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Ágrip 

Þegar þýtt er úr einu tungumáli yfir í annað er nánast óhjákvæmilegt að eitthvað glatist eða 

annað bætist við. Biblíuþýðingar eru þar engin undantekning en það hefur þó ekki fælt 

Íslendinga frá því að takast á við það verðuga og krefjandi verkefni, sem biblíuþýðingar eru. 

Þvert á móti, því saga íslenskra biblíuþýðinga er löng og rík ásamt því að vera umfangsmikill 

þáttur af menningarsögu Íslands. Það vekur í raun undrun hversu snemma Íslendingar fengu 

sína fyrstu heildarþýðingu Biblíunnar, en það var árið 1584. Það má því vel ímynda sér að þessi 

djúpa þörf Íslendinga til að fá sína eigin biblíuþýðingu hafi haft mikil áhrif á varðveislu íslensku 

tungunnar.  

Biblíuþýðing Steins Jónssonar (1660–1739), biskups, frá 1728/1734 er þó sjaldan nefnd 

í því samhengi, það er hvað varðar varðveislu íslenska málsins. Steinsbiblía, líkt og útleggingin 

er gjarnan kölluð, hefur löngum verið álitin síðri en aðrar íslenskar biblíuþýðingar, og málfar 

hennar dæmt dönskuskotið og óvandað. Þá hefur verið gert lítið úr vægi hennar í íslensku 

biblíuþýðingarsögunni og fullyrt að áhrif hennar á síðari tíma biblíuþýðingar, séu lítil sem 

engin. Því hefur verið lítið fjallað um Steinsbiblíu í gegnum tíðina, sem er dálítið sérstakt í ljósi 

þess að útleggingin er verulega frábrugðin öðrum íslenskum biblíuþýðingum.  

Markmið verkefnisins er fyrst og fremst að skoða áhrif Steinsbiblíu á síðari 

biblíuþýðingar og að athuga það hvort orðspor hennar sem dönskuskotin og áhrifalaus þýðing 

eigi við rök að styðjast. Þá verður íslenska biblíuþýðingarsagan rakin, til að fá góða heildarsýn 

yfir þær þýðingar sem gerðar hafa verið og Steinsbiblía er iðulega borin saman við. Einnig 

verður varpað ljósi á merkismanninn Stein biskup Jónsson og verður útlegging hans, 

Steinsbiblía, skoðuð nánar og gert grein fyrir tilurð hennar og þeirri umfjöllun sem hún hefur 

fengið. Þungamiðja verkefnisins er svo greining textabrota, þar sem valin voru 10 textabrot úr 

Steinsbiblíu og þau borin saman við eldri og nýrri biblíuþýðingar. Allt verður þetta gert með 

það að markmiði að svara spurningunni: Er réttmætt að segja að Steinsbiblía sé dönskuskotinn 

og áhrifalaus kafli íslenskrar biblíuþýðingarsögu? 

Niðurstöður verkefnisins leiddu í ljós að Steinsbiblía er að vissu leyti dönskuskotin, en 

þó ekki í þeim mæli sem orðspor hennar bendir til um. Áhrif dönskunnar koma einkum fram í 

orðréttri þýðingu Steins á textum dönsku Biblíunnar 1647, og varðar það hvað helst orðaskipan. 

Það virðist vera hennar helsti ágalli. Þegar kemur að þýðingum Steins á einstaka orðum, velur 

hann fyrst og fremst orð sem talin voru góð og gild á hans tíma. Um áhrif Steinsbiblíu á síðari 

tíma biblíuþýðingar er erfitt að fullyrða, en margt bendir til þess í þeim þýðingardæmum sem 



tekin eru til greiningar í verkefninu, að angar þýðingarverks Steins Jónssonar biskups teygi sig 

víðar en áður hefur var talið. 
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Inngangur og markmið 

Sagt er að allar þýðingar mannsins séu ófullkomnar; alltaf glatist eitthvað eða bætist við, þegar 

þýtt er úr einu tungumáli yfir í annað. Ólíkir reynslu- og menningarheimar, og stefnur og 

straumar í hinu ytra umhverfi, allt þetta getur komið í veg fyrir það að ætluð merking og 

boðskapur komist til skila við þýðingu.1 Biblíuþýðingar eru þar engin undantekning. En þrátt 

fyrir það að fullkomnuninni verði vitanlega aldrei náð, hefur það ekki fælt Íslendinga frá því að 

takast á við það verðuga og krefjandi verkefni, sem biblíuþýðingar eru. Saga íslenskra 

biblíuþýðinga er löng og rík, og er hún umfangsmikill þáttur af menningarsögu Íslands. Hver 

og ein útlegging Biblíunnar á íslensku vitnar um það samfélag sem mótaði hana og gefur djúpa 

innsýn inn í viðhorf fólks til máls og stíls á hverjum tíma. Um þetta skrifar Jón G. Friðjónsson 

(1944), prófessor, í riti sínu Rætur málsins frá 1997, þar sem segir: 

 „Biblían er um margt sérstök og raunar einstök málheimild. Með því að bera saman hvernig 

ritningargreinar birtast á mismunandi tímum má fá einstætt yfirlit yfir íslenska málþróun frá elstu 

heimildum og fram til nútímamáls. Ritningin er jafnframt margþætt málheimild sem gefur innsýn 

í fjölmarga og ólíka þætti íslenskrar menningar.“2 

Íslendingar fengu snemma sína fyrstu heildarþýðingu Biblíunnar, það er árið 1584. Raunar 

vekur það undrun hversu snemma það gerðist, en Íslendingar urðu þá 20. þjóðin til að gefa út 

Biblíuna á móðurmáli sínu, aðeins fáum áratugum eftir að Marteinn Lúther (1483–1546) ruddi 

þann veg með því að þýða Heilaga ritningu yfir á þjóðtungu sína, í kjölfar 

siðbótarhreyfingarinnar sem hann hrinti af stað árið 1517.3 Til samanburðar fengu helstu 

nágrannaþjóðir Íslands, Færeyjar og Noregur ekki þýðingar á sinni eigin tungu fyrr en mun 

síðar. Norðmenn fengu sína fyrstu heildarþýðingu árið 18544 og Færeyingar fengu ekki sína 

fyrstu biblíuþýðingu prentaða fyrr en árið 1961. Fyrir þann tíma var þar stuðst við danskar 

 
1 Thomas Godsk Larsen, „Allar þýðingar eru (svolítið) rangar“, Hið íslenska biblíufélag: biblian.is, sótt 12. janúar 

2020 af https://biblian.is/2020/01/08/allar-thydingar-eru-svolitid-rangar. 

2 Jón G. Friðjónsson, Rætur málsins: Föst orðasambönd, orðatiltæki og málshættir í íslensku biblíumáli, 

Reykjavík: Íslenska bókaútgáfan, 1997, bls. V. 

3 Alister E. McGrath, Historical theology: an introduction to the history of Christian thought, Malden, MA: Wiley-

Blackwell, 2013, bls. 153, 155. 

4 „Norwegian (and Danish) Bible translations“, Bibelselskapet: bibel.no, sótt 9. febrúar 2020 af 

https://www.bibel.no/Bibelselskapet/English/Bible-Translations/Norwegian-and-Danish-translations. 



2 
 

þýðingar Biblíunnar.5 Það má því vel ímynda sér að íslenska tungan hefði ekki varðveist eins 

vel og raun ber vitni, og jafnvel ekki haldið velli, ef ekki hefði verið fyrir þessa djúpu þörf 

Íslendinga til þess að fá sína eigin biblíuþýðingu. 

Biblíuþýðing Steins Jónssonar (1660–1739), Hólabiskups, frá 1728/1734 er þó sjaldan 

nefnd í því samhengi, það er hvað varðar varðveislu íslenska málsins. Steinsbiblía, líkt og 

útleggingin er gjarnan kölluð, hefur löngum verið álitin síðri en aðrar íslenskar biblíuþýðingar, 

og málfar hennar dæmt dönskuskotið og óvandað.6 Þannig hefur verið fullyrt að áhrif 

útleggingarinnar á síðari tíma biblíuþýðingar séu lítil sem engin, og iðulega er vægi hennar í 

íslensku biblíuþýðingarsögunni sagt óverulegt.7 Steinsbiblía hefur því ekki fengið mikla 

umfjöllun í gegnum tíðina, sem vekur furðu í ljósi þess að hún er sem heildarþýðing verulega 

frábrugðin öðrum íslenskum biblíuþýðingum. Hér verður aðeins reynt að bæta úr því. 

Markmið þessa verkefnis verður fyrst og fremst að skoða áhrif Steinsbiblíu á seinni 

biblíuþýðingar og að athuga það hvort orðspor hennar sem dönskuskotin og áhrifalaus þýðing 

eigi við rök að styðjast. Til að gera betur grein fyrir rannsóknarefninu verður íslenska 

biblíuþýðingarsagan rakin og frá henni greint, allt frá elstu íslensku helgiritaþýðingunum til 

nýjustu útleggingarinnar, enda er nauðsynlegt að hafa góða heildaryfirsýn yfir þær þýðingar 

sem gerðar hafa verið, sem Steinsbiblía er iðulega borin saman við. Í kjölfarið verður varpað 

ljósi á líf og starf þess merkismanns, sem þýðingin er kennd við, Stein biskup Jónsson, enda er 

mikilvægt að þekkja vel þann sem að þýðingunni stóð,  sem og tíðarandann og þann jarðveg 

sem þýðingin spratt upp úr. Því næst verður útleggingin sjálf, Steinsbiblía, skoðuð nánar og 

gerð grein fyrir tildrögum hennar og útgáfu, þýðingarvinnu Steins, arfleifð hennar og orðspori 

í gegnum tíðina, sem og öðrum rannsóknum sem gerðar hafa verið á textum hennar. Að því 

búnu verður vikið að þungamiðju verkefnisins, það er, greiningu textabrota. Þar verða valin 10 

textabrot úr Steinsbiblíu og þau borin saman við eldri og nýrri biblíuþýðingar, bæði íslenskar 

og erlendar. Allt verður þetta unnið með það að leiðarljósi að svara spurningunni: Er réttmætt 

að segja að Steinsbiblía sé dönskuskotinn og áhrifalaus kafli íslenskrar biblíuþýðingarsögu? 

 
5 Bergur D. Joensen, „The Faroese Bible Society – an overview“, Føroyska Bíbliufelagið: biblia.fo, sótt 9. febrúar 

2020 af http://biblia.fo/page.php?Id=86&l=fo. 

6 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían: Ágrip rúmlega fjögurra alda sögu, Sigurður Ægisson, 2015, bls. 42. 

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

4/1990 ritstj. Gunnlaugur A. Jónsson, bls. 39–56, hér bls. 39–40. 
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Biblían á íslensku 

Útgáfusaga Biblíunnar á íslensku er löng og rík. Hver og ein útlegging Biblíunnar er háð ytri 

þáttum í samfélaginu, og er íslenska þýðingarsaga hennar því nátengd sögu þjóðarinnar og gefur 

hún djúpa innsýn inn í menningarlegt umhverfi hennar, sem og þróun íslenskrar tungu. Það er 

því nauðsynlegt að gera vel grein fyrir þeirri margþættu sögu, þegar samanburður biblíuþýðinga 

er annars vegar. Því verður hér í þessum kafla leitast við að lýsa heildstæðu yfirliti yfir þá 

aldagömlu sögu. Taka skal fram að hér verða fyrst og fremst hafðar í brennidepli formlegar 

heildarútgáfur Biblíunnar á íslensku. Lítið verður fjallað um óútgefnar þýðingar sem og útgáfur 

stakra hluta Ritningarinnar, svo sem prentun Nýja testamentisins eða Apókrýfu ritanna, nema 

þar sem nauðsyn krefur. 

Fyrstu íslensku helgiritaþýðingarnar 

Fyrstu íslensku þýðingarnar á textum Biblíunnar ná í raun talsvert lengra aftur en formlegar 

heildarútgáfur Íslendinga á Ritningunni. Þýðing Odds Gottskálkssonar á Nýja testamentinu var 

sú fyrsta, en hún var útgefin árið 1540.8 Víða hafa varðveist tilvitnanir í Biblíuna í hinum ýmsu 

fornritum. Flestar þeirra tilvitnana vísa í Gamla testamentið, þá helst í Davíðssálma. Meðal 

tilvitnana í Nýja testamentið er algengast að vitað sé til Matteusarguðspjalls.9 Af þessum fornu 

ritum ber helst að nefna hina Íslensku hómilíubók, frá 12. öld.10 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 þeim handritum sem síðustu 

400 ár hafa gengið undir nafninu Stjórn. Um er að ræða safnrit misgamalla texta í þremur 

pörtum. Upphaflega voru ritin aðskilin, en síðar sameinuð undir nafninu Stjórn. Þau hafa að 

geyma margar af sögubókum Gamla testamentisins. Deilt er um bæði upprunaland og 

ritunartíma bókarinnar, en talið er að elsti hluti hennar hafi verið ritaður á miðri 13. öld. Öll þau 

handrit Stjórnar sem varðveist hafa, eru íslensk. Talið er að Stjórn hafi verið nokkuð útbreitt rit, 

er siðbreytinguna bar að garði.11 Getgátur eru einnig uppi um að fyrir árið 1200 hafi verið búið 

að snúa Nýja testamentinu í heild sinni yfir á norræna tungu, en ekkert slíkt handrit hefur þó 

varðveist til dagsins í dag.12 Það er þó víst, að þegar að því stóra verkefni kom að þýða Heilaga 

 
8 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 14. 

9 Sama heimild, bls. 12. 

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

11 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 13. 

12 Sama heimild, bls. 12. 
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ritningu yfir á íslenska tungu, í kjölfar siðbreytingarinnar, hafa þýðendur vafalaust nýtt sér þá 

þýðingarhefð sem fyrir hendi var í Hómilíubók og Stjórn, og fleiri fornum ritum.  

16. öld 

Guðrún Kvaran (1943) prófessor emeritus 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.13 Þá hefð nýttu þeir Oddur Gottskálksson (1514/1515–1556) og 

Gissur Einarsson (~1512–1548), tveir af forsprökkum siðbreytingarinnar á Íslandi, 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, með blessun 

konungs og lærðra manna.14 Nýja testamenti Odds þykir stórvirki, 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. Segja má að danskt kirkjumál hafi aldrei orðið 

að veruleika á Íslandi, vegna þessarar ríku bókmenntahefðar sem Íslendingar bjuggu að.15 Ekki 

er fyllilega vitað við hvaða heimildir Oddur studdist við þýðingarstörf sín. Rannsóknir benda 

þó til þess að tvær útgáfur af þýðingum Marteins Lúthers á Nýja testamentinu frá 1530 hafi 

verið hans aðalfrumrit.16 Einnig má gera ráð fyrir því að hann hafi stuðst við „then latiniske 

translation“, það er að segja latnesku þýðinguna Vulgötu, líkt og getið er um í formála 

bókarinnar.17 Líkur eru þó á því að siðbótarmennirnir í Skálholti hafi ekki verið þeir einu sem 

stóðu að biblíuþýðingum á þessum árum, því margt bendir til þess að Jón biskup Arason (1484–

1550) hafi látið prenta bók undir nafninu Fjórir guðspjallamenn, sem hugsanlega hefur 

innihaldið hans útleggingar á guðspjöllunum fjórum. Það má vel hugsa sér að Jón hafi ætlað að 

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

14 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 14. 

15 Sama heimild, bls. 15. 

16 Guðrún Kvaran, „Breytingar Guðbrands biskups á Nýja testamenti Odds Gottskálkssonar: Hverjar voru 

fyrirmyndirnar?“, Áhrif Lúthers: Siðaskipti, samfélag og menning í 500 ár, Hjalti Hugason, Loftur Guttormsson 

og Margrét Eggertsdóttir, Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2017, bls. 119–144, hér bls. 121. 

17 Þetta er hið nya Testament, Hróarskelda, 1540, formáli. 
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tefla sinni útleggingu fram gegn þýðingu siðbótarmanna, eftir að hafa heyrt um áform þeirra. 

Það er þó með öllu óvíst, því ekkert eintak bókarinnar hefur varðveist til dagsins í dag.18 

Rúmum þremur áratugum eftir prentun Nýja testamentis Odds tók svo ungur maður að 

nafni Guðbrandur Þorláksson (1541/1542–1627) við Hólabiskupsstól, þá 28 eða 29 ára að aldri. 

