandi eða svipuð nöfn á ensku. Til 

dæmis gæti Björg einfaldlega verið Bjorg, þar sem nafnið er ekki til á ensku, en þetta er 

í rauninni góð ástæða til þess að láta það vera. Nafnið Ágúst er hins vegar til og myndi 

verða August. 

 

3.2.2 Staðarheiti 

Staðarheiti eru meðhöndluð á svipaðan hátt. Þó oft komi til greina að þýða staðarheiti 

yfir á markmálið, finnst mér þessi aðferð óáreiðanleg og meira að segja vera gott dæmi 

af heimfærslu sem ég reyni að forðast. Að breyta nöfnum yfir í „sambærileg“ nöfn í 

markmáli myndi veikja tilganginn með því að lesa útlenska bók. Til dæmis væri hægt 

að þýða Reykkofahæð yfir á ensku sem „Smokehouse Hill“ eða „Smokery Hill“, en ég 

vildi heldur láta það vera og kalla hæðina „Reykkofi hill,“ og kannski skýra þetta betur í 

eftirmála. Sama má segja með „Dimmufjall“ og önnur slík orð. 

 

3.3 Áskoranir og lausnir 

Í þessum undirkafla verður gerð grein fyrir helstu áskorunum sem komu fyrir í 

þýðingaferlinu og ákvörðunum sem voru teknar til að leysa þær. 

3.3.1 Orðaval 

Þýðendur fást við óteljandi áskoranir og vandamál og þurfa að taka ákvarðanir sem er 

oft erfitt að leysa úr. Slík vandamál birtast sjaldan í fyrsta orði skáldsögu, en sú var 

raunin í þessu tilfelli. Þessi ráðgáta reyndist vera helsta og erfiðasta ákvörðunin í 

bókinni, og er kannski ekki hægt að segja að hún sé alveg leyst. Bókin hefst á orðunum 

„Draumsólir vekja mig,“ sem vekur strax spurningar um hverjar þessar draumsólir eru í 

rauninni. Einn valkostur, samkvæmt Íslenskri orðabók, er ópíumvalmúinn, Papaver 

somniferum, og maður getur ímyndað sér blóm sem strjúka kinn einhvers á meðan hann 

vaknar. Önnur þýðing, sem leggur áherslu á síðari hluta þessa samsetta orðs, er líka 
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möguleg, kannski eru tvær sólir á himninum, eða sögumaðurinn lýsir þeim sem heild, 

og ein sól úr draumum hans vekur hann á hverjum degi, og um einhvers konar 

síendurtekinn atburð er um að ræða. 

 Þýðandi getur stundum leitað aðstoðar hjá öðrum þýðendum og skoðað hvernig 

slíkri spurningu var svarað í þýðingum yfir á önnur tungumál. Gangandi íkorni hefur 

m.a. verið þýddur yfir á þýsku og frönsku eins og áður kom fram, og í báðum tilfellum 

kaus þýðandinn að þýða fyrsta orðið beint. Bókin byrjar á frönsku „Des soleils de rêve 

me réveillent,“ og á þýsku „Traumsonnen wecken mich,“ sem veldur nokkrum 

vonbrigðum, þar sem fyrstu viðbrögð mín voru að þýða þessa setningu sem „Poppies 

awaken me...“ 

 Þegar spurning eins og þessi birtist strax á fyrstu blaðsíðunni, getur þýðandinn 

einungis haldið áfram og vonast til að svarið felist í framhaldinu eða einhverju öðru 

samhengi.  

 Til að styðja ákvörðunina að þýða „draumsólir“ sem „poppies“ er gagnlegt að 

horfa á bókina í heild. Hún er fyrst og fremst fantasía sem segir frá strák sem hverfur 

inn í annan heim. Þessi hugmynd minnir strax á sögurnar eftir Lewis Carroll, sér í lagi Í 

gegnum spegilinn, og lýsingar á speglinum eru mjög svipaðar þeim sem finnast í 

Gangandi íkorna. Rétt áður en Lísa fer í gegnum spegilinn, lýsir hún honum svona: 

 
„Við skulum þykjast, að glerið sé orðið mjúkt eins og silkislæða, svo að við komumst í 

gegn. Veiztu hvað, ég sé ekki betur en það sé núna að breytast í einhverskonar mistur! 