Í biskupstíð sinni var Guðbrandur afkastamikill útgefandi bóka, bæði þeirra sem hann skrifaði 

eða þýddi sjálfur og annarra. Hans merkasta afrek var þó það að Guðbrandur stóð fyrir fyrstu 

heildar biblíuútgáfu Íslendinga. Árið 1584 urðu Íslendingar tuttugasta þjóðin til þess að gefa út 

Biblíuna í heild á móðurmáli sínu og var hún prentuð í prentsmiðjunni á Hólum. Sú biblíuútgáfa 

er 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 er talið Nýja 

testamenti Odds, sem hann nýtti næstum allt með smávægilegum breytingum, sumum til bóta 

en öðrum ekki. Einnig mun hann hafa notast við þýðingar þeirra Odds og Gissurar á ýmsum 

ritum Gamla testamentisins. Guðbrandsbiblía er undir miklum áhrifum af Lúthersbiblíu, en að 

auki hefur verið tekið mið af Vulgötu, hinni latnesku þýðingu Biblíunnar, við útgáfuna. Því 

hefur einnig verið haldið fram að Biblía Kristjáns III. Danakonungs hafi komið við sögu. 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 

óumdeilanlega verið gríðarlega mikil. Upplag Guðbrandsbiblíu var 500 eintök, og sagnir herma 

að prentun hennar hafi tekið sjö menn um eitt og hálft til tvö ár.19 

17. öld 

Rúmlega 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.20 

Samkvæmt fyrirmælum konungs átti útgáfan að svara til danskrar þýðingar, en sú þýðing var 

þó aldrei tilgreind. Talið er að danska þýðingin 1607 sé sú sem hér er vísað til. Er sú þýðing 

 
18 Helgi Skúli Kjartansson, „Horft til horfinnar bókar: Um „Fjóra guðspjallamenn““, Áhrif Lúthers: Siðaskipti, 

samfélag og menning í 500 ár, Hjalti Hugason, Loftur Guttormsson og Margrét Eggertsdóttir, Reykjavík: Hið 

íslenska bókmenntafélag, 2017, bls. 99–118, hér bls. 99–100 og 109–111. 

19 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 17–24. 

20 Sama heimild, bls. 31. 
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gjarnan er kennd við Hans Poulsen Resen Sjálandsbiskup (1561–1638), og var hún sú fyrsta 

sem þar var unnin úr frummálunum, hebresku og grísku. Þorlákur virðist þó hafa virt þetta boð 

konungs að vettugi, því í eftirmála útgáfunnar ritar hann sjálfur: „vtgeingin i annad sinn a Prent, 

epter þeirre fyrre Editione“. Á hann þar við Guðbrandsbiblíu. Þó bendir hann á að á vissum 

stöðum hafi orðalag og orðaval verið lagað að „þeirre Dønsku Bibliu“. Einnig kveðst hann hafa 

haft þýðingu Lúthers til hliðsjónar við yfirferðina.21 Útkoman var því að mestu endurútgáfa af 

Guðbrandsbiblíu, með smávægilegum breytingum, fæstum þeirra íslenskri tungu til bóta vegna 

danskra áhrifa.22 Það má þó fullyrða að Þorláksbiblía hafi eitt fram yfir eldri útgáfur; þar er í 

fyrsta skipti notuð tölumerkt versaskipting.23 

18. öld 

Árið 1720 voru kirkjur landsins á ný farnar að upplifa það að erfitt var að komast yfir eintök af 

Biblíunni og voru þau eintök dýr. Beitti þá Steinn Jónsson 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 1734, en á titilsíðu 

útgáfunnar stendur þó árið 1728, en það ártal vísar til upphafs prentunar verksins. Var hún 

prentuð að Hólum. Útkoman var á margan hátt ólík fyrirrennurum sínum, bæði hvað innihald 

varðar og einnig útliti.24 Upplag bókarinnar er ekki vitað, en kostaði hún í upphafi 7 ríkisdali, 

sem þótti heldur hátt verð á þeim tíma.25 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. Af þeim sökum naut útgáfan ekki mikilla vinsælda, að minnsta 

kosti ekki þegar á leið.26 Hefur Steinsbiblía því fengið óvægna dóma, allt frá útgáfu hennar.27 

Að auki hafa margir fullyrt að áhrif Steinsbiblíu á síðari biblíuþýðingar Íslendinga séu sama 

sem engin.28 Betur verður greint frá Steinsbiblíu hér að neðan, þar sem farið verður ítarlega yfir 

tildrög, þýðingarvinnu og arfleifð útgáfunnar. 

 
21 Sama heimild, bls. 32–33. 

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

23 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 34. 

24 Sama heimild, bls. 39–42. 

25 Sama heimild, bls. 44. 

26 Guðrún Kvaran, „Biblíuþýðingar og íslenzkt mál“, bls. 39–40. 

27 Guðrún Kvaran, „Nokkur orð um málið á Steinsbiblíu“, Ritröð Guðfræðistofnunar: Biblían og bókmenntirnar 

9/1994, ritstj. Gunnlaugur A. Jónsson, bls. 129–153, hér bls. 131–132. 

28 Guðrún Kvaran, „Biblíuþýðingar og íslenzkt mál“, bls. 40. 
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Íslendingar fóru snemma að huga að nýrri útgáfu Ritningarinnar eftir prentun 

Steinsbiblíu. Hafði Halldór Brynjólfsson (1692–1752), síðar biskup að Hólum, þá hafist handa 

við að þýða Nýja testamentið úr dönsku, og lá vel við að sú þýðing yrði prentuð til að leysa úr 

brýnasta skortinum. Svo fór þó ekki, því samkvæmt dönskum kirkjuyfirvöldum þótti 

mikilvægara að Biblían yrði prentuð í heilu lagi í „prentsmiðju hinnar konunglegu 

Uppeldisstofnunar“, en á þeim tíma hafði Halldór aðeins lokið við að þýða hluta Nýja 

testamentisins. Jóni Þorkelssyni (1697–1759) var því falin umsjón með verkinu.29 Árið 1747 

var svo lokið við að prenta fjórðu útgáfu Biblíunnar á íslensku, aðeins 13 árum eftir útkomu 

Steinsbiblíu. Er sú Biblía ávallt kennd við áðurnefndan prentunarstað sinn; 

munaðarleysingjahæli í Kaupmannahöfn, svokallað Vajsenhús. Á titilsíðu Vajsenhússbiblíu er 

tekið fram að um sé að ræða endurprentun Þorláksbiblíu, og er það að mestu tilfellið, með 

smávægilegum breytingum. Upplag Vajsenhússbiblíu var 1000 eintök og kostaði bókin 

óinnbundin 1–2½ ríkisdal. Verðið var talsvert lægra en það á Steinsbiblíu, enda hafði verið lagt 

upp með þá hugsun að alþýða landsins skyldi eiga kost á því að eignast Biblíuna. 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 örfáum árum síðar.30 

19. öld 

Í byrjun 19. aldar voru Íslendingar á ný farnir að upplifa mikinn Biblíuskort, enda hafði ekki 

verið staðið að nýrri prentun Heilagrar ritningar í rúma hálfa öld. Prentsmiðja var ekki lengur 

starfrækt á Hólum og þurftu Íslendingar því að leita erlendis til að fá þá þjónustu. Geir Vídalín 

biskup (1761–1823) lýsti ástandinu svo, í samskiptum sínum við nýstofnað biblíufélag á Fjóni 

og Holtsetalandi, að „það væri hinum mestu erfiðleikum bundið að eignast þar þá blessuðu bók, 

að ef ekkert væri gert til þess að sjá fyrir nýjum birgðum, mundi hún innan tíu ára ekki lengur 

verða til“. Ennfremur sagði biskup að „fólkið setti því allar vonir sínar á góðvild kristinna 

manna erlendis“. Ákvað biblíufélagið því að kosta prentun 2.000 eintaka Nýja testamentisins.31 

Um svipað leyti heyrði skoskur Kristniboði, Ebenezer Henderson (1784–1858) að nafni, af sárri 

vöntun Íslendinga á Heilagri ritningu. Henderson var á þessum tíma staðsettur í Svíþjóð, en 

 
29 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 47–49. 

30 Sama heimild, bls. 49–50. 

31 Sama heimild, bls. 53. 
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hafði áður dvalið í Danmörku.32 Beitti Henderson sér þá fyrir því að styrkur fengist frá Hinu 

breska og erlenda Biblíufélagi í Lundúnum fyrir nýrri útgáfu Ritningarinnar á íslensku. Bauðst 

félagið þá til að kosta 3.000 eintök af Nýja testamentinu, og voru því prentuð 5.000 eintök í 

Kaupmannahöfn og send Íslendingum árið 1807. Í framhaldi ákvað Hið breska og erlenda 

biblíufélag að hefja 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 gæðapappír 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.33 Útgáfan er af mörgum talin allra lakasta biblíuútgáfa Íslendinga, bæði 

vegna óvandaðs frágangs hið ytra sem og vegna stafsetningavillna. Þykir það þó engin furða, 

miðað við þá erfiðleika sem upp komu við gerð hennar. Bókin er ef til vill þekktust fyrir vissa 

prentvillu, sem breytti „Harmagrát Jeremía“ í „Harmagrút Jeremía“. Hefur útgáfan því stundum 

verið uppnefnd Grútarbiblía. Annars hefur hún þó verið kölluð Hendersonsbiblía, í höfuð þess, 

sem barðist svo hart fyrir útgáfu hennar, og verður hér stuðst við það nafn. Þrátt fyrir alla 

annmarka reyndist Hendersonsbiblía þjóðinni engu að síður ómetanleg sending, og var hún stórt 

skref í áttina að því að gera Heilaga ritningu að almenningseign á Íslandi.34 

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

áform hans um að koma hér á fót biblíufélagi, líkt og þeim sem þegar störfuðu í Bretlandi og 

Danmörku. 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 sífelldlega fyrir Heilagri ritningu á tungu landsins“.35 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.36 Því var snemma eftir stofnun Hins íslenska Biblíufélags ráðist í 

 
32 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. 

33 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 53–55. 

34 Sama heimild, bls. 56. 

35 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. 

36 Guðrún Kvaran, „Biblíuþýðingar og íslenzkt mál“, bls. 40. 
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endurskoðun Nýja testamentisins og var það svo útgefið á árunum 1825 og 1827. Meðal 

þýðenda þar var skáldið og lærdómsmaðurinn Sveinbjörn Egilsson (1791–1852), þá ungur að 

aldri, en hann fékk það verkefni að þýða Opinberunarbók Jóhannesar. Aðrir atkvæðamiklir 

þýðendur sem að verkinu komu voru til dæmis áðurnefndur Geir biskup Vídalín og séra Árni 

Helgason (1777–1869).37 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,38 en fyrsta útsetning hennar sem Hið íslenska 

Biblíufélag annaðist. Upplag hennar var um 1.400 eintök. 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.39 Þar eru 

þýðendur sagðir hafa stuðst við danska og þýska texta, að frátöldum Sveinbirni, sem talinn er 

hafa notast við frummálið, hebreskuna, í vinnu sinni.40 Í formála Viðeyjarbiblíu lýstu þýðendur 

takmarki þýðingarvinnu sinnar; að færa Heilaga ritningu yfir á „tilgerðarlausa og auðskilda“ 

íslenska tungu.41 Með öðrum orðum, að orðfærið yrði alþýðlegt. Að mati flestra náðu þýðendur 

því markmiði, og að hér væri um að ræða vel heppnaða útgáfu Biblíunnar, þar sem afar 

fagurlega væri þýtt, með skáldlegum og alþýðlegum blæ. Fræðimenn eru yfirleitt sammála um, 

að þrátt fyrir ýmsa galla, sé Viðeyjarbiblía mikil framför frá eldri útgáfum.42 

Viðeyjarbiblían var svo endurprentuð, nánast óbreytt, árið 1859 í Reykjavík.43 Einar 

Þórðarson prentari (1818–1905) hafði þá tekið við stjórn Viðeyjarprentsmiðju og lét flytja hana 

til Reykjavíkur. Rak hann hana þar í 10 ár undir nafninu Prentsmiðja Íslands.44 Mikið var til 

útgáfunnar vandað og var hún prentuð í talsvert stærra broti en Viðeyjarbiblía. 2.000 eintök 

 
37 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 59. 

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

39 Sama heimild, bls. 60–63. 

40 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. 50–51. 

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

42 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 61–63. 

43 Sama heimild, bls. 64. 

44 Böðvar Kvaran, Auðlegð Íslendinga: Brot úr sögu íslenzkrar bókaútgáfu og prentunar frá öndverðu fram á 

þessa öld, Reykavík: Hið íslenska Bókmenntafélag, 1995, bls. 152. 
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voru prentuð af þessari sjöundu útgáfu Biblíunnar á íslensku.45 Þær fáu breytingar sem á 

þýðingunni voru gerðar vörðuðu helst stafsetningu. Hefur sú útgáfa iðulega verið kölluð 

Reykjavíkurbiblía eftir prentunar stað sínum.46 

 Að fráskildum stafsetningarvillum, var texti Viðeyjarbiblíu gagnrýndur af sumum fyrir 

að þykja ekki nægilega hátíðlegur. Það er, að málið þótti of 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. 

Gafst þó aðeins tími til að endurskoða Nýja testamentið og hluta af Gamla testamentinu; 

Davíðssálma og fáeinar af spámannabókunum.47 Að þýðingunni unnu þeir dr. Pétur Pétursson 

(1808–1891), síðar biskup, og Sigurður Melsteð (1819–1895), en báðir voru þeir á þeim tíma 

Prestaskólakennarar. Þá hafði Eiríkur Magnússon (1833–1913), guðfræðingur og 

bókasafnsvörður í Cambridge á Englandi, yfirumsjón með prófarkalestri og prentun 

þýðingarinnar.48 Munu þeir Pétur og Sigurður hafa stuðst við frumtextann við þýðingarvinnu 

sína, auk þess sem þeir höfðu eldri íslenskar þýðingar, þýðingu Lúthers og danskar þýðingar 

sér til hliðsjónar.49 Í fyrstu var Nýja testamentið ásamt Davíðssálmunum útgefið árið 1863 og 

höfðu þá verið gerðar á milli 4.000 og 5.000 versabreytingar frá útgáfu Reykjavíkurbiblíu. 

Þremur árum síðar var Biblían prentuð í heild sinni í Lundúnum, eða árið 1866. Var þetta fyrsta 

útgáfa Biblíunnar á íslensku sem prentuð var með latínuletri í stað þess gotneska sem áður hafði 

verið allsráðandi. Upplag Lundúnabiblíu, eins og hún er iðulega kölluð, er óvitað. 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 áðurnefnds prófarkalesara þýðingarinnar, Eiríks Magnússonar.50 

20. öld 

Í kjölfar þessara deilna var svo snemma farið að huga að nýrri þýðingu Biblíunnar. Árið 1887 

ákvað Hið íslenska biblíufélag að hefja endurskoðun Ritningarinnar með sérstakri áherslu á 

nýja þýðingu Gamla testamentisins. Í þetta skipti skyldi hugað vel að þeim atriðum sem 

 
45 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 63–64. 

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

47 Sama heimild, bls. 42–43. 

48 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 65. 

49 Guðrún Kvaran, „Biblíuþýðingar og íslenzkt mál“, bls. 44. 

50 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 67–68. 
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gagnrýnd voru við Lundúnabiblíuna, einkum og sér í lagi það að ekki hafði verið lögð næg 

nákvæmni í þýðinguna. Leggja skyldi því meiri áherslu á orðréttari þýðingu en áður. Eiginleg 

vinna við útgáfuna hófst þó ekki fyrr en áratugi síðar, þegar loks fannst hentugur einstaklingur 

í verkið. Varð þar fyrir valinu Haraldur Níelsson (1868–1928), þá nýkominn heim úr 

guðfræðinámi við Kaupmannahafnarháskóla. Var hann fenginn til að sjá um þýðingu Gamla 

testamentisins ásamt þriggja manna nefnd, sem hafði umsjón með verki hans. Þýðing Nýja 

testamentisins var í höndum þeirra Jóns Helgasonar (1866–1942), Þórhalls Bjarnarsonar (1855–

1916) og Eiríks Briems (1846–1929). Fljótlega varð mönnum ljóst að ekki þætti nóg að 

endurskoða síðustu biblíuútgáfu, heldur þyrfti að ráðast í nýja heildarþýðingu. Þá var jafnframt 

lögð rík áhersla 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. Hafði Haraldur þá unnið 

ötullega að þýðingunni í tæpan áratug og þýtt á þeim tíma stærstan hluta Gamla testamentisins. 

En 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.51 Ýmis textabrot Biblíunnar höfðu fengið breytta guðfræðilega merkingu með þýðingunni, 

sem ekki allir voru sáttir við. Þýðingin var þá kærð til Hins breska og erlenda biblíufélags og 

úr varð að þýðingunni var breytt og hún endurútgefin árið 1912. Árið 1914 var þýðingin svo 

endurútgefin með örlitlum breytingum, þá í vasabroti. Iðulega er biblíuútgáfan 1912/1914 

kölluð Aldamótabiblían, og var hún margoft endurprentuð á 20. öldinni, síðast árið 1978.52 

Á sjöunda áratug 20. aldar kviknaði svo áhuginn enn á ný fyrir nýrri biblíuþýðingu, og 

árið 1962 kallaði stjórn Hins íslenska biblíufélags saman nefnd manna til að endurskoða 

þýðingu Nýja testamentisins. Var nefndin skipuð prófessorum Guðfræðideildar Háskóla 

Íslands, með Sigurbjörn Einarsson (1911–2008) í fararbroddi. Árið 1972 var lokið við að þýða 

guðspjöllin og Postulasöguna. Aðalþýðandi þess verks var Jón Sveinbjörnson (1928), prófessor. 

Ákveðið var svo árið 1977 að ráðast í nýja útgáfu Biblíunnar allrar. Nokkrar umbætur voru 

gerðar á vissum 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. Einnig voru önnur rit Nýja testamentisins yfirfarin. Árið 1981 kom svo 

þessi 10. útgáfa Biblíunnar á íslensku út. Er útgáfan raunar sú eina heildarútgáfa Biblíunnar á 

íslensku sem aldrei hefur hlotið eiginlegt nafn eða viðurnefni, og hefur hún því einfaldlega verið 

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

Ritröð Guðfræðistofnunar: Biblíuþýðingar í sögu og samtíð 4/1990, ritstj. Gunnlaugur A. Jónsson, bls. 57–84. 

52 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 71–77. 
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kölluð Biblían 1981 í daglegu tali. Útgáfan hlaut góðar viðtektir og var hún margsinnis prentuð 

fram að næstu biblíuútgáfu.53 

21. öld 

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

varðar, og var hún í raun alltaf hugsuð sem bráðabirgðaútgáfa.54 Ekki löngu eftir að þýðingin 

1981 var gefin út, var því farið að huga að nýrri útleggingu Biblíunnar á íslensku, með áherslu 

á nýja þýðingu Gamla testamentisins. Þá var einnig talið mikilvægt að yfirfara þýðingu 

Apókrýfu bókanna, sem ekki höfðu verið innifaldar í íslenskri biblíuútgáfu frá því árið 1859.55 

Árið 1990 var því undirritaður samstarfssamningur Guðfræðistofnunar og Hins íslenska 

biblíufélags um gerð nýrrar útleggingar Biblíunnar. Þýðingarnefnd Gamla testamentisins 

skipuðu þar upphaflega þau Árni Bergur Sigurbjörnsson (1941–2005), dr. Guðrún Kvaran 

(1943), dr. Gunnar Kristjánsson (1945), dr. Gunnlaugur A. Jónsson (1952) og dr. Þórir Kr. 

Þórðarson prófessor, sem þá gegndi stöðu formanns þýðingarnefndarinnar. Einnig komu að 

starfinu þeir sr. Sigurður Pálsson (1936–2019), Jón Rúnar Gunnarsson málvísindamaður 

(1940–2013) og dr. Sigurður Örn Steingrímsson (1932–2012), sem ráðinn var aðalþýðandi 

Gamla testamentisins. Sigurður Örn hafði þá þegar, allt frá árinu 1988, unnið að tilraunaþýðingu 

á ritum Gamla testamentisins í samstafi við Þóri Kr. Þórðarson.56 Þóris naut þó ekki lengi við, 

því fljótlega eftir að vinna þýðingarnefndar hófst þurfti hann að taka sér hlé frá störfum vegna 

veikinda. Tók þá Guðrún Kvaran við formennsku í hans fjarveru. Stærstur hluti þýðingarinnar 

var í höndum aðalþýðandans, Sigurðar Arnar, en Jón Rúnar þýddi einnig allmörg rit.57 Einnig 

áttu þar í hlut þeir Árni Bergur, Gunnlaugur og Þórir.58 Mikilvægt er þó að undirstrika að hinn 

 
53 Sama heimild, bls. 79–83. 

54 Gunnlaugur A. Jónsson, „Inngangsorð“, Ritröð Guðfræðistofnunar: Biblíuþýðingar í sögu og samtíð 4/1990, 

ritstj. Gunnlaugur A. Jónsson, bls. 5–8, hér bls. 8. 

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

íslenskra biblíuþýðinga“, Skírnir: Tímarit Hins íslenska bókmenntafélags vor/2016, bls. 112–155, hér bls. 115. 

56 Í raun þýddu þeir dr. Sigurður Örn og dr. Þórir Kr. aðeins tvö af smærri ritum Gamla testamentisins á þessu 

tímabili, það er Jónasarbók og Rutarbók. Var ráðist í þessar þýðingar til að hafa þegar mat skyldi lagt á það hvort 

ráðlegt væri að ráðast í nýja þýðingu Gamla testamentisins alls. 

57 Þýðing Jóns á Esterarbók með ítarlegum skýringum hans hefur verið gefin út í minningu hans eftir hans dag og 

ber hún með sér hve mikill málamaður Jón var. Hann vísar til heimilda úr ólíklegustu tungumálum og lagði 

gríðarlega vinnu í þetta verk sitt. 

58 Guðrún Kvaran, „Nýrri biblíuþýðingu lokið: Verklag og vinnubrögð“, Glíman: Óháð tímarit um guðfræði og 

samfélag 5/2008, ritstj. Kristinn Ólason, bls. 9–59, hér bls. 13–16. 
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endanlegi frágangur, hin endanlega gerð þýðingarinnar var jafnan í höndum 

þýðingarnefndarinnar, eftir samráð við þýðendur, og í ýmsum tilfellum gátu þýðingardrögin 

sem nefndinni bárust tekið miklum breytingum í meðförum hennar. Sr. Sigurður Pálsson hafði 

upphaflega verið ritari nefndarinnar, en þegar dr. Þórir veiktist og lést, tók Sigurður við sæti 

hans í nefndinni. Kynningarhefti með þýðingardrögum voru gefin út meðan á vinnunni stóð til 

að kalla eftir viðbrögðum sérfræðinga og raunar hvers þess sem vildi leggja orð í belg. 

Allnokkuð barst af gagnlegum athugasemdum, sem nefndin tók mið af.59 Þá er þess að geta að 

þegar unnið var að endanlegum frágangi Davíðssálma, sem var síðasta verkið sem nefndin vann 

að, las dr. Sigurbjörn Einarsson biskup alla þýðinguna vandlega yfir og lagði fram drjúgan skerf 

að breytingatillögum. Mjög margar þeirra rötuðu inn í hina endanlegu þýðingu, enda stóð dr. 

Sigurbjörn mjög föstum fótum í íslenskri biblíumálshefð og tryggðin við þá hefð var líklega 

meiri í Davíðssálmum en flestum öðrum ritum Gamla testamentisins.60 

Vinna við endurskoðun Nýja testamentisins hófst þó talsvert síðar. Árið 2002 var stofnuð 

nefnd fyrir það krefjandi verkefni, sem í sátu þau sr. Árni Bergur Sigurbjörnsson, dr. Guðrún 

Kvaran og Jón Sveinbjörnsson prófessor. Sá síðastnefndi gegndi þar stöðu formanns, og var 

hann um leið aðalþýðandi verkefnisins.61 Jón bjó yfir mikilli reynslu og þekkingu á sviði 

biblíuþýðinga og fræðastarf hans var að verulegu leyti tengt biblíuþýðingum.62 Skömmu síðar 

kom Einar Sigurbjörnsson í nefndina, er Árna Bergs bróður hans naut ekki lengur við. Þýdd 

voru Opinberunarbókin og bréf Nýja testamentisins, en þýðing guðspjallanna og 

Postulasögunnar frá 1981 var endurskoðuð og samræmd nýju þýðingunni.63 Líkt og áður sagði 

var lögð áhersla á að endurskoðuð þýðing Apókrýfu bókanna yrði með í nýju biblíuútgáfunni. 

Árið 1986 hafði stjórn Biblíufélagsins falið þeim Árna Bergi Sigurbjörnssyni og Jóni 

Sveinbjörnssyni að vinna að nýrri þýðingu Apókrýfu bókanna,64 og var það gert með 

fyrirhugaða heildarþýðingu Biblíunnar í huga. Árið 1994 var þýðing þeirra, sem yfirfarin var 

af Guðrúnu Kvaran, útgefin ein og sér. Síðar var hún svo endurskoðuð og lítillega lagfærð af 

 
59 Sama heimild, bls. 17–21. 

60 Sama heimild, bls. 25. 

61 Sama heimild, bls. 21–22. 

62 Sjá til dæmis grein Jóns sem lýsir vel viðhorfum hans: Jón Sveinbjörnsson, „Ný viðhorf við biblíuþýðingar“, 

Ritröð Guðfræðistofnunar: Biblíuþýðingar í sögu og samtíð 4/1990, ritstj. Gunnlaugur A. Jónsson, bls. 85–120. 

63 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 86. 

64 Árni Bergur Sigurbjörnsson, „Apokrýfar bækur Gamla testamentisins“, Ritröð Guðfræðistofnunar: 

Biblíuþýðingar í sögu og samtíð 4/1990, ritstj. Gunnlaugur A. Jónsson, bls. 9–30, hér bls. 26. 
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þýðingarnefnd Gamla testamentisins fyrir útgáfu nýrrar biblíuþýðingar.65 Þýtt var eftir 

frummálunum við gerð þessarar nýju útleggingar Heilagrar ritningar á íslensku, en við yfirferð 

var stuðst við eldri íslenskar útgáfur af Biblíunni, sem og nýjar þýðingar frá Norðurlöndunum, 

Þýskalandi, Bretlandi og Bandaríkjunum. Leitast var við að nota aðgengilegt nútímamál sem 

jafnan væri frumtextunum trúfast.66 Þá var reynt að feta vandlega línuna milli nútímavæðingar 

málsins og hins hefðbundna Biblíulega málfars.67 Til marks um það var ákveðið að nota að 

jafnaði fleirtölumyndina við/okkur í sögutextum, beinni frásögn, lagatextum og prósa, en 

fleirtölumyndina vér/oss í litúrgískum textum, sálmum, bænum og ljóðum.68 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 svipuð tilvik. Þær breytingarnar voru þó að 

mestu einskorðaðar við Nýja testamentið.69 Þessar þýðingarbreytingar eru því sérlega gott dæmi 

um það hvernig biblíuþýðingar okkar mótast samhliða samfélaginu. Líkt og gefur að skilja voru 

þó ekki allir á sama máli um réttmæti þessara breytinga, sem og annarra breytinga, sem 

þýðingarnefndirnar gerðu með vinnu sinni. Var því víða deilt um þessar ákvarðanir, líkt og svo 

gjarnan gerist þegar nýjar biblíuþýðingar eru annars vegar.70 Þrátt fyrir gagnrýnisraddir kom 

þessi 11. og nýjasta útgáfa Biblíunnar á íslensku, sem gjarnan er kölluð Biblía 21. aldar, út árið 

2007, eftir hátt í tveggja áratuga starf og yfir 700 fundi þýðingarnefndar Gamla testamentisins.71 

Eins og algengast er um nýjar biblíuþýðingar, sem hljóta nokkra gagnrýni í fyrstu, þá virðist 

þegar frá hefur liðið orðið býsna góð sátt um þessa nýjustu biblíuútgáfu Íslendinga. 

Saga Biblíunnar á Íslandi heldur áfram. Hið íslenska biblíufélag, elsta starfandi félag á 

Íslands, heldur enn uppi öflugu starfi sem miðar að því að vinna að útgáfu, útbreiðslu og notkun 

Biblíunnar, bæði innanlands sem utan.72 Með breyttum lesvenjum fólks hefur félagið lagt 

áherslu á gera Biblíuna á íslensku aðgengilega á nýjum miðlum, það er, í tölvum, snjalltækjum 

 
65 Guðrún Kvaran, „Biblía 21. aldar: Aðdragandi–verklag–athugasemdir“, Ritröð Guðfræðistofnunar 26/2008, 

ritstj. Pétur Pétursson, bls. 41–76, hér bls. 49–50. 

66 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 87. 

67 Guðrún Kvaran, „Nýrri biblíuþýðingu lokið“, bls. 20. 

68 Guðrún Kvaran, „Biblía 21. aldar: Aðdragandi–verklag–athugasemdir“, bls. 53. 

69 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 85–87. 

70 Guðrún Kvaran, „Nýrri biblíuþýðingu lokið“, bls. 9. 

71 Sama heimild, bls. 9, 14. 

72 „Um Hið íslenska biblíufélag“, Hið íslenska biblíufélag: biblian.is, sótt 12. maí 2020 af https://biblian.is/hid-

islenska-bibliufelag. 
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og á internetinu. Árið 2019 var hópur íslenskra leikara fenginn til að lesa Nýja testamentið á 

hljóðbók, sem síðar sama ár var gerð aðgengileg öllum, gjaldfrjálst. Þá er lestur á einstökum 

ritum Gamla testamentisins þegar hafinn.73 

Þegar saga Biblíunnar á íslensku er skoðuð má glöggt sjá hvernig straumar og stefnur í 

hinu ytra samfélagi hafa oft á tíðum haft gríðarleg áhrif á þýðingarvinnuna. Þá staðreynd þarf 

ávallt að hafa í huga þegar samanburður á biblíuþýðingum er annars vegar. Á sama tíma er 

áhugavert að sjá, að samhliða því sem nýjar þýðingar mótast af samfélaginu, má greina í 

íslenskri biblíuþýðingarsögu rauðan þráð sem teygir sig allt til okkar elstu þýðinga á 

Ritningunni; grundvöll sem lagður hefur verið að íslensku kirkju- og biblíumáli, sem byggt 

hefur verið á allar götur síðan. Hefur í því sambandi stundum verið talað um íslenska 

biblíumálshefð. Sú hefð getur oft reynst býsna sterk, ekki síst þegar mjög kunnir textar eins og 

faðir vorið eiga hlut að máli,74 en breytingarnar eru jafnan það sem meiri athygli vekur. Ef til 

vill er það ástæðan fyrir því hversu áhugavert það getur verið að bera saman biblíuþýðingar og 

rannsaka áhrif þeirra og sögu. 

Steinn Jónsson Hólabiskup 

Æviágrip 

Steinn Jónsson, Hólabiskup, sá sem biblíuþýðingin 1728 er gjarnan kennd við, er ef til vill 

fæstum Íslendingum kunnugur, en þegar saga íslenskra biblíuþýðinga er annars vegar, ber nafn 

hans ítrekað á góma. Í þessum kafla verður stuttlega rakið æviágrip þessa merka manns, með 

það að markmiði að varpa frekara ljósi á þýðingarsögu Steinsbiblíu. 

Steinn Jónsson fæddist að Hjaltabakka í Húnavatnssýslu, þann 30. ágúst 1660. Foreldar 

Steins voru þau séra Jón Þorgeirsson (~1597–1674) og Guðrún Steingrímsdóttir (~1623–1690), 

en séra Jón starfaði á þeim tíma sem prestur á Hjaltabakka. Guðrún var fjórða og síðasta 

eiginkona Jóns, en alls eignaðist hann 34 börn75, þar af 13 með Guðrúnu. Af þeim þrettán var 

Steinn sjöundi í röðinni. Árið 1647 missti Steinn föður sinn, þá aðeins 14 ára gamall. Flutti þá 

 
73 Grétar Halldór Gunnarsson, „Með orð Guðs í eyrunum: Hvar sem er og hvenær sem er!“, B+: Blað 

biblíufélagsins 2019, ritstj. Guðmundur Brynjólfsson, bls. 5. 

74 Sjá grein: Stefán Karlsson, „Drottinleg bæn á móðurmáli“, Ritröð Guðfræðistofnunar: Biblíuþýðingar í sögu og 

samtíð 4/1990, ritstj. Gunnlaugur A. Jónsson, bls. 145–174. 

75 „Áttundi evangeliski biskup á Hólum H[erra] Steinn Jónsson“, Biskupasögur Jóns prófasts Halldórssonar í 

Hítardal með viðbæti: II. Hólabiskupar 1551–1798, Reykjavík: Prentsmiðjan Gutenberg, 1911–1915, bls. 166–

184, hér bls. 166. 
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„hin guðhrædda og dyggðum prýdda Guðrún“76, líkt og henni er lýst í líkræðu frá útför Steins 

Jónssonar, eftir séra Jón Þorleifsson (d.1776), að Hjaltastöðum í Skagafirði, og svo síðar að 

Hofstöðum.77 

Árið 1678, þá er hann var á sínu 18. aldursári, sendi móðir hans hann í nám við Hólaskóla, 

þaðan sem hann útskrifaðist fimm árum síðar, það er árið 1683. Snemma varð mönnum ljóst að 

Steinn var metnaðarfullur nemandi, sem skorti ekki löngun eftir frekari menntun, og var honum 

því boðið að sinna kennslustörfum við skólann eftir útskrift.78 Eftir það gekk hann í þjónustu 

Sólveigar Magnúsdóttur (1627–1710) og sonar hennar, Guðmundar Þorkelssonar (1652–1734), 

á Hólum í Eyjafirði, og þjónaði hann þar til 26 ára aldurs.79 Það sama ár, það er árið 1686, sigldi 

hann með ráði móður sinnar til Kaupmannahafnar, þar sem hann stundaði nám undir doktor 

Caspar Bartolin (1655–1738), með handleiðslu doktor Wilhelms Worms (1633–1704). Þar 

dvaldi Steinn í alls tvö ár, og sneri svo aftur heim til Íslands að námi loknu.80 Við heimkomu 

var hann fljótt vígður til þjónustu sem kapellán í Hítarnesi. Þar þjónaði hann í fjögur ár, en var 

svo árið 1692 kallaður til að verða kirkjuprestur í Skálholti. Ári seinna losnaði þó staða 

sóknarprests í Hítarnesi, og varð Steini því úthlutuð sú staða. Þar dvaldi hann og þjónaði í sex 

ár. Á þeim árum gekk hann að eiga Valgerði Jónsdóttur (1668–1751), dóttur séra Jóns 

Guðmundssonar (1635–1694) frá Staðarhrauni í Borgarfirði.81 Að þeim sex árum liðnum tók 

Steinn við embætti sóknarprests í Setbergi í Snæfellsnessýslu, og þjónaði hann þar í alls 12 ár. 