Það ætti að vera alveg hægt að komast í gegn...“ Hún var uppi á arinhillunni þegar hún 

sagði þetta, þó hún vissi varla hvernig hún hefði komizt þangað. Og vissulega var glerið 

byrjað að þiðna burt, rétt eins og lýsandi, silfurlituð þokuslæða. (Lewis Carroll 

2013:18) 

 

 Þótt drengurinn Sigmar fari ekki í gegnum spegil til að komast inn í ímyndaða 

heiminn sinn, eru margar tilvísanir í spegla og spegilmyndir víða í bókinni: 

 
Allt í einu er orðinn til strákofi með garðskækli við, lítil lognvær tjörn, og íkorni. 

Íkorninn horfir á kofann speglast í vatninu. Hann er þreytulegur, og 

viðskilnaðartilfinning gagnsýrir andrúmsloftið. (Gyrðir Elíasson 1987:61) 
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Þessi tjörn gegnir í rauninni hlutverki spegils, og henni er jafnvel lýst sem auga: 

 
Við göngum út heimatúnið, framhjá rabarbaragarðinum. Þessar eldsúru plöntur eru 

lífrænir fjarskiptadiskar. Skammt utan rabarbaragarðsins er lítil tjörn, svefnlaust auga í 

grasinu, sefstönglar augnhár. (Gyrðir Elíasson 1987:24) 

 

 Önnur ábending um eðli bókarinnar og kannski smá tilvísun í annað verk Lewis 

Carroll, Lísu í Undralandi, sést um leið og Sigmar er kominn inn í ímyndaða heiminn 

og verður íkorni: 

 
Íkornanum fannst dapurlegt að vera á förum. En hann hafði tekið ákvörðun, og henni 

yrði ekki breytt. Hann gaf vini sínum steindeplinum kofann með stráþakinu. Hann 

kvaddi alla kunningja sína, brunnklukkurnar í grænu tjörninni, lungnafiskana, og 

berserkjasveppinn sem lengi hafði vaxið í garðinum hans. (Gyrðir Elíasson 1987:63) 

 

 Eins og draumsólir, vekur enska orðið „mushroom“ strax hugmyndir tengdar 

ofskynjunum, sérstaklega í samhengi eins og þessu í bókinni, þegar maður er ekki viss 

um hvað er í gangi. Berserkjasveppir eru sérstök tegund af sveppum sem er þekkt sem 

vímuefni. Allar þessar vísbendingar, sem Gyrðir stráir hér og þar í bókinni, gefa til 

kynna um hvers konar sögu er að ræða. Þar sem augljóst er að um fantasíuheim sé að 

ræða er réttlætingin fyrir að nota orðið „poppies“ enn sterkari, vegna tengingar þessa 

orðs við annan fantasíuheim sem er þekktur öllum enskumælandi lesendum, þann sem 

við finnum í bókinni Galdrakarlinn í Oz, eftir L. Frank Baum. Áhrif þessa verks, og 

sérstaklega kvikmyndarinnar, eru svo sterk að næstum allir myndu tengja tilvísun í 

draumsól við atriðið úr kvikmyndinni á valmúaakrinum. 

 Málið er samt enn flókið og þrátt fyrir allt ég er ekki alveg viss hvort sú 

ákvörðun mín að þýða „draumsólir“ sem „poppies“ í þessu tilfelli sé rétt. Er svona 

þýðing í samræmi við hugmyndir um heimfærslu sem reynir að varðveita útlenskt eðli 

verksins? Þegar þýðandinn getur valið milli tveggja orða getur þessi valkostur líka verið 

val milli heimfærslu og útlenskunar. Enginn vafi leikur á að „poppies“ er rétt orð, en 

„draumsólir“ getur líka verið orðaleikur, þar sem margar tilvísanir í sólina eru í bókinni. 

Á fyrstu blaðsíðunni er einmitt setningin: „Ég sé af takmörkuðu ljósmagninu sem berst 
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inn um minn eigin glugga að ytri sól verður fjarverandi þennan dag“ (Gyrðir Elíasson 

1987:7). Hver er þessi ytri sól? 

 Um tvírætt orð er að ræða að minnsta kosti, sem vekur spurningu um hvort sú 

ákvörðun mín að nota orðið „poppies“ sé rétt. Þótt þetta orð segi enskumælandi lesanda 

strax eitthvað um eðli sögunnar, væri þetta eins og töframaður sem útskýrir fyrir 

áhorfendum leyndarmál töfrabragðsins áður en hann sýnir það, eða uppistandari sem 

byrjar á niðurlaginu? Til að varðveita dulúðina væri ef til vill best að láta lesandann 

uppgötva leyndarmálið sjálfur, að finna þessa brauðmola upp á eigin spýtur. Á hinn 

bóginn sér íslenskur lesandi þennan orðaleik strax og veit hann frá upphafi að eitthvað 

annarlegt er í gangi. Þess vegna er ekki alveg víst að orðið „poppies“ myndi spilla 

neinu. Áskorunin sem gerir ákvörðunina erfiða snýst meira um þennan orðaleik en um 

hugtök um heimfærslu. Er ekki hægt að velja orðið „poppies“ án þess að slíta tengingu 

við sólir? Þótt orðavalið „dream suns“ þýði ekkert sérstakt fyrir enskumælandi lesanda 

varðveitir það tenginguna. Er þess virði að velja málamiðlun eins og „Poppies awaken 

me, like dream suns...“? 