Á þeim árum sem hann þjónaði að Hítarnesi og Setbergi, eignuðust þau hjónin ellefu börn; sjö 

syni og fjórar dætur. Úr þeim barnahópi komust fimm á legg.82 

Árið 1710 lést séra Björn Þorleifsson biskup (1663–1710), og losnaði því staða 

Hólabiskups. Sigldi Steinn því út til Kaupmannahafnar, þá á sínu fimmtugasta aldursári, til að 

sækja um stöðuna. Þann 25. maí 1711 gekk það eftir83, og var Steinn vígður til Hólabiskups af 

Christen Worm (1672–1737), Sjálandsbiskupi í Vor Frúarkirkju í Kaupmannahöfn, með 

 
76 Sama heimild, bls. 174. 

77 Sama heimild, bls. 174. 

78 Sama heimild, bls. 174–175. 

79 Sama heimild, bls. 166. 

80 Sama heimild, bls. 175. 

81 Sama heimild, bls. 176. 

82 Sama heimild, bls. 177–178. 

83 Íslenzkar æviskrár frá landnámstímum til ársloka 1940, IV. bindi, ritstj. Páll Eggert Ólafsson, Reykjavík: Hið 

íslenska Bókmenntafélag, 1951, bls. 351. 
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blessun Friðriks IV konungs. Viku síðar sigldi hann aftur til Íslands, en tók þó ekki við 

biskupsstólnum fyrr en árið 1712.84 Síðar meðtók Steinn svo umsjón með prentsmiðjurekstri á 

Hólum, sem átti eftir að setja nokkurn svip á hans starfsferil og arfleifð.85 Um það verður betur 

fjallað hér að neðan. Steinn er gjarnan sagður hafa verið lítill framkvæmdamaður í biskupstíð 

sinni og að eftirlit með kirkjumálum í Hólastifti hafi verið í molum eftir stjórnartíð hans. Til að 

mynda hafði ekki verið vísiterað í biskupsdæminu í 27 ár. Að auki er Steinn sagður hafa verið 

mildur stjórnandi og að á hans tímum hafi agaleysi verið algengt vandamál meðal nemenda 

Hólaskóla.86 Steini er þó gjarnan lýst sem vel gefnum og göfuglyndum manni, sem í bjó mikil 

skáldasnilli.87 Til að mynda bendir Jón Þorkelsson, skólameistari í Skálholti, á í ritgerð sinni, 

Ný hungurvaka, að Steinn hafi á sínum dögum verið álitinn eitthvert besta skáld á íslenska 

tungu. Að auki hafi hann verið nafntogaður ræðumaður.88 Biskupsembættinu gegndi hann allt 

til síns dauðadags, en aðfaranótt 3. desember 1739 lést Steinn Jónsson að Hólum, þá á sínu 80. 

aldursári.89 

Prentsmiðjurekstur í biskupstíð Steins 

Fyrirrennari Steins, Björn Þorleifsson, hafði í biskupstíð sinni staðið fyrir því að prentsmiðja 

yrði starfrækt á Hólum, og úr varð að árið 1703 náðist um það samkomulag við Brynjólf 

Þórðarson (1681–1762) að prentsmiðjan í Skálholti yrði keypt og flutt á Hóla. Þá hafði 

prentverkið ekki verið starfrækt í sex ár.90 Þar sem að prentverkið var álitið eign Björns, gekk 

það í eigu ekkju biskups, Þrúðar Þorsteinsdóttur (1666–1738), eftir dauða hans. Þrúður var af 

ætt Guðbrands biskups Þorlákssonar (1541/1542–1627), líkt og aðrir þeir sem fram til þessa 

höfðu haft yfirráð yfir prentverkinu.91 Þegar Steinn tók við biskupsstólnum var honum boðið 

að kaupa prentverkið, sem hann og gerði. Var samkomulagið með sama hætti og hið fyrra, það 

 
84 „Áttundi evangeliski biskup á Hólum H[erra] Steinn Jónsson“, bls. 178–179. 

85 Sama heimild, bls. 179–180. 

86 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, „Stólarnir á 18. öld: Stefnur og straumar“, Saga biskupsstólanna, Gunnar 

Kristjánsson og Óskar Guðmundsson, Reykjavík: Bókaútgáfan Hólar, 2006, bls. 607–674, hér bls. 618, 649. 

87 Íslenzkar æviskrár frá landnámstímum til ársloka 1940, bls. 351. 

88 Jón Þorkelsson, Æfisaga Jóns Þorkelssonar skólameistara í Skálholti: I, Reykjavík: Prentsmiðjan Gutenberg, 

1910, bls. 413. 

89 „Áttundi evangeliski biskup á Hólum H[erra] Steinn Jónsson“, bls. 184.  

90 Böðvar Kvaran, Auðlegð Íslendinga, bls. 79. 

91 Haukur Már Haraldsson, Frá Hólum til Reykjavíkur: Fyrstu 300 árin í prentsögu Íslendinga, Reykjavík: Iðnú, 

1992, bls. 21. 
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er, að Steinn sjálfur væri eigandi prentverksins.92 Prentverkið þótti þó hrörlegt og í mikilli þörf 

fyrir endurnýjun, er Steinn tók við því.93 Steinn virðist þó ekki hafa aflað nýrra tækja í 

biskupstíð sinni, í stað þeirra sem úr sér voru gengin. Í úttekt á Hólaprentsmiðju eftir dauða 

hans má finna lýsingu á slitnu og ónothæfu prentverki.94 Í kjölfar kaupanna fór Steinn þó að 

rannsaka það hvort prentsmiðjan hefði nokkurn tíma átt að ganga í erfðir. Var þá erfðaskrá 

Guðbrands biskups skoðuð í því samhengi, en hana mátti skilja sem svo að prentsmiðjan skyldi 

renna til Hóladómkirkju við dauða hans.95 Úr því urðu mikil málaferli milli Steins biskups og 

Brynjólfs Þórðarsonar. Enduðu þau þó með fullsáttum og var svo álitið að Hóladómkirkja væri 

réttmætur eigandi prentsmiðjunnar, allt frá dauða Guðbrands biskups. Brynjólfi var því gert að 

endurgreiða kaupverðið.96 

Gjarnan er 18. öldinni lýst sem heldur tilþrifalitlu tímabili í íslenskri prentsögu.97 

Klemens Jónsson (1862–1930) lýsir því tímabili svo í bók sinni um sögu íslenskrar prentlistar, 

frá 1930: 

 Yfir höfuð má segja, að Hólaprentsmiðja alla 18. öldina gerði lítið annað en að endurprenta 

gamalt guðsorð, er náð hafði hylli almennings. Fólkið las á annað hundrað ára alltaf sömu 

ræðurnar og hugvekjurnar ár eftir ár, bað sömu bænirnar og söng sömu sálmana á grallaranum. 

Var því ekki að furða, þótt sjóndeildarhringurinn væri þröngur.98 

Prentsmiðjurekstur Steins Jónssonar var þar engin undantekning, og verður ekki sagt að mikil 

umsvif hafi átt sér stað í bókaútgáfu Íslendinga í hans tíð, þrátt fyrir langan embættisferil Steins. 

Á þeim árum voru nánast eingöngu prentaðar guðsorðabækur á Hólum, að undanskildum þrem 

tækifæriskvæðum, einni líkpredikun og lögþingsbók.99 Þá var mikið um eftirprentanir eldri rita 

í biskupstíð Steins, þar á meðal fjórar útgáfur af Passíusálmunum.100 Einnig samdi Steinn sjálfur 

kristilegt efni sem hann lét prenta, en langlífast af því varð ritið Psaltarium triumphale eður 

 
92 Böðvar Kvaran, Auðlegð Íslendinga, bls. 81. 

93 Haukur Már Haraldsson, Frá Hólum til Reykjavíkur, bls. 21. 

94 Sama heimild, bls. 22–23. 

95 Böðvar Kvaran, Auðlegð Íslendinga, bls. 81. 

96 Jón Þorkelsson, Æfisaga Jóns Þorkelssonar skólameistara í Skálholti, bls. 414. 

97 Böðvar Kvaran, Auðlegð Íslendinga, bls. 80. 

98 Klemens Jónsson, Fjögur hundruð ára saga prentlistarinnar á Íslandi, Reykjavík: Félagsprentsmiðjan, 1930, 

bls 64. 

99 Einar G. Pétursson, „Bókaútgáfa á biskupsstólunum“, Saga biskupsstólanna, Gunnar Kristjánsson og Óskar 

Guðmundsson, Reykjavík: Bókaútgáfan Hólar, 2006, bls. 569–606, hér bls. 598. 

100 Böðvar Kvaran, Auðlegð Íslendinga, bls. 81. 
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upprisupsaltari út af dýrðarfullum upprisusigri vors Drottins Jesu Christi.101 Hefur það þótt 

nokkur afturför frá því er prentsmiðjan var starfrækt í Skálholti fyrir lok 17. aldar, þegar Þórður 

biskup Þorláksson (1637–1697) stóð fyrir prentun ýmissa fornsagna, þar á meðal Landnámu og 

Kristni sögu.102 

Tvö rit, sem prentuð voru í tíð Steins, eru þó sérstaklega eftirtektarverð. Annars vegar er 

það Steinsbiblían, sem verður ítarlega til umfjöllunar hér að neðan, og hins vegar er það 

Húspostilla Jóns Vídalíns (1666–1720), sem út kom á árunum 1718–1720. Vídalínspostilla, 

eins og hún er jafnan kölluð, varð vinsælust allra húslestrabóka og var notuð sem slík allt fram 

á 20. öldina.103 Jón Vídalín, samtímamaður og embættisbróðir Steins Jónssonar, gegndi embætti 

Skálholtsbiskups á árunum 1698–1720. Jón var mikill lærdóms- og fræðimaður, og 

afkastamikill rithöfundur.104 Auk þess sem Jón samdi eigið efni, sem í mörgum tilfellum var 

prentað og útgefið, ýmist að Hólum eða erlendis,105 þá vann Jón að sinni eigin þýðingu á Nýja 

testamentinu.106 Betur verður vikið að þeirri útleggingu síðar. Bent hefur verið á að 

Skálholtsbiskupar 18. aldar hafi verið talsvert meiri skörungar en embættisbræður þeirra sem 

sátu að Hólum. Af þeim sökum hafa lengi verið uppi vangaveltur um hvort prentsmiðjunni hefði 

betur verið komið í höndum Skálholtsmanna.107 

Nánar um Steinsbiblíu 

Hér að ofan hefur aðeins verið stiklað á stóru í umfjölluninni um Steinsbiblíu. Nauðsynlegt er 

þó, í rannsókn sem þessari, að greina ítarlega frá heildarmynd útleggingarinnar og verður 

þessum kafla því varið í að fjalla nánar um Steinsbiblíu. Farið verður yfir tildrög útgáfunnar og 

ytri og innri umgjörð hennar lýst. Einnig verður sæti hennar og orðspor í íslensku 

biblíuþýðingarsögunni til umfjöllunar, sem og eldri rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

þýðingarverki Steins Jónssonar. 

 
101 Einar G. Pétursson, „Bókaútgáfa á biskupsstólunum“, bls. 598. 

102 Böðvar Kvaran, Auðlegð Íslendinga, bls. 76–78. 

103 Einar G. Pétursson, „Bókaútgáfa á biskupsstólunum“, bls. 599. 

104 Böðvar Kvaran, Auðlegð Íslendinga, bls. 83. 

105 Einar G. Pétursson, „Bókaútgáfa á biskupsstólunum“, bls. 598–599. 

106 Guðrún Kvaran, „Nokkur orð um málið á Steinsbiblíu“, bls. 133. 

107 Einar G. Pétursson, „Bókaútgáfa á biskupsstólunum“, bls. 598. 
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Tildrög og útgáfa 

Í áðurnefndu verki Jóns Þorkelssonar lýsir skólameistarinn tildrögum þriðju biblíuútgáfu 

Íslendinga á þennan hátt: 

„Margir menn á Íslandi höfðu kvartað um það, bæði við biskupinn og við Peter Raben 

sjóliðsforingja, þá er hann var þar sem stiptamtmaður 1720, að biblían væri orðin mjög torfeing 

og dýr; notaði biskupinn þá tækifærið og sótti um leyfi konungs til að láta prenta hana af nýju, og 

fekk hann það og þar með þá skipun, að semja nýja útleggingu eptir þeirri nýjustu dönsku 

trúboðara biblíu, er þá var til.“108 

Umrætt leyfi konungs fékkst árið 1723 og fimm árum síðar var hafist handa við að prenta 

þýðinguna, eða árið 1728. Eins og áður sagði ber aðaltitilsíða Steinsbiblíu það ártal, það er að 

segja upphafsár prentunar. Iðulega er talað um að prentun hafi lokið árið 1734,109,110 en Jón 

Þorkelsson fullyrðir þó í riti sínu að prentun Steinsbiblíu hafi staðið yfir árin 1728 til 1736.111 

Ef ekki er um prentvillu þar að ræða má ímynda sér að verkið hafi ekki komið á markað fyrr en 

tveimur árum eftir að prentun þess lauk, og að endanlegur frágangur hafi seinkað útkomu fram 

til ársins 1736.112 En burtséð frá því hvort að prentunin sjálf hafi tekið sex ár eða átta, má 

fullyrða að prentunartíminn sé heldur langur, þá sérstaklega þegar miðað er við prentunartíma 

Guðbrandsbiblíu, sem sagður er hafa verið aðeins eitt og hálft til tvö ár.113 Ástæðan að baki 

þessa langa prentunartíma er sögð vera sú að menn hafi stokkið í prentun annarra bóka á meðan 

prentun Steinsbiblíu stóð yfir.114 Til að mynda er sagt að biskup hafi gert hlé á prentun 

Biblíunnar til að gefa út Grallarann, sálmasöngsbókina sem fyrst var gefin út af Guðbrandi 

Þorlákssyni árið 1594. Um þessa töf á prentun Biblíunnar orti Einar Sæmundsson (1684–1750): 

  

 
108 Jón Þorkelsson, Æfisaga Jóns Þorkelssonar skólameistara í Skálholti, bls. 414. 

109 Í eftirriti á bókmenntasögudrögum Jóns Ólafssonar úr Grunnavík í Jökulfjörðum er haft eftir Steini Jónssyni 

sjálfum að prentun hafi lokið árið 1734. 

110 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 39. 

111 Jón Þorkelsson, Æfisaga Jóns Þorkelssonar skólameistara í Skálholti, bls. 414. 

112 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 40. 

113 Sama heimild, bls. 24. 

114 Sama heimild, bls. 39. 
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Biblíuverkið byrja vann, 

biskup Steinn Jónsson heitir hann, 

komst fram í miðja Kongabók, 

kraptaverkið þá enda tók; 

uppgefinn varð með öllu hann, 

undi betur við Grallarann.115 

Auk þess sem að pásur voru gerðar annað slagið til að prenta önnur rit, má gera ráð fyrir því að 

slæmt ásigkomulag prentverksins hafi valdið mönnum erfiðleikum við prentunina.116 

Bókinni sjálfri er skipt í fimm hluta: Mósebækurnar að Rutarbók, Samúelsbók að 

Ljóðaljóðunum, Spámannabækurnar, Apókrýfu ritin og loks Nýja testamentið. Þá er 

Steinsbiblía um margt frábrugðin eldri útgáfum Biblíunnar. Til að mynda voru formálar 

Lúthers, sem áður höfðu verið með í bæði Guðbrandsbiblíu og Þorláksbiblíu, teknir út,117 og 

tilvísanir í aðra biblíustaði, sem áður voru prentaðar í jaðargreinum, felldar inn í meginmál 

textans. Stóru upphafsstafirnir, sem prýtt höfðu fyrri útgáfur, voru einnig fjarlægðir.118 Auk 

þess eru textar Steinsbiblíu prentaðir tvídálka, sem þekktist ekki áður í íslenskum Biblíum. 

Einnig var Steinsbiblía prentuð í minna broti, og er hún af þeim sökum talsvert þykkari en þær 

eldri. Þá er pappírinn sagður lélegur119 og letrið í meginmáli útgáfunnar slitið og óskýrt.120 

Þýðingarvinna 

Auk þess að styðjast við eldri íslenska biblíuútgáfu, að öllum líkindum Þorláksbiblíu,121 má 

gera ráð fyrir því að Steinn Jónsson hafi nýtt sér ýmsar aðrar útleggingar Ritningarinnar við 

þýðingarvinnu sína. Á skreyttu titilblaði Steinsbiblíu stendur meðal annars skrifað: „Med 

kostgiæfne | og epter Høfud-Textunum | meir en̄ fyrrum athugud [...].“122 Miðað við þessi orð 

mætti halda að Steinn Jónsson hafi notast við bæði hebreska og gríska texta við þýðingarvinnu 

sína, en svo er ekki. Því hefur verið haldið fram að hér sé verið að vísa til þýðinga sr. Páls 

 
115 Jón Þorkelsson, Æfisaga Jóns Þorkelssonar skólameistara í Skálholti, bls. 55. 

116 Haukur Már Haraldsson, Frá Hólum til Reykjavíkur, bls. 21. 

117 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 41–42. 

118 Haukur Már Haraldsson, Frá Hólum til Reykjavíkur, bls. 21–23. 

119 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 41–42. 

120 Haukur Már Haraldsson, Frá Hólum til Reykjavíkur, bls. 23. 

121 Magnús Már Lárusson, „Drög að sögu íslenzkra biblíuþýðinga: 1540–1815“, Kirkjuritið 15:4/1949, ritstj. 

Ásmundur Guðmundsson, bls. 336–351, hér bls. 342. 

122 Biblia: Þad er øll Heiløg Ritning, Hoolum i Hialltadal, 1728, titilblað. 
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Björnssonar í Selárdal (1620–1706) annars vegar, og hins vegar til þýðinga hins áðurnefnda 

Jóns Vídalíns.123 

Hinn fyrrnefndi mun hafa unnið að því að færa ýmis rit Biblíunnar yfir á íslenska tungu, 

en þýddi hann meðal annars að einhverju leyti upp úr frummálunum. Þar á meðal þýddi hann 

allt Nýja testamentið en einnig ýmis rit Gamla testamentisins, svo sem Davíðsálmana og 

Jesajaritið,124 en Páll var menntaður bæði í grísku og hebresku. Páll varð því fyrstur manna til 

að snúa Nýja testamentið í heild sinni úr grísku yfir á íslensku.125 Verkið vann Páll að tilhlutan 

Þórðar Þorlákssonar biskups (1637–1697) og var ætlunin að setja það í prentun. Sagt er að 

Þórður hafi farið miklum lofsorðum um þýðinguna, en þó fór það aldrei svo að þýðingin yrði 

prentuð.126 Þýðingar Páls hafa að miklum hluta varðveist í handritum, bæði hans eigin og 

eftirritum annarra.127 Hafa þýðingar Páls fengið þann dóm, að málið „virðist allgott eftir þeirra 

tíma hætti“.128 

Líkt og minnst var á hér að ofan, mun Jón Vídalín, Skálholtsbiskup og samtímamaður 

Steins Jónssonar, hafa unnið að þýðingu Nýja testamentisins úr grísku, en talið er að sú 

þýðingarvinna hafi átt sér stað árið 1710. Líklegt þykir að verk Jóns hafi orðið fyrir áhrifum af 

sr. Páli Björnssyni, en þeir voru systkinasynir og var Jón hjá honum í læri á sínum yngri árum. 

Samhliða þýðingunni samdi Jón skýringar á ritum Nýja testamentisins.129 Í bréfi til 

Sjálandsbiskups frá árinu 1720 nefnir Jón að nýjatestamentisþýðing hans liggi þegar á borði 

Árna Magnússonar í Kaupmannahöfn og bíði hans yfirferðar. Var þá ætlun hans að fá bæði 

þýðinguna og skýringarritið prentað.130 Jóni entist þó ekki aldur til að fá verk sín prentuð, því 

það sama ár, það er 1720, lét hann lífið. Við dauða hans lágu ritin þó tilbúin til prentunar hjá 

Árna Magnússyni.131 Handritið sem var í vörslu Árna er sagt hafa brunnið með Árnasafni í 

 
123 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 40. 

124 Sama heimild, bls. 40. 

125 Magnús Már Lárusson, „Drög að sögu íslenzkra biblíuþýðinga“, bls. 337. 

126 Hannes Þorsteinsson, „Minning sjera Páls prófasts Björnssonar í Selárdal“, Skírnir: Tímarit Hins íslenska 

bókmenntafélags XCVI/1922, ritstj. Árni Pálsson, bls. 53–92, hér bls. 82–83. 

127 Magnús Már Lárusson, „Drög að sögu íslenzkra biblíuþýðinga“, bls. 337. 

128 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 40. 

129 Magnús Már Lárusson, „Drög að sögu íslenzkra biblíuþýðinga“, bls. 338. 

130 Magnús Már Lárusson, „Nýja testamentis-þýðing Jóns Vídalíns“, Skírnir: Tímarit Hins íslenska 

bókmenntafélags CXXIV/1950, ritstj. Einar Ól. Sveinsson, bls. 57–69, hér bls. 57–58. 

131 Magnús Már Lárusson, „Drög að sögu íslenzkra biblíuþýðinga“, bls. 338. 
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Kaupmannahafnarbrunanum 1728.132 Í dag er lítið varðveitt af þýðingunni, svo vitað sé, og 

óvisst er um endanleg afdrif þeirra handrita sem til voru. Víst er þó að þýðingar Jóns á 

Pálsbréfum og Hebreabréfinu og skýringar þeirra hafa varðveist til dagsins í dag, bæði í 

upprunalegu uppkasti og í afskrift eins skrifara hans.133 Þó virðist sem þýðing Jóns hafi ratað í 

hendur Steins Jónssonar, því vitað er að Steinn hafi haft aðgang að báðum ofantöldum 

þýðingarverkum. Þannig hafi Steinn notið góðs af þýðingum þeirra Jóns Vídalíns og Páls 

Björnssonar, við útgáfu sína á Steinsbiblíu, hvort sem það var beint eða óbeint.134 

Líkt og áður sagði, þá fylgdi leyfi konungs fyrir nýrri biblíuútgáfu Steins þau boð að 

„semja nýja útleggingu eptir þeirri nýjustu dönsku trúboðara biblíu, er þá var til“.135 Ekki er á 

hreinu hvaða dönsku útleggingu Steinn hefur stuðst við, en þrjár hafa þó verið nefndar í þessu 

samhengi: biblíuútgáfa Resens frá 1607, Biblía Kristjáns IV frá 1633 og biblíuútgáfa Hans 

Svanes frá 1647.136,137 Sú fyrstnefnda, sem kennd er við guðfræðiprófessorinn, og síðar 

Sjálandsbiskup, Hans Poulsen Resen (1561–1638), var frumraun Dana við að þýða Heilaga 

ritningu upp úr frummálunum. Niðurstaðan var útlegging sem fylgdi frumtextanum einum of 

orðrétt, á kostnað þess að málið yrði auðskilið. Biblía Kristjáns IV frá 1633 er í raun 

endurprentun eldri þýðingar frá 1589, sem þótti mun auðskildari og vinsælli en þýðing Resens. 

Hin síðastnefnda er endurskoðuð útgáfa Resens, unnin af Hans Svane (1606–1668), prófessor 

og síðar Sjálandsbiskup. Sagt er að útgáfan, sem iðulega er kölluð Resen-Svaning Biblían eða 

„den Resen-Svaningske Bibel“, hafi einnig þrætt frumtextann allnákvæmlega og þótt 

illskiljanleg.138 Líklegast þykir að Resen-Svaning Biblían hafi verið sú sem Steinn hefur stuðst 

við, meðal annars vegna þess að þá bók er hér enn að finna á söfnum.139 Einnig benda fyrri 

rannsóknir á textum Steinsbiblíu til þess að nokkurt samræmi megi finna milli þýðingar Steins 

 
132 Magnús Már Lárusson, „Nýja testamentis-þýðing Jóns Vídalíns“, bls. 58. 

133 Magnús Már Lárusson, „Drög að sögu íslenzkra biblíuþýðinga“, bls. 338. 

134 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 40. 

135 Jón Þorkelsson, Æfisaga Jóns Þorkelssonar skólameistara í Skálholti, bls. 414. 

136 Magnús Már Lárusson, „Drög að sögu íslenzkra biblíuþýðinga“, bls. 340–341. 

137 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 40–41. 

138 „The history of the Danish Bible“, Bibelselskabet: bibelselskabet.dk, sótt 14. Febrúar 2020 af 

https://www.bibelselskabet.dk/om-bibelselskabet-menu-information-english/history-danish-bible. 

139 Magnús Már Lárusson, „Drög að sögu íslenzkra biblíuþýðinga“, bls. 341. 
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og dönsku þýðingarinnar 1647.140 Að auki þykir líklegt að Jón Vídalín hafi stuðst við þá sömu 

biblíuútgáfu í lokaleiðréttingum á Nýja testamentisþýðingu sinni.141 

Arfleifð og orðspor 

Líkt og drepið var á hér að ofan hefur Steinsbiblía fengið heldur óvægna dóma allt frá því hún 

var gefin út og algengt er að hlutskipti hennar og áhrif í íslenskri biblíuþýðingarsögu séu dæmd 

óveruleg. Magnús Már Lárusson (1917–2006) segir í yfirliti sínu yfir íslenskar biblíuþýðingar 

frá 1949 að Steinsbiblían sé endurskoðuð útgáfa Þorláksbiblíu með „helzt til mikilli hliðsjón af 

hinni dönsku Biblíu“. Ennfremur fullyrðir hann, líkt og aðrir, að ástæða þess að ráðist hafi verið 

í prentun Vajsenhússbiblíu árið 1747, sem er eiginleg endurprentun Þorláksbiblíu, sé sú að 

Steinsbiblían þótti óvinsæl. Það þykir því heldur óvenjulegt að næsta útgáfa Biblíunnar kom 

aðeins 13 árum eftir Steinsbiblíu, og að þá hafi verið ákveðið að endurprenta biblíuútgáfuna 

sem Steinsbiblían átti að leysa af hólmi.142,143 Því er gjarnan sagt, í þessu samhengi, að 

Steinsbiblían sé þannig líkt og hlykkur á annars beinni leið frá Guðbrandsbiblíu og að 

Hendersonsbiblíunni, sem út kom árið 1813. Er þar vísað til þess að allar þær íslensku 

biblíuútgáfur sem út komu fram að og með Hendersonsbiblíunni, að undanskilinni Steinsbiblíu, 

áttu texta sinn að rekja til Guðbrandsbiblíu, sem á sínar rætur að rekja að drjúgum hluta til Nýja 

testamentis Odds.144 

Umræddar óvinsældir Steinsbiblíu eru iðulega sagðar vera orsakir þriggja ólíkra þátta: 

dönskuskotinnar þýðingu, óvenju hás verðs og ytri umgjarðar útgáfunnar. Um hið síðastnefnda 

var ítarlega fjallað hér að ofan, það er að segja, um það hve óvönduð ytri umgjörð Steinsbiblíu 

þótti, og þótti hún því ekki jafn vegleg og fyrri biblíuútgáfur. Elstu umfjöllun um hið 

fyrstnefnda, það er málið í Steinsbiblíu, má að öllum líkindum finna í ritgerð Ludvig Harboe 

(1709–1783), dansks eftirmanns Steins á Hólabiskupsstól, um íslenskar biblíuþýðingar frá 

1746. Þar gagnrýnir Harboe þýðinguna fyrir að fylgja dönsku útgáfunni um of og að Steinn hafi 

jafnvel misskilið þar dönskuna. Bendir hann á nokkur dæmi um rangþýðingar í texta Steins. 

Guðrún Kvaran bendir þó á í grein sinni um málfar Steinsbiblíu, að víða hafi Harboe yfirsést 

að bera texta Steinsbiblíu saman við eldri íslenskar þýðingar, sem Steinn studdist við, þaðan 

 
140 Guðrún Kvaran, „Nokkur orð um málið á Steinsbiblíu“, bls. 138, 140 og 143. 

141 Magnús Már Lárusson, „Drög að sögu íslenzkra biblíuþýðinga“, bls. 340–341. 

142 Sama heimild, bls. 342. 

143 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 50. 

144 Sama heimild, bls. 43. 
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sem rætur meintra rangþýðinga mátti rekja.145 Harboe er þó ekki eins harðorður í garð 

þýðingarinnar og ýmsir aðrir, sem taka heldur dýpra í árinni í gagnrýni sinni á þýðingu 

Steinsbiblíu. Til að mynda birtist í ferðabók Ebenezar Hendersonar, sem út kom á Íslandi árið 

1957, ágrip af sögu íslenskra biblíuþýðinga. Þar er skrifað:  

„Til þess að fá þýðingu í sem mestu samræmi við frumtextana, hafði biskup þrælbundið sig svo 

við dönsku fyrirmyndina, að í þýðingu hans eru kynstur af dönskuslettum. Fyrir það er hún víða 

flókin, svo að þeir ráða ekki fram úr, sem aðeins skilja íslenzku.“146 

Í huga höfundar virðist mál Steinsbiblíu því ekki vera aðgengilegt almenningi; þeim sem aðeins 

tala íslensku. Því til stuðnings, og ef til vill orðspori Steinsbiblíu til málsbótar, er þar tekið fram 

í neðanmálsgrein að „textinn allur endurspeglar ritmál menntamanna þess tíma“.147 Steingrímur 

J. Þorsteinsson (1911–1973), prófessor, gagnrýndi þýðinguna einnig harðlega, og sagði málfar 

hennar „stórkostlega spillt“148 og ennfremur að verkið sé „óíslenzkulegast og óvandaðast allra 

prentaðra biblíugerða okkar“.149 Að auki benti Steingrímur á að vegna þess hve mikið Steinn 

vék frá málfari eldri biblíuþýðinga, átti fólk erfitt með að meðtaka Steinsbiblíuna sem hið eina 

sanna guðsorð. Þannig má áætla að íhaldsemi lesenda og tilhneigingin til að halda sig við þær 

biblíuþýðingar sem fólk þekkti úr æsku, hafi orðið til þess að menn sættu sig illa við útleggingu 

Steins.150 Í svipaðan streng tók áðurnefndur Haraldur Níelsson, sem sagði þýðinguna mikla 

afturför frá fyrri útleggingum, vegna greinilegra danskra áhrifa.151 

Aðrir fara heldur mildari orðum um útleggingu Steins. Magnús Már Lárusson segir til að 

mynda í áðurnefndri grein sinni um íslenskar biblíuþýðingar að Steinsbiblía hafi hlotið 

„vafalaust helzt til harða“152 dóma. Vísar hann þar til umfjöllunar Jóns Þorkelssonar, 

skólameistara, um Stein og þýðingarverk hans.153 Þar lýsir Jón því hvernig Steinn tókst á við 

þetta erfiða og vandasama verkefni á gamalsaldri. En þrátt fyrir háan aldur og fleiri örðugleika 

 
145 Guðrún Kvaran, „Nokkur orð um málið á Steinsbiblíu“, bls. 131–132.  

146 Magnús Már Lárusson (M.M.L.), „Ágrip af sögu íslenzku Biblíunnar“, Ferðabók: Frásagnir um ferðalög um 

þvert og endilagt Ísland árin 1814 og 1815 með vetursetu í Reykjavík, Snæbjörn Jónsson, Reykjavík: Snæbjörn 

Jónsson & CO. HF., 1957, bls. 393–437, hér bls. 421. 

147 Sama heimild, bls. 421. 

148 Steingrímur J. Þorsteinsson, Íslenskar biblíuþýðingar: Sérpr. úr IV árg. Víðförla, Reykjavík, 1950, bls. 22. 

149 Sama heimild, bls. 22–23. 

150 Guðrún Kvaran, „Nokkur orð um málið á Steinsbiblíu“, bls. 133. 

151 Sama heimild, bls. 133.  

152 Magnús Már Lárusson, „Drög að sögu íslenzkra biblíuþýðinga“, bls. 342. 

153 Sama heimild, bls. 342. 
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tókst Steini ætlunarverk sitt, þó að þýðingin þætti ef til vill ekki lofsverð. Þegar upp var staðið 

þótti Jóni Steini illa launað erfiðið, ekki síst vegna þess að honum þótti Steinn hafa lagt allt eins 

mikla vinnu í útleggingu sína eins og fyrri biblíuþýðendur. Jón fer þó ekki mörgum orðum um 

þýðinguna sjálfa, nema það að hann segir hana ekki hafa staðist væntingar allra. Hann tekur þó 

síðar fram að Nýja testamentið sé bersýnilega betur þýtt en Gamla testamentið, og sé það 

áðurnefndri þýðingu Jóns Vídalíns að þakka, sem hann segir Stein hafa haft til hliðsjónar við 

verk sitt.154 

Í sömu heimild ræðir Jón Þorkelsson hátt verð útgáfunnar, en hún verðlögð á 7 ríkisdali.155 

Þótti það hátt verð á þeim tíma, og því hefur það vafalaust ýtt undir litlar vinsældir 

útgáfunnar.156 Til samanburðar kostaði Vajsenhússbiblían, sú sem leysa átti útleggingu Steins 

af hólmi, 1–2½ ríkisdal.157 Í áðurnefndur ágripi um íslenskar biblíuþýðingar sem birtist í 

ferðabók Ebenezar Henersonar er sérstaklega minnst á verðlagningu Steinsbiblíu og fullyrt er 

að hátt verðið hafi hindrað sölu hennar mjög.158 Til marks um slæma sölu útgáfunnar, ritaði Jón 

Þorkelsson: 

„Er það ætlan mín, að meiri hluti af þessari útgáfu biblíunnar fúni niður eða sé seldur fyrir 

gjafvirði, ef nokkur vill þiggja.“159 

Þar að auki eru erfingjar Steins sagðir hafa notað stóran hluta upplagsins sem umbúðapappír, 

þegar á leið.160 Þó skal vekja athygli á því að Guðbrandsbiblía og Þorláksbiblía voru verðlagðar 

á 8 til 12 ríkisdali,161 og má því velta vöngum yfir því hvaðan Steinsbiblía hefur hlotið þann 

stimpil að vera óvenju dýr í verði. Ef til vill fær hún þann dóm í kjölfar útgáfu arftakans, 

Vajsenhússbiblíu, sem kom út aðeins 13 árum síðar og var seld á mun lægra verði. Einnig má 

gera sér í hugarlund að bæði óvönduð ytri umgjörð útgáfunnar og óvinsælt þýðingarverkið hafi 

gefið Steinsbiblíunni það orðspor að hún væri ekki verðsins virði. Að öllum líkindum hafa allir 

þessir þættir, sem hér hefur verið lýst, haft samverkandi áhrif á slæmt orðspor Steinsbiblíu. 