 Þegar öllu er á botninn hvolft ákvað ég að þýða draumsólir sem dream suns á 

ensku, að mestu leyti vegna færslu í dagbók íkornans sem gerir þýðanda kleift að nota 

orðið poppies og varðveita þessa tilvísun (feitletrun mín): 
 

...og hérna í forstofunni er 

persnesk motta ofin mynstri 

sem minnir á blá fjöll í 

órafjarska, sítrónutungl, 

vængjað ský og breiður af 

svefngrasi. Sennilega er það 

ungversk þjóðsaga sem hefur 

innrætt mér þennan ótta við 

draumsóleyjar... (Gyrðir Elíasson 1987:71) 

 

…and here in the foyer is 

a Persian rug woven with patterns 

reminiscent of blue mountains in 

the far distance, a lemon moon, 

winged clouds and a wide patch of 
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yellow poppy. It is probably that 

Hungarian folktale that has 

instilled in me this fear of 

poppies… 

 

 Ég tel að þetta dugi til að gefa lesanda í skyn að um er að ræða fantasíuheim, ef 

það var ekki enn nægilega augljóst á þessu stigi. 

 Annað val sem kallaði á meiri íhugun snerist um orðið „lopapeysa“ sem er oftast 

þýtt sem „sweater“ eða „wool sweater“, en í þessum tilfelli finnst mér hægt að nota 

orðið eins og það er: 
 

Dyrnar að stofu læknisins ljúkast upp. Út kemur aldraður maður í lopapeysu sem er 

gegnumstungin heyviskum. (Gyrðir Elíasson 1987:39) 

 

The door to the doctor’s office opens. Out walks an elderly man wearing a lopi sweater 

riddled with pieces of straw. 

 

 Ég tel að svona ákvörðun sé góð til að varðveita „annarleika“ sögunnar, og 

notkunin á hugtakinu „lopi sweater“ er allþekkt núorðið. Sömu rök gilda varðandi orðið 

„kleina“ sem ég kaus að þýða á ensku sem „kleinur“ í eintölu og fleirtölu: 
 

Við göngum í bróðerni saman að hvíta húsinu og ég stekk inn eftir kleinu sem ég borða 

fyrir framan hann. Hann kemur nærri daglega yfir ársprænuna til að horfa á mig borða 

kleinur. (23) 

 

We walk amicably up to the white building, and I rummage for a kleinur that I eat in 

front of him. He crosses the stream nearly every day to watch me eat kleinur. 

 

3.3.2 Framandi tilvísanir 

 Í fyrsta kafla koma strax tvö vandamál sem varða tilvísanir. Sögumaðurinn er að 

tala um veðrið og fjarveru sólar, og segir: 

 
Mér léttir ósjálfrátt og muldra einhver blótsyrði. En man þá eftir Axlar-Birni og 

skuggaveröld hans. (Gyrðir Elíasson 1987:7) 
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An involuntary relief comes over me and I mutter a certain expletive. But then I 

remember Axlar-Björn and his dark world. 

 

 Óvíst er hvort lesandinn viti hver Axlar-Björn var, en það er ekki hægt að 

útskýra það í stuttu máli inni í meginmáli, nema kannski með því að bæta við „...the 

serial-killer...“. Í næstu málsgrein er svipað vandamál: 

 
Á útsagaðri krossviðarhillu yfir höfðalaginu liggja þrjú þverhandarþykk bindi af 

ævisögu Tryggva Gunnarssonar. Mér finnst ég þekkja hann nægilega vel af bakhlið 

seðlanna, og mér er ekki um þessar þungu bækur. (Gyrðir Elíasson 1987:7-8) 

 

On the plywood bookshelf above my headboard is a three-volume biography of Tryggvi 

Gunnarsson, each book nearly a handbreadth thick. I feel like I know him well enough 

from the back of the 100 krona note, and I’m not much for these big heavy books. 