 
154 Jón Þorkelsson, Æfisaga Jóns Þorkelssonar skólameistara í Skálholti, bls. 414. 

155 Sama heimild, bls. 414. 

156 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 44. 

157 Sama heimild, bls. 50. 

158 Magnús Már Lárusson (M.M.L.), „Ágrip af sögu íslensku Biblíunnar“, bls. 421. 

159 Jón Þorkelsson, Æfisaga Jóns Þorkelssonar skólameistara í Skálholti, bls. 414. 

160 Sigurður Ægisson, Íslenska Biblían, bls. 44. 

161 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, „Stólarnir á 18. öld: Stefnur og straumar“, bls. 618. 
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Aðrar rannsóknir 

Þó að margir hafi lagt orð í belg um dönskuskotið málfar Steinsbiblíu,162 eru eiginlegar 

rannsóknir á þýðingunni ekki algengar. Eins og lýst var hér að ofan, hefur sumum þótt dómur 

manna um Steinsbiblíu sem algjörlega afleidd þýðing og „lakasta útgáfa Biblíunnar á 

íslensku“,163 heldur óréttlátur, og hefur það því vakið áhuga ýmissa fræðimanna um að kanna 

lögmæti þess orðspors. 

Eitt dæmi um slíka rannsókn er grein Guðrúnar Kvaran úr Ritröð Guðfræðistofnunar frá 

1994, sem ber titilinn Nokkur orð um málið á Steinsbiblíu, þar sem Guðrún reynir að varpa ljósi 

á vinnubrögð Steins Jónssonar. Ber Guðrún þar textabrot úr Steinsbiblíu saman við 

Þorláksbiblíu og dönsku þýðinguna frá 1647 annars vegar, og hins vegar við Þorláksbiblíu og 

varðveitt handrit af þýðingu Jóns Vídalíns.164 Rannsóknir Guðrúnar benda til þess að þó að 

Steinn virðist á mörgum stöðum vera að aðlaga þýðingu sína að dönsku útgáfunni, sé það alls 

ekki alltaf tilfellið. Hann sé því ekki aðeins að þræða danska textann nákvæmlega og móta sína 

þýðingu algerlega eftir því, heldur sé hann einnig að færa orð Biblíunnar yfir á málfar sem þótti 

gott og gilt á þeim tíma.165 Hefur Guðrún einnig orð á því að víða sé bæði orðaval og orðaröð 

betri í þýðingu Steins en í Þorláksbiblíu.166 Einnig bendir hún á að nokkuð greinilegt samband 

sé á milli Steinsbiblíu og þýðingu Jóns Vídalíns.167 Guðrún telur að það hafi fyrst og fremst 

verið þær miklu breytingar sem Steinn gerði á fyrri þýðingum sem hafi farið fyrir brjóstið á 

fólki, en ekki hið margumrædda dönskuskotna málfar, og bendir hún á að Íslendingar voru á 

þeim tíma vanir dönskum tökuorðum í samhengi kirkjunnar. Hún orðar það svo í lokaorðum 

sínum: 

„Sá danski orðaforði, sem nú hefur að mestu verið barinn úr Íslendingum, lifði þá góðu lífi og 

engar heimildir frá tímum Steins hafa komið fram sem sýna að landsmenn hafi fordæmt málið á 

þýðingunni.“168 

 
162 Guðrún Kvaran, „Biblíuþýðingar og íslenzkt mál“, bls. 39–40. 

163 Magnús Már Lárusson (M.M.L.), „Ágrip af sögu íslensku Biblíunnar“, bls. 421. 

164 Guðrún Kvaran, „Nokkur orð um málið á Steinsbiblíu“, bls. 133–134. 

165 Sama heimild, bls. 138, 140, 141 og 143.  

166 Sama heimild, bls. 152. 

167 Sama heimild, bls 148 og 150. 

168 Sama heimild, bls. 152. 



28 
 

Þýðingu Steins var því fyrst og fremst hafnað, að mati Guðrúnar, vegna íhaldsemi og fastheldni 

þeirra sem lesið höfðu, og hlýtt á, guðsorð í eldri útleggingum í áratugaraðir. Þýðinguna beri 

því ávallt að skoða með augum 18. aldar mannsins.169 

Steinsbiblía hefur einnig verið til umræðu í rannsóknum Jóns G. Friðjónssonar, 

prófessors, á áhrifum Biblíunnar á íslenskt málfar. Í ritgerð hans frá árinu 1997, sem ber titilinn 

Biblían og málsagan, bendir Jón til að mynda á að orðatiltækið „að hefja e-ð upp til skýjanna“ 

birtist fyrst í þeirri mynd í Steinsbiblíu. Áður var orðasambandið, sem fram kemur í Síraksbók 

13.28, þýtt sem „að hefja e-ð upp í himininn“ í bæði Guðbrands- og Þorláksbiblíu. Útfærsla 

Steins helst svo allt til nýjustu biblíuútgáfunnar, 2007.170 Í öðru verki Jóns, bókinni Rætur 

málsins, sem lýtur að sama umfjöllunarefni, segir hann að þrátt fyrir allt megi rekja margt úr 

málfari nútímamáls beint til Steinsbiblíu. Nefnir hann í því samhengi fjölmörg orðatiltæki og 

orðasambönd, sem fyrst komu fram í biblíuútgáfu Steins. Ber þar helst að nefna orðatiltæki eins 

og „að koma eins og þjófur á nóttu“ (1Þess 5.2), „að draga sig í hlé“ (5Mós 22.13), „að fá 

yfirhönd yfir e-m“ (Jer 23.9), „að elska friðinn“ (Sak 8.19), „að telja dagana“ (Tób 9.4) og „að 

kasta perlum fyrir svín“ (Matt 7.6). Að auki er þar að finna elsta dæmið um orðasambandið 

„holdið er veikt“ (Matt 26.41), sem og orðið „ræningjabæli“ (Mark 11.17). Einnig bendir hann 

á að Steinn færði notkun eignarfornafna nær nútímamáli, þegar hann til að mynda þýðir „í yðar 

skaut“ (Lúk 6.38) í stað „í yðart skaut“, líkt og gert var í eldri þýðingum. Í ljósi þessara dæma, 

sem og þeirra fjölmörgu annarra sem hann vísar til en verða ekki upptalin hér, segir Jón að 

órökrétt sé að fullyrða að áhrif Steinsbiblíu, bæði á íslenska tungu og íslenskt biblíumál, séu 

sama sem engin. Hann tekur þó fram að flestum af þeim breytingum sem fram komu með 

Steinsbiblíu, hafi síðar verið hafnað og að þau dæmi sem hann upp telur, sem lifað hafa góðu 

lífi í íslensku máli og biblíuþýðingum, séu þar í minnihluta.171 Engu að síður benda rannsóknir 

Jóns til þess að ekki sé rétt að afskrifa Steinsbiblíu úr biblíuþýðingarsögu Íslendinga, sem 

dönskuskotna og áhrifalausa þýðingu. 

  

 
169 Sama heimild, bls. 152. 

170 Jón G. Friðjónsson, „Biblían og málsagan“, Rit Stofnunar Sigurðar Nordals: Íslensk málsaga og textafræði 

3/1997, ritstj. Úlfar Bragason, bls. 91–100, hér bls. 92. 

171 Jón G. Friðjónsson, Rætur málsins, bls. XXXIII. 
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Samanburður textabrota 

Verkefni þessa kafla er hin eiginlega rannsókn á textum Steinsbiblíu. Er hér því um að ræða 

þungamiðju þessa verkefnis. Hér að neðan verða valin ýmis textabrot úr útleggingu Steins 

Jónssonar og þau borin saman við bæði eldri og nýrri biblíuþýðingar. Til samanburðar 

Steinsbiblíu verða birt samsvarandi textabrot úr tveimur öðrum íslenskum biblíuútleggingum, 

einni eldri og einni nýrri. Með slíkum samanburði má vonandi gera nokkuð góða grein fyrir 

bæði þeim breytingum sem Steinn gerði með þýðingarvinnu sinni og einnig þeirri arfleifð sem 

Steinsbiblía hefur skilið eftir sig, það er að segja hvaða breytingar Steins hafa lifað af í nýrri 

biblíuþýðingum. Þorláksbiblía frá árinu 1644 var hér valin sem fulltrúi eldri þýðinga, en líkt og 

áður hefur komið fram má gera ráð fyrir því að það sé sú íslenska biblíuútgáfa sem Steinn lagði 

til grunns Steinsbiblíu. Sem fulltrúi nýrri biblíuþýðinga verða birt textabrot úr Biblíu 21. aldar 

frá 2007. Varð hún fyrir valinu sökum þess að hér er um að ræða nýjustu biblíuútgáfu 

Íslendinga. Ætti hún því að gefa nokkuð góða innsýn í það hvort einhverjar af 

þýðingarbreytingum Steins hafi lifað af til dagsins í dag. Að auki verða hafðar til hliðsjónar 

aðrar íslenskar biblíuútleggingar, en textar þeirra verða þó ekki birtir samhliða textabrotunum. 

Sérstök áhersla verður þar lögð á að skoða Viðeyjarbiblíuna, Aldamótabiblíuna og Biblíuna 

1981, en þær innihalda allar sínar sérstæðu þýðingar. Þá verður Resen-Svaning Biblían, danska 

biblíuþýðingin frá 1647, höfð til hliðsjónar við samanburðinn, enda þykir líklegast að það sé sú 

danska biblíuútlegging sem Steini var gert að þýða eftir. Ætti hún því að geta varpað frekara 

ljósi á þýðingarvinnu Steins. Einnig verður að einhverju leyti gluggað í frumtextana, þar sem 

nauðsynlegt þykir að varpa frekara ljósi á þýðingarbreytingar. Það er þó ekki meginmarkmið 

þessarar ritgerðar að skoða það hve vel Steinsbiblía fylgir frumtextanum, og hvílir því öll 

áhersla á því að bera saman íslensku þýðingarnar. 

Líkt og fram hefur komið hér að ofan, hefur oft verið fullyrt að Nýja testamenti 

Steinsbiblíu sé betur þýtt en hið gamla, og sagt er að Nýja testamentisþýðing Jóns Vídalíns eigi 

þar í hlut. Verða því valin samanburðardæmi bæði úr Gamla- og Nýja testamentinu, sem gefa 

munu tækifæri á að rannsaka þessar fullyrðingar frekar. Leitast verður við að velja áhugaverða 

texta með forvitnilegum þýðingardæmum, en einnig texta sem lesendur þekkja vel. Það segir 

sig sjálft að val textabrota verður að takmarka mjög. Verður því markmiðið að móta úrtakið svo 

að það einskorðist við ákveðnar bækur Biblíunnar, en um leið að það gefi góða og heildstæða 

sýn á fjölbreytileika Ritningarinnar. Dæmi úr Gamla testamentinu verða tekin úr þremur 
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meginhlutum þess mikla ritsafns, það er Mósebókum, spámönnum og Davíðsálmum.172 Það 

liggur því beint við að leita þessara dæma í þremur áhrifamestu ritum Gamla testamentisins; 2. 

Mósebók, Jesajabók og Davíðsálmum. Þá verða dæmi úr Nýja testamentinu valin úr 

Matteusarguðspjalli og Fyrra Korintubréfi. Samtals verða 10 textabrot valin til skoðunar, og 

verða því 2 textabrot valin úr hverju ofantalinna rita. 

Taka skal fram að textinn verður ekki þræddur svo nákvæmlega að öll frávik milli 

þýðinga verði rakin, heldur verður aðeins reynt að staldra við mikilvæg og áhugaverð dæmi. 

Einnig ber að vekja athygli á því að stafrófsnotkun og ritháttur verða samræmd meðal þýðinga 

eftir bestu getu, þar sem textabrot eru birt, og stafsetning að mestu færð yfir á nútíma íslensku. 

Þá verða textabrot Þorláksbiblíu og Steinsbiblíu merkt með skammstöfununum Þorl. og Stein. 

en textabrot Biblíunnar 2007 verða merkt með útgáfuári hennar. 

Yfirsetukonurnar óttuðust Guð (2Mós 1.15–17) 

Önnur Mósebók er eitt af vinsælustu ritum Gamla testamentisins og áhrif bókarinnar eru 

einkum mikil í gyðingdómi. Það þarf ekki að koma á óvart, enda greinir bókin frá tveimur 

lykilatburðum í sögu Gyðinga og Ísraelsþjóðar. Annars vegar er það frelsun Hebrea úr ánauð í 

Egyptalandi (2Mós 1–15) og hins vegar er greint frá sáttmálsgjörð Drottins við Ísrael á 

Sínaífjalli, fyrir milligöngu Móse (2Mós 19–24). Að auki hefur bókin að geyma margvísleg 

fyrirmæli um guðsþjónustu og helgihald (2Mós 25–40). Það er því í hæsta máta eðlilegt að 

sækja einhver þýðingardæmanna til þessa áhrifamikla rits. 

Það er við hæfi að hefja greininguna í fyrsta kafla annarrar Mósebókar, en hann segir að 

mestu frá ánauð Hebrea í Egyptalandi. Sagt hefur verið um fyrsta kaflann að hann standi sem 

formáli að frásögninni um fæðingu Móse, sem svo varð samverkamaður Guðs við frelsun 

Hebrea úr ánauðinni úr Egyptalandi.173 Hér verður til skoðunar upphafsvers frásagnarinnar um 

Sifru og Púu, ljósmæðurnar sem stóðu uppi í hárinu á valdamiklum konungi Egyptalands. 

  

 
172 Tanak er það heiti sem oft er notað yfir Gamla testamentið í hebresku. Það felur í raun í sér skammstöfun: T 

stendur fyrir Torah (Mósebækur), N stendur fyrir Nevi'im (Spámenn) og K stendur fyrir Ketuvim (Ritin, það er 

önnur rit hins hebreska helgiritasafns, Davíðsálmar eru þar á meðal). 

173 Carol Meyers, Exodus, Cambridge, NY: Cambridge University Press, 2005, bls. 38. 
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(Þorl.) 15Og kóngurinn í Egyptalandi mælti til þeirra ebresku yfirsetukvenna | ein hét Sefóra en 

önnur Púa | 16Nær þið sitjið yfir þeim ebresku kvinnum | og þér sjáið á fæðingar stólnum að það 

er einn sonur | þá líflátið hann | en sé það Dóttir þá látið hana lifa. 17En yfirsetukonurnar óttuðust 

Guð | og gjörðu ekki so sem Egyptalands kóngur hafði þeim boðið | heldur létu börnin lifa. 

(Stein.) 15Og konungurinn af Egyptalandi sagði til þeirra ebresku yfirsetukvenna | meðal hvörra 

þeirrar einu nafn var Sifra | og annarar nafn Púa. 16Og hann sagði: nær þér hjálpið þeim ebresku 

(kvinnum) að fæða | og sjáið á stólunum ef það er einn sonur | so drepið hann | og ef það er ein 

dóttir | þá má hún lifa. 17En yfirsetukonurnar óttuðust Guð | og gjörðu ekki so sem konungurinn 

af Egyptalandi hafði talað til þeirra | heldur létu sveinbörnin lifa. 

(2007) 15Egyptalandskonungur talaði síðan við hebresku ljósmæðurnar. Hét önnur Sifra og hin 

Púa. 16Hann sagði: „Þegar þið hjálpið hebreskum konum að fæða skuluð þið gefa gaum að 

kynferðinu. Sé barnið drengur skuluð þið svipta hann lífi; sé það stúlka má hún lifa.“ 17En 

ljósmæðurnar óttuðust Guð og fóru ekki eftir fyrirmælum Egyptalandskonungs heldur gáfu 

börnunum líf. 

 

Þegar fyrri hluti 15. vers í Steinsbiblíu er borinn saman við texta Þorláksbiblíu sést að mikil 

líkindi eru hér milli þýðinga. Aðeins er þar um að ræða smávægilegar breytingar, til að mynda 

notar Steinn orðið konungurinn í stað kóngurinn, og orðið sagði í stað mælti. Það mætti því 

halda að áhrif Þorláksbiblíu væru hér veruleg. Sé litið til dönsku Biblíunnar 1647 má þó ef til 

vill finna rætur þess hvers vegna Steinn kýs hér að nota orðið sagði í stað þess sem fyrir var, en 

danski textinn notar hér orðið sagde. Merkingarmunur er það þó tæpast. Það er fróðlegt að 

skoða orðið yfirsetukvenna, sem Steinsbiblía deilir hér með Þorláksbiblíu. Orðið, yfirsetukona, 

er gamalt heiti yfir ljósmóður, en danska Biblían 1647 notar hér orðið jordemødre. Heitið sem 

starfstéttin er þekkt undir nú til dags, ljósmóðir, kemur fyrst í þessu samhengi, það er í þessu 

versi, árið 1841 í Viðeyjarbiblíu.174 Þaðan af helst orðið í öllum nýrri biblíuþýðingum, allt til 

þeirrar nýjustu, líkt og sjá má hér að ofan. Þegar litið er til síðari hluta versins, þar sem nöfn 

ljósmæðranna eru kynnt, má sjá að orðalag Steins er þar flókið og óþjált. Í samanburði við aðrar 

íslenskar biblíuþýðingar, eldri sem nýrri, virðist Steinn hér langorður og málið uppfullt af 

óþörfum aukaorðum og verður seint sagt að þýðing Steins sé hér til bót, eins og til dæmis þar 

sem hann notar orðin meðal hvörra. Rót þessara þýðingabreytinga Steins má finna í dönsku 

Biblíunni 1647, en þar er þýtt: „blant hvilcke den eenis nafn var Sephra oc den andens nafn 

 
174 Elsta dæmi um notkun orðsins ljósmóðir í rituðu máli á íslensku er talið vera í Guðbrandsbiblíu, í Fyrstu 

Mósebók 35.17. Það er því athyglisvert að sjá að orðið er hér ekki notað um þær Sifru og Púu í Guðbrandsbiblíu. 

Sjá svar Guðrúnar Kvaran á Vísindavef Háskóla Íslands við spurningunni „Hvers vegna heita þær ljósmæður?“ 

frá árinu 2005. 
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Pua“. Sé litið til hebreska textans að baki þýðingarinnar má þó sjá að danska þýðingin er hér að 

mörgu leyti orðrétt. Rennir það stoðum undir orðspor Resen-Svaning Biblíunnar, sem þýðingu 

sem þótti helst til of hliðholl frumtextunum. Það má því segja að Steinsbiblían líði hér fyrir það 

að vera þýdd orðrétt upp úr orðrétt-þýddum danska textanum. Að lokum er áhugavert að íhuga 

þýðingu nafns fyrrnefndu ljósmóðurinnar. Fyrirrennarar Steinsbiblíu notast við nafnið Sefóra, 

en það má rekja til grískrar þýðingar á nafninu (Σεπφώρα). Steinsbiblían notar þó hér nafnið 

Sifra175, og er fyrst íslenskra þýðinga til að gera svo. Þaðan af hafa allar nýrri íslenskar 

biblíuþýðingar notast við þá útgáfu af nafninu, það er Sifra. Þegar litið er til frumtextans má sjá 

að sú útgáfa sé vissulega nær upprunalegri hljóðan hebreska nafnsins (ִשפרה). Danska Biblían 

1647 notar hér nafnið Sephra, en birtir svo nafnið Siphra í jaðartexta við versið. 

Þýðingarákvörðun Steins má því rekja þangað. 

Við fyrsta samanburð texta Steinsbiblíu og Þorláksbiblíu í 16. versi sést að þýðingarnar 

eru þar nokkuð svipaðar hvað merkingu varðar og liggja frávikin þar á milli einkum í orðavali. 

Steinn skeytir orðunum og hann sagði fram fyrir textann, og endurtekur því sögnina frá því í 

fyrra versi, það er að „konungurinn af Egyptalandi sagði“. Sú breyting Steins er í takt við 

hebreska frumtextann. Einnig notar Steinn orðið hjálpið í stað sitjið yfir, líkt og fyrirrennarar 

hans gerðu. Viðeyjarbiblía og Aldamótabiblían, og þar með Biblían 1981, fylgja hér elstu 

þýðingunum og nota orðin sitjið yfir. Nýjasta þýðingin, Biblían 2007, notar þó sama orð og 

Steinsbiblía, hjálpið. Í raun má segja að Biblían 2007 sé mjög svipuð Steinsbiblíu í fyrri hluta 

versins; báðar þýðingarnar hefja versið á hann sagði og notast svo við orðin „hjálpið [...] að 

fæða“. Líkindin milli Steinsbiblíu og Biblíunnar 2007 eru þó ekki eins mikil í síðari hluta 

versins. Steinn notar þar orðin „sjáið á stólunum“, en Biblían 2007 notar aftur á móti orðin 

„gefa gaum að kynferðinu“. Það er því ljóst að hér er um ákveðinn þýðingarágreining að ræða. 

Þýðingu Steins má rekja til dönsku Biblíunnar 1647, sem notar hér orðin „see paa stolene“, en 

svipaða þýðingu má einnig finna í Þorláksbiblíu, sem er þó öllu nákvæmari í orðalagi, og þýðir: 

„sjáið á fæðingar stólnum“. Aðrar íslenskar biblíuþýðingar eru nær Þorláksbiblíu í merkingu, 

en þó ekki algjörlega. Í Aldamótabiblíu er þýtt: „þá lítið á burðarsetið“, sem vísar eflaust til 

einhvers konar barnsburðar sætis, en í Viðeyjarbiblíu stendur: „sjáið, þá barnið liggur í 

laugartroginu“, sem vísar þá til þess er barnið er nýfætt og er laugað eftir fæðingu. Það vekur 

þó athygli að Þorláksbiblía dregur þýðingu sína ekki beint úr Guðbrandsbiblíu, eins og svo víða, 

heldur skautar Guðbrandsbiblía fram hjá orðinu að vissu leyti og þýðir einfaldlega: „sjáið í 

 
175 Stafsetning nafnsins eins og það birtist í Steinsbiblíu er Siphra. 
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fæðingunni“. Þegar litið er til hebreska frumtextans má sjá að orðið sem hér veldur 

vangaveltum, obnajim (אבנים) er tvítölumynd orðsins eben (אבן), sem merkir steinn. Orðið gæti 

því verið þýtt orðrétt sem tveir steinar, eða steinapar. Biblíuþýðendur hafa því brotið heilann 

yfir því hvernig þýða skyldi orðið. Ýmsir halda því fram að hér sé um að ræða tvo steina sem 

mynduðu einskonar sæti sem barnshafandi konur sátu í við fæðingu, líkt og þýðing Steinsbiblíu 

gerir ráð fyrir. Aðrir hafa sett fram þá kenningu að hér sé um að ræða vísun í karlmanns kynfæri, 

út frá samhengi textans, líkt og gert er með óbeinum hætti í nýjustu þýðingunni. Samkvæmt 

þeim skilningi felur hebreska orðið í sér skrauthvörf176 yfir eistu. Hér verður þó ekki reynt að 

skera úr um hvor þýðingarleiðin þyki réttari. Það má þó segja að þýðing Steins sé hér síðri en 

þýðing Þorláksbiblíu, þar sem hann notar aðeins orðið stólunum, sem er ekki eins lýsandi orð 

og það sem notað er í Þorláksbiblíu. Einnig má sjá að Steinn notar hér orðin sonur og dóttir, en 

segja má að hann sé hér frumtextanum hliðhollari en þær þýðingar sem notast við orðin 

sveinbarn eða drengur og meybarn eða stúlka. Það verður þó seint sagt að ákvörðun Steins að 

nota orðið drepið í stað líflátið sé íslenskri tungu til bóta, en danski textinn notar hér orðið 

dræber, sem haft hefur áhrif á þýðingu Steins.  

Síðasta vers textabrotsins sem hér verður skoðað, vers 17, helst að mestu leyti óbreytt í 

gegnum íslensku biblíuþýðingarsöguna og þau frávik sem finnast milli þýðinganna eru 

smávægileg. Til að mynda notar Steinn orðin talað til í stað boðið, líkt og eldri þýðingar gera. 

Breytinguna má rekja til dönsku Biblíunnar 1647, sem notar orðin talit til, og er síst til bóta. Í 

lok versins notar Steinn einnig orðið sveinbörnin í stað orðsins börnin, sem Þorláksbiblía notar. 

Breytinguna má einnig rekja til danska textans, sem notar hér orðið drengene. Það er áhugavert 

að sjá að Guðbrandsbiblía notar einnig hér orðið sveinbörnin, svo að þýðendur Þorláksbiblíu 

hafa ekki fengið orðið þaðan. Eina aðra biblíuþýðingin sem notar hér sama orð og Þorláksbiblía 

er Biblían 2007, en allar hinar taka í sama streng og Steinsbiblían, sem stendur nær hebreskunni, 

þar sem vísað er til karlkyns með orðinu. En, eins og áður segir, þá eru þessi þýðingarfrávik 

óveruleg. 

Við greiningu þessa textabrots sést hversu mikið Steinn Jónsson hefur stuðst við danska 

textann, og líkindin milli texta Steinsbiblíu og texta dönsku Biblíunnar 1647 renna stoðum undir 

þá kenningu að það sé í raun og veru sú danska þýðing, sem Steini var gert að þýða upp úr. Á 

mörgum stöðum fylgir Steinsbiblía danska textanum um of, og líður fyrir það. Víða virðist 

 
176 Samkvæmt orðabókum merkir orðið skrauthvörf: „málbrögð, í því fólgin að nota fínlegra orð í stað orðs, sem 

þykir ófínt eða dónalegt“. 
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vandamálið þó liggja hvað helst í dönsku þýðingunni sjálfri, sem oft á tíðum reynist of hliðholl 

frumtextanum, sem skilar sér í flókinni setningaruppbyggingu. Það má því segja að orðrétt 

þýðing gangi þarna í erfðir. Af og til virðist það þó skila sér í þýðingarákvörðunum sem segja 

má að séu réttari gagnvart frumtextanum, sem sjá má svo aftur í nýrri biblíuþýðingum, þar sem 

unnið hefur verið með frumtungurnar í auknum mæli. 

Ég er Drottinn þinn Guð (2Mós 20.1–6) 

Hér í eftirfarandi kafla verður til greiningar upphaf eins af þekktustu ritningastöðum Gamla 

testamentisins: Boðorðanna 10. Hér verða tekið fyrir fyrsta boðorðið, sem spannar fyrstu sex 

vers 20. kafla, en það lýtur að banni við skurð- og hjáguðadýrkun.  

 

(Þorl.) 1Og Drottinn talaði öll þessi orð | 2Ég er Drottinn þinn Guð | sem útleiddi þig af 

Egyptalandi | af því þrældóms húsi. 3Þú skalt ekki hafa annarlega guði fyrir mér. 4Þú skalt engin 

bílæti gjöra þér | eða nokkra líking | eftir því sem er á himnum uppi | eða á jörðu niðri | eða því 

sem er í vötnunum undir jörðunni. 5Þú skalt ekki tilbiðja þau | og eigi þjóna þeim | því ég er 

Drottinn þinn Guð | einn vandlætandi Guð | vitjandi ranglætis feðranna á börnunum | í þriðja og 

fjórða lið | þeirra sem mig hata | 6en gjörandi miskunnsemd á mörgum þúsundum | þeim sem mig 

elska | og mín boðorð varðveita. 

(Stein.) 1Og Guð talaði öll þessi orð | og sagði: 2Ég er Drottinn þinn Guð | sem útfærði þig af 

Egyptalandi | af þræla húsinu. 3Þú skalt ekki hafa aðra guði fyrir mér. 4Þú skalt ekki gjöra þér 

bílæti eður nokkurt líkneski (eftir því|) sem er á himninum þar uppi | eða því á jörðunni | hér niðri 

| eða því í vatninu | undir jörðunni. 5Þú skalt ekki tilbiðja þau | og ekki þjóna þeim | því ég er 

Drottinn þinn Guð | einn vandlátur Guð | sem vitjar feðranna misgjörninga á börnunum | á þeim í 

þriðja | og á þeim í fjórða (lið:) vegna þeirra | sem hata mig. 6Og sá | sem gjörir miskunnsemd við 

þúsundir | fyrir þá sem elska mig | og fyrir þá | sem halda mín boð. 

(2007) 1Drottinn mælti öll þessi orð: 2„Ég er Drottinn, Guð þinn, sem leiddi þig út af Egyptalandi, 

út úr þrælahúsinu. 3Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. 4Þú skalt hvorki gera þér líkneski né neina 

eftirlíkingu af því sem er á himnum uppi eða því sem er á jörðu niðri eða í hafinu undir jörðinni. 
5Þú skalt hvorki falla fram fyrir þeim né dýrka þau því að ég, Drottinn, Guð þinn, er vandlátur 

Guð og refsa niðjum í þriðja og fjórða lið fyrir sekt feðra þeirra sem hata mig 6en sýni kærleika 

þúsundum þeirra sem elska mig og halda boð mín. 

 

Það er engin furða að lítil frávik séu á milli þýðinga í 1. versi textaknippisins, enda er þar aðeins 

um inngang að ræða þar sem tilkynnt er hver tekur til máls. Þó notar Steinn hér orðið Guð í 

upphafi versins, í stað Drottinn líkt og hinar þýðingarnar sem birtar eru hér að ofan. 

Aldamótabiblían, og þar af leiðandi Biblían 1981, er eina þýðingin sem deilir þessari 

þýðingarákvörðun með Steinsbiblíu. Hebreska orðið sem hér er þýtt, elohim (אלהים), þýðir í 
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raun guð, eða heldur guðir, enda hér er um fleirtöluorð að ræða. Þrátt fyrir að vera í fleirtölu að 

formi til tekur orðið með sér sagnorð í eintölu, og er það því lang oftast þýtt í eintölu í Gamla 

testamentinu. Orðið kemur víða fyrir textabrotinu, bæði þar sem um er að ræða fleirtölu og 

eintölu. Það má því segja að Steinn sé hér nær orðréttri þýðingu en flestar hinna íslensku 

biblíuþýðinga, en ákveðin hefð er þó fyrir því að þýða orðið sem Drottinn. 

Vers 2 helst næstum óbreytt í gegnum þýðingarsöguna, enda er setningin fremur einföld 

í þýðingu. Þó má þar finna tvö dæmi um þýðingarbreytingar sem Steinn gerir með þýðingu 

sinni, hvað orðaval varðar. Í fyrra tilvikinu notar hann sögnina útfærði í stað sagnarinnar 

útleiddi, sem fyrirrennarar Steinsbiblíu nota. Raunar notast allar aðrar íslenskar biblíuþýðingar 

við sömu, eða keimlíka, sögn og Þorláksbiblía, það er að segja útleiddi eða leiddi þig út. Orðið 

útfærði fær Steinn vafalaust frá dönsku Biblíunni 1647, sem notast hér við sögnina udførde. 

Sögnina útfæra má þó finna í orðabókum með merkinguna færa út eða flytja út, en sú þýðing 

er titluð forn og úrelt. Þessi þýðingarákvörðun Steins hefur því ekki elst vel, enda hefur orðið 

hlotið aðra merkingu í nútíma íslensku. Auk þess felur orðasambandið að útleiða einhvern að 

mörgu leyti í sér guðlega vörslu eða leiðsögn, sem erfitt er að finna í orðunum að útfæra 

einhvern. Seinni breyting Steins varðar síðasta orð versins, þar sem áður var þýtt þrældóms 

húsi. Þar einfaldar hann orðasambandið og þýðir þræla húsinu. Aldamótabiblían notast svo við 

svipað orðalag, það er þrælahúsinu, og það orð helst inni í biblíuþýðingunum allt fram til þeirrar 

nýjustu, líkt og sést hér að ofan. Steinsbiblían er því hér fyrst íslenskra þýðinga til að notast við 

þetta orðalag. Breytinguna má þó rekja til dönsku Biblíunnar 1647, sem notar hér orðin trælles 

huus. 

Þrátt fyrir það að 3. vers sé stutt, má þar engu að síður finna áhugavert dæmi þar sem 

Steinn virðist vera fyrstur til að taka þýðingarákvörðun sem aðrir íslenskir biblíuþýðendur 

endurtaka svo. Hann notar hér orðið aðra í stað annarlega, líkt og gert er í Þorláksbiblíu. Verður 

það að teljast til umbóta, enda varðveitist orðið frá og með Aldamótabiblíunni, allt til þeirrar 

nýjustu. 

Í fyrri hluta 4. vers má finna forvitnileg frávik milli þýðinga. Steinn heldur hér í notkun 

orðsins bílæti, sem fyrst er notað í Guðbrandsbiblíu, og er gamalt orð yfir mynd eða líkneski, en 

frá og með Viðeyjarbiblíu er hin síðarnefnda merking notuð í þessu samhengi. Danska Biblían 

1647 notast hér við orðið billede. Það er athyglisvert að Steinn notar svo síðar orðið líkneski, 

sem hann skiptir út fyrir orðið líking, sem notað er í fyrri biblíuþýðingum. Það má því segja að 

hann endurtekur sig með því að nota fyrst bílæti og síðar líkneski. Sé frumtextinn skoðaður sést 

að í fyrra tilfellinu er átt við skurðgoð, eða líkneski, og í því síðara er átt við einhvers konar 
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eftirmynd eða líking. Bæði Þorláksbiblía og Biblían 2007 eru því hér nær frumtextanum en 

Steinsbiblía. Þegar litið er til danska textans má þó ef til vill sjá hvaðan þetta orðaval Steins 

kemur, en þar er notast við orðið lignelse. Orðið, sem þýðir líki eða mynd, er keimlíkt orðinu 

líkneski, og má því vel vera að Steinn hafi hér ráfað út á villigötur í orðavali sínu. Hvað síðari 

hluta versins varðar er lítið um meiriháttar frávik milli þýðinga, en aðallega varða þau 

orðaskipan. Sé litið til dönsku Biblíunnar 1647 sést hér vel hvernig Steinn fylgir danska 

textanum. Til að mynda þýðir hann þar uppi og hér niðri, sem finnst ekki í neinum öðrum 

íslenskum þýðingum, en í danska textanum er þar þýtt der ofven annars vegar og hins vegar her 

neden. 