 

 Möguleikinn á að lesandinn viti hver Tryggvi Gunnarsson var er kannski enn 

minni, og ég sem þýðandi vissi heldur ekkert um hann. Í þessu tilfelli myndi vera 

auðveldara að bæta nokkrum orðum við textann til að gefa í skyn hver hann var, ef til 

vill „above my headboard is a three-volume biography of carpenter and 

parlamentarian Tryggvi Gunnarsson...“, eða bara sleppa því alveg og útskýra það í 

eftirmála, með neðanmálsgrein eða orðalista aftast. Af öllum þeim möguleikum finnst 

mér best að útskýringar verði í eftirmála. Neðanmálsgreinar eru ef til vill í lagi í 

fræðigreinum en áhætta að trufla lesturinn með þeim er meiri í bókmenntum. 

 Slíkar tilvísanir eru nokkuð algengar í bókum Gyrðis og eru í Gangandi íkorna 

líka nefndar bækur um Allan Quatermain og bækur eftir Theresu Charles. Quatermain 

var aðalpersónan í spennubókum eftir H. Rider Haggard, og Charles var höfundarheiti 

Irene Mossop sem skrifaði margar ástarsögur og nokkrar barnabækur. Stundum er 

freistandi að reyna að útskýra allt, en það er gott að muna eftir því að lesendur vilja ekki 

alltaf að sérhvert smáatriði séu útskýrt fyrir þeim. Jafnvel íslenskir lesendur þurfa 

stundum að fletta upp ýmsum tilvísunum í verkum Gyrðis. 
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3.3.3 Varðveisla talmálsblæbrigða 

Þegar talmál er skrifað bókstaflega í texta getur verið mjög erfitt að tjá þetta stílbragð 

nógu vel í markmálinu. Dæmi um það má finna í sjötta kafla: 
 

Ég hendi tröllasúrustilk út í miðju augans og segi sækt‘ann við fylginaut minn. (Gyrðir 

Elíasson 1987:24-25) 

 

I toss a reed out into the middle of the eye and tell my companion “Go ‘git it.” 

 

Þetta dæmi er ekki erfitt að leysa, og þessa styttingu má sýna á ensku á svipaðan hátt, 

með notkun orð „git“ í staðinn „get“. Í þessu tilfelli ákvað ég hins vegar að nota 

gæsalappir þegar höfundurinn hafði þær ekki, þar sem mér fannst þetta dæmi um orð 

sem eru sögð upphátt og ekki dæmi um innra samtal. 

 Það sem er kannski erfiðast í þessari þýðingu er orðaforðinn sem höfundurinn 

notar. Þar sem sagan gerist úti í sveit fyrir um það bil 50 árum eru mörg orð sem snerta 

líf, tæki og verkfæri sem voru notuð yfirleitt af bændum fyrr á árum. 

 

3.3.4 Varðveisla stíls höfundarins 

Eitt atriði sem einkennir stíl Gyrðis í þessari bók og finnst líka í öðrum verkum frá sama 

tíma er tilhneiging til að sleppa persónufornöfnum. Þetta sérkenni sést einnig í 

Bréfbátarigningunni (1988) og Svefnhjólinu (1990) og getur valdið miklum 

vandamálum fyrir þýðandann því það er freistandi að „leiðrétta“ þetta á ensku eða fylgja 

höfundi nákvæmlega. Sú staðreynd að það er afar óalgengt að gera þetta á íslensku, að 

minnsta kosti í rituðum texta, ýtir undir löngunina að laga slík „mistök“: 
 

Ég mjaka mér ólundarlega í sparifötin. Strýk kusk af svörtum ermum, fægi rúðuna með 

grárri efnispjötlu og gægist út. (9) 

 

I begrudgingly get into my dress clothes. Brush lint from black sleeves, wipe the 

windowpane with a gray rag and peek out.  

 

Í fyrstu sýndist mér skaðlaust að bæta „I“ á ensku, en að þurrka út þetta einkenni býður 

heim þeirri hættu að maður spilli stílnum sem einkennir höfundinn. Niðurstaðan hjá mér 
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var því að varðveita þetta nema í þeim tilvikum þar sem það braut of freklega gegn 

enskri málvenju. 

 

3.3.5 Endurtekning 

Önnur áskorun sem er tengd orðavali snýst um endurtekningu. Í sumum tungumálum er 

talið eðlilegt að endurtaka sama orð nokkrum sinnum í sömu setningu eða kafla. Hér er 

um að ræða sérstök orð, lýsingarorð eða nafnorð yfirleitt, og ekki algeng orð eins og 

fornöfn eða samtengingar. Á ensku hins vegar myndi það hljóma skringilega, jafnvel 

klaufalega. Þar sem enskur orðaforði er mun meiri en íslenskur, er stundum um fleiri en 

eitt orð að velja, og hvert orð getur miðlað smávegis blæbrigðamun. Til að forðast 

endurtekningu á ensku þarf þýðandi að velja orð sem bera sömu merkingu en eru ekki 

svo ólík að samband við önnur orð glatist. 

 Eitt dæmi um að forðast endurtekningu var orðið bíósalur sem gæti verið þýtt 

sem cinema, movie theater, eða bara theater. Í rauninni er salur herbergið í 

kvikmyndahúsinu og ekki húsið sjálft en theater auðveldar skilning á samhenginu. Í 

bókinni eru nokkur form af þessu orði í einum kafla (feitletrun mín): „Bíósalurinn var 

mjög lítill...Fáir voru í salnum...Hann var orðinn einn í salnum“ (Gyrðir Elíasson 

1987:95,97). Fyrsta orðið gefur til kynna að um bíó er að ræða, þannig að það er hægt 

að sleppa við frekari endurtekningu og þýða textann svona: „The movie theater was 

very small...There were few moviegoers in the auditorium...He was the only one left in 

the theater.“ 

 Annað dæmi snýst um lýsingu á bíl sem er einhvers konar pallbíll, líkt og 

umræða um pall gefur til kynna. Enska orðið pickup truck er best í þessu samhengi, og 

cargo bed er frasinn yfir pall, en leiðinlegt verður að endurtaka þessi orð of mikið: 
 

 Bíll keyrði gegnum skóginn, hann var með kassa á pallinum. Íkorninn sneri sér 

við og horfði á bílinn nálgast. 

 Án þess að mæla orð henti hann körfunni upp á pallinn, renndi henni undir 

segldúkinn, að kassanum. Hann settist inn. Bernharður setti í gír, og bíllinn mjakaðist 

aftur af stað. (Gyrðir Elíasson 1987:113) 
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 A pickup truck drove through the woods; it had a crate on its cargo bed. The 

squirrel turned around and watched as the truck approached. 

 Without saying a word he tossed his basket onto the bed, stowed it beneath the 

sailcloth, against the crate. He got in. Bernharður put it in gear, and the pickup poked 

along. 

 

Þess háttar frávik er í lagi með því skilyrði að það breyti ekki stíl verksins. Stundum eru 

svona endurtekningar gerðar vísvitandi og gegna ákveðnu hlutverki í flæði sögunnar, 

þannig að í þeim tilfellum þarf þýðandi að fara varlega og vera varkár að orðaval hans 

haldist í samræmi við upprunalegan ásetning höfundarins. 
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Lokaorð 
 

 Í þessari ritgerð hef ég reynt að kynna fyrstu skáldsögu Gyrðis Elíassonar 

enskumælandi lesendum og á sama tíma skoðað nokkur hugtök úr þýðingafræði til að 

styðja ákvarðanir mínar og útskýra viðhorf mitt til þýðingaferlisins hvað varðar 

bókmenntaþýðingar. 

 Að mínu mati er sérhver þýðing sjálfstætt verk sem reynir sem best að tjá 

frumtextann á öðru máli eins vel og hægt er. Margir slóðar eru til sem leiða þangað og 

myndi ég segja að það sé engin ein rétt leið. Sérhver þýðandi er eins og sía sem gleymir 

óhjákvæmilega einhverju í frumtextanum og setur eitthvað annað á sinn stað í staðinn; 

hann getur aldrei náð fullkomnun, aðeins nálgast hana. Mismunurinn í gæðum byggist á 

því hversu nærri þýðandi kemst því markmiði. 

 Mér fannst mikilvægt að eyða mestum tíma í að útskýra þýðingu fyrsta orðsins, 

en þrátt fyrir réttlætinguna og röksemdir mínar hef ég ekki eytt öllum efasemdum um 

þessa ákvörðun. Það er ástand sem er afar kunnuglegt sérhverjum þýðanda, jafnvel eftir 

að verk koma út á prenti. Samt sem áður er ég sáttur við útkomuna. 

 Sumar ákvarðanir mínar gætu virst svolítið óvenjulegar eða jafnvel róttækar, til 

dæmis varðveisla stafrófsins og sérnafna, en að mínu mati er þessi aðferð mest 

viðeigandi varðandi þýðingar af þessu tagi. Ég hef reynt sem minnst að fela 

„annarleika“ þessa verks og láta lesandann hverfa inn í sama fantasíuheim og Sigmar, 

heim sem gæti verið hvar sem er, jafnvel einhvers staðar á Íslandi. 
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Ensk þýðing á Gangandi íkorni 
 
Finnst í öðru skjali. 