Í upphafi 5. vers er Steinn áþekkur bæði Þorláksbiblíu og Resen-Svaning Biblíu í orðavali, 

hvað sagnorðin varðar. Þorláksbiblía og Steinsbiblía nota hér sagnirnar tilbiðja og þjóna og sú 

danska notar orðin tilbede og tjene. Frá og með Viðeyjarbiblíu er byrjað að nota orðið dýrka í 

stað þjóna og í nýjustu biblíuþýðingunni er notast við orðin falla fram fyrir í stað tilbiðja. Sé 

rýnt í frumtextann kemur í ljós að Biblían 2007 er þar nær orðréttri þýðingu hvað fyrri sögnina 

varðar, það er að segja þar sem þýtt er falla fram fyrir. Segja má þó að sama hugsun liggi að 

baki beggja þýðingarkostanna. Þegar síðari sögnin er skoðuð út frá hebreskunni kemur þó í ljós 

að elstu þýðingarnar eru þar að vissu leyti nær upprunalega textanum, það er að segja með því 

að þýða hebreska orðið abad (עבד) sem þjóna. Aftur má þó færa rök fyrir því að hér sé átt við 

mjög svipað athæfi, hvort sem þýtt sé þjóna eða dýrka. Það næsta sem vekur athygli er þegar 

Steinn færir texta Þorláksbiblíu yfir á það sem mætti kalla betra íslenskt málfar, í hið minnsta á 

nútíma mælikvarða. Hér er átt við það þegar Steinn breytir orðinu vandlætandi í vandlátur og 

sögninni vitjandi í vitjar. Orðið vandlátur er svo tekið upp í þýðingu Aldamótabiblíu og helst 

inni í textanum allt fram til nýjustu þýðingar. Segja má að Steinn hafi hér lagfært orðalag 

Þorláksbiblíu, en orðin sem hér eru notuð eru að mörgu leyti gerólík því sem birtist í dönsku 

Biblíunni 1647, þar sem þýtt er: „en stærck Gud | nidkier | som hjemsøger“. Það má því vel 

ímynda sér að ef Steinn væri svo þrælbundinn danska textanum, líkt og orðspor Steinsbiblíu 

segir til um, að þýðing hans hefði hér orðið allt önnur. Steinn fær þó í kjölfarið annað orð beint 

úr danska textanum, það er orðið misgjörninga. Orðið er þó aftur notað, að vísu í breyttri mynd, 

í bæði Viðeyjarbiblíu og Aldamótabiblíu, sem nota orðið misgjörðir. Að auki má segja að 

Steinn fylgi orðalagi dönsku Biblíunnar 1647 um of þar sem hann notar orðin á þeim tvisvar í 

síðari hluta versins, en danski textinn notar hér orðin paa dem. 

Þegar 6. vers Steinsbiblíu er borið saman við það sem stendur í Þorláksbiblíu, virðist svo 

vera sem Steinn einfaldi textann og geri hann hversdagslegri, en texti Þorláksbiblíu virðist mun 
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hátíðlegri í samanburði. Steinn fjarlægir aftur lýsingarhátt nútíðar úr þýðingunni og breytir 

sögninni gjörandi í gjörir. Í hebreskunni er hér raunar lýsingarháttur en lang algengast er að 

slíkur lýsingarháttur sé þýddur með tilvísunarsetningu í íslensku. Það er áhugavert að sjá að 

orðið, sem í Steinsbiblíu er þýtt sem miskunnsemd, helst svo að segja óbreytt í gegnum 

þýðingarsöguna, allt fram að Biblíu 2007, þar sem orðið kærleika er notað.177 Einnig tvítekur 

Steinn orðin fyrir þá, sem lífgar síður en svo upp á textann. Að auki þýðir hann „þá sem halda 

mín boð“ í stað „mín boðorð varðveita“, sem deila má um hvort að sé þýðingunni til bóta eður 

ei. Það kemur þó á óvart að sjá að nýjasta þýðingin, 2007, notar þar áþekkt orðalag og Steinn, 

það er „halda mín boð“, en allar aðrar þýðingar notast við orðið varðveita í þessu samhengi. 

Það kemur að mörgu leyti á óvart hversu mikill munur er á milli þýðinga í eins þekktum 

og áhrifamiklum texta sem þessum. Hér er að finna ýmsar breytingar sem Steinn gerir með 

þýðingu sinni sem segja má að séu til bóta, sem má svo einnig finna í síðari tíma 

biblíuþýðingum, en þær varða hvað helst heppilegra orðaval. Hér má þó einnig finna mörg 

dæmi um það hvernig Steinn þræðir danska textann helst til of nákvæmlega, sem skilar sér oft 

í heldur klaufalegu orðalagi, og jafnvel í rangþýðingu, líkt og sjá má í 4. versi. Í versi 5 má þó 

sjá skýrt dæmi um það hvernig Steinn tekur texta Þorláksbiblíu og færir hann yfir á það sem 

talist gæti betra málfar á nútíma mælikvarða. 

Í dauðans skugga dal (Slm 23) 

Sálmasafnið, sem gjarnan er kennt við Davíð konung, er eitt áhrifamesta rit Biblíunnar. Ekkert 

rit Gamla testamentisins hefur verið jafn mikið lesið og ekkert þeirra hefur verið þýtt á jafn 

mörg tungumál og Sálmarnir. Saltarinn, eins og sálmasafnið er gjarnan kallað eftir gríska orðinu 

yfir strengjahljóðfæri, psalterion, kemur víða fyrir í helgihaldi, bænagjörðum og guðfræðilegri 

íhugun, og áhrifasaga hans er löng og rík.178 Sálmasafnið hefur að geyma mjög fjölbreytilega 

sálma, svo sem harmsálma, lofsöngva, þakkarsálma, spekisálma og konungssálma. Segja má 

að þar sé að finna öll helstu og mikilvægustu trúarstef Gamla testamentisins. 

23. Davíðsálmur, sem hér verður til greiningar, er tvímælalaust þekktasti sálmur Saltarans 

og sá vinsælasti. Langflestir kannast ýmist við upphafsorð sálmsins, „Drottinn er minn hirðir“ 

eða upphaf 4. vers, „þótt ég fari um dimman dal“, en tilvitnanir í sálminn koma víða fyrir í 

 
177 Hebreska hugtakið sem hér er á í hlut, hesed (חסד), er oft tengt hebreska sáttmálshugtakinu berit (ברית) innan 

Gamla testamentisins. Þýðing hugtaksins er talsvert mismunandi innan Gamla testamentisins og í þýðingarsögu 

þess, en algengastar eru þýðingarnar náð og miskunn. 

178 Gunnlaugur A. Jónsson, Áhrifasaga Saltarans, Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2014, bls. 23–24. 
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menningarlífinu, sem og í orðræðum manna. 179 Fjórða versið er sjálfsagt meginástæða þess í 

hve ríkum mæli sálmurinn er notaður við jarðarfarir.180 

 

(Þorl.) 1Drottinn er minn hirðir | mig mun ekki neitt bresta. 2Hann fóðrar mig í grænum haga | og 

leiðir mig fram að ferskum vötnum. 3Hann endurnærir sál mína | hann leiðir mig á réttan veg | 

fyrir síns nafns sakir. 4Og þótt að ég ráfaði í myrkum dal þá hræðist ég þó öngva ólukku | þvíað 

þú ert hjá mér | þinn vöndur og stafur hugsvala mér. 5Þú tilbýr matborð fyrir minni sálu | í gegn 

óvinum mínum | þú smyr mitt höfuð með viðsmjöri | og skenkir fullt á fyrir mig. 6Gæska og 

miskunnsemi mun mér eftir fylgja mína lífdaga | og ég mun búa í húsi Drottins ævinlega. 

(Stein.) 1Drottinn er minn hirðir | mig mun ekki bresta. 2Hann mun láta mig liggja í fögrum 

grashögum | hann mun reka mig (hægt) til hægt rennandi vatns. 3Hann vill viðsnúa minni sálu | 

reka mig á réttlætisins stígum | fyrir síns nafns sakir. 4Nær ég jafnvel skyldi ganga í dauðans 

skugga dal | vil ég ekki óttast fyrir illu | því þú ert með mér | þinn sproti og þinn stafur þeir munu 

hugga mig. 5Þú reiðir eitt borð fyrir mér móti mínum fjandmönnum | þú smyr mitt höfuð með olíu 

| minn bikar er fullur. 6Gæska og miskunnsemi mun þó fylgja mér alla mína lífdaga | og ég mun 

vera í Drottins húsi marga daga. 

(2007) 1Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. 2Á grænum grundum lætur hann mig 

hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. 3Hann hressir sál mína, leiðir mig um 

rétta vegu fyrir sakir nafns síns. 4Þótt ég fari um dimman dal óttast ég ekkert illt því að þú ert hjá 

mér, sproti þinn og stafur hugga mig. 5Þú býrð mér borð frammi fyrir fjendum mínum, þú smyrð 

höfuð mitt með olíu, bikar minn er barmafullur. 6Gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í 

húsi Drottins bý ég langa ævi. 

 

Upphafsvers 23. Davíðsálms hefur fá þýðingarfrávik að geyma, enda er versið stutt og laggott. 

Orðin sem líklegust þættu til að breytast milli þýðinga, hirðir og bresta haldast ósnert í öllum 

þýðingum, þar á meðal í Steinsbiblíu. Í dönsku Biblíunni 1647 er þýtt: „Herren er min hyrde | 

mig skal ikke fattis“. Síðasta orðið, fattis, eða fattes, þýðir samkvæmt orðabókum vanta eða 

vanhaga um, og er sagt úrelt orð. Í jaðargrein er einnig gefin önnur möguleg þýðing, það er „jeg 

skal icke forsmæcte“. Síðasta orðið hér þýðir samkvæmt orðabókum veslast upp. Danski textinn 

hefur því ekki haft áhrif á orðaval Steins. Það má þó vel halda því fram að Steinn hafi fellt út 

orðið neitt, þar sem áður var þýtt ekki neitt, til að líkja betur eftir dönsku þýðingunni. 

Í 2. versi er þó talsvert meira um þýðingarmun milli útlegginga. Til að mynda notar Steinn 

orðin mun láta mig liggja í stað fóðrar mig, eins og þýtt er í Þorláksbiblíu. Síðar verður það að 

lætur hann mig hvílast, frá og með þýðingu Viðeyjarbiblíu, allt fram til þeirrar nýjustu. Að 

 
179 Sama heimild, bls. 169. 

180 Sama heimild, bls. 172. 
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vissu leyti má segja að þýðing Steins sé hér líkari nýrri þýðingum en þeim eldri, það er, að 

liggja er nær því að hvílast, en að fóðra. Það verður þó ekki sagt að tengsl sé hægt að greina 

þar á milli. Orðavalið er þó engu að síður nær hebreska textanum. Þýðingu Steins má rekja til 

dönsku Biblíunnar 1647, þar sem stendur: „hand skal lade mig ligge“. Annað frávik milli 

þýðinga má sjá í því sem Steinn þýðir sem fögrum grashögum. Það er áhugavert að fyrirrennarar 

Steins komi hér ekki saman um þýðingu, en Þorláksbiblía notar orðin grænum haga og 

Guðbrandsbiblía orðin lystilegum grashaga. Þýðingu Steins svipar því hér til þeirrar sem finna 

má í Guðbrandsbiblíu. Síðari tíma þýðingar nota þó allar lýsingarorðið grænt í þessu samhengi, 

líkt og Þorláksbiblía. Orðið sem hér er þýtt, deshe (דשא), vísar til gróðurs eða grass og er þar af 

leiðandi oft þýtt sem grænn. Þorláksbiblía og nýjustu þýðingarnar eru því nær hebreska 

textanum í þýðingu. Þegar síðari hluti versins í þýðingu Steins er skoðaður sést að hann er 

talsvert frábrugðinn öðrum þýðingum. Sé þýðing Steins borin saman við eldri þýðingar, má sjá 

að orðavalið er þar allt annað, en sé hún borin saman við nýrri þýðingar kemur í ljós töluverður 

merkingarmunur. Rætur þessarar heldur undarlegu þýðingu Steins má, líkt og svo oft áður, rekja 

til dönsku Biblíunnar 1647. Þar er þýtt: „hand skal drifve mig sactelig til stilrindendis vand“. Í 

fyrstu kann svo að virðast sem lítil líkindi séu þar á milli. Þegar betur er að gáð, má í raun sjá 

að Steinn þýðir þar textann orð fyrir orð. Drifve þýðir Steinn sem reka, sactelig (sagtelig) er 

samkvæmt orðabókum gamalt, hátíðlegt orð sem merkir hægur eða rólegur, og Steinn kýs að 

þýða það eftir fyrri kostinum. Orðið stilrindendis þýðir hann svo aftur sem hægt rennandi. 

Eflaust hefðu flestir biblíuþýðendur reynt sitt besta við að tvítaka ekki orðið hægt hérna, heldur 

að finna eitthvað viðeigandi samheiti sem félli betur inn í setninguna. Satt best að segja hljómar 

danski textinn langtum betur en þýðingin sem Steinn vindur úr honum, og í raun er lítið út á 

hann að setja. Þessi metnaðarlitla þýðing 2. vers skrifast því alfarið á Stein. 

Öllu betur heppnaðri er þýðing Viðeyjarbiblíu á þessum orðum, sem þó styðst við 

keimlíka merkingu í sinni útleggingu, þar sem þýtt er: „að hægt rennandi vatni leiðir hann mig“. 

Að lokum vekur athygli, líkt og áður sagði, að töluverðan merkingarmun sé að finna á milli 

eldri þýðinga og þeirra nýjustu. Frá og með Aldamótabiblíunni var farið að þýða þennan síðasta 

lið versins sem „leiðir mig að vötnum, þar sem ég má næðis njóta“. Það er þó vandasamt að 

taka afstöðu með hvorri þýðingarleiðinni, því hebreski textinn að baki þýðingunni er hér nokkuð 

tvíræðinn. Orðrétt þýðing hebreskunnar væri nánast „vötn hvíldar“ og rökstyðja má bæði að átt 

sé við kyrrlát vötn eða vötn þar sem gott er að hvíla sig við. Síðari kosturinn, sá er nýjasta 

biblíuþýðingin styðst við, er þó að mörgu leyti bæði ljóðrænni og skiljanlegri. 
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Þegar 3. vers sálmsins er skoðað í gegnum biblíuþýðingarsöguna má sjá að Steinsbiblía 

sker sig þar að mörgu leyti úr hópnum hvað orðaval varðar. Í upphafi versins notar Steinn til að 

mynda orðið viðsnúa í stað endurnærir, líkt og fyrri þýðingar gera. Síðari tíma þýðingar nota 

svo allar orðið hressir, það er að segja frá og með þýðingu Viðeyjarbiblíu. Hér er því að nokkru 

leyti um merkingarmun að ræða í Steinsbiblíu. Hebreska hugtakið sem hér liggur að baki 

þýðingunni, shub (שוב), þýðir þó í grunninn að snúa aftur eða hverfa aftur til fyrra horfs. Þýðing 

Steins er því ekki algjörlega úr lausu lofti gripin, þó að orðaval Steins þyki ef til vill falla illa 

hér inn í samhengið. Orðavalið hefur Steinn vafalaust frá dönsku Biblíunni 1647, þar sem orðið 

omvende er notað. Orðið omvende, sem þýða má sem snúa, er þó einkum og sér í lagi notað í 

trúarlegu samhengi, það er að segja yfir það að snúa til annarrar trúar. Næstu frávik sem finna 

má í þýðingu Steins er ákvörðun hans að nota aftur orðið reka, líkt og í 2. versi, í stað leiðir. 

Aftur kemur orðið frá danska textanum, sem notar orðið drifve. En þó að hugmyndin um að 

reka einhvern áfram sé ekki eins hugljúf og hugmyndin um að leiða einhvern áfram, þá rímar 

hún þó að vissu leyti við ímyndina af hirðinum sem annast sauði sína. Annan þýðingarmun má 

sjá þar sem Steinn notar orðin réttlætisins stígum í stað réttan veg, en allar aðrar þýðingar nota 

þau orð í einhverri mynd. Orðavalið fær Steinn úr dönsku Biblíunni 1647, sem notar hér orðin 

rætferdigheds stjer. Þýðingin er þó ekki fjarri hebreska textanum, en fyrra orðið sem hér er þýtt, 

tsedeq (צדק) getur merkt réttlæti eða réttur. 

Í 4. versi er af nógu að taka, hvað þýðingarfrávik varðar. Til að mynda byrjar Steinn versið 

á orðunum „nær ég jafnvel skyldi“, en það myndi seint vera kölluð góð íslenska. Rætur 

þýðingarinnar má rekja til dönsku Biblíunnar 1647, sem byrjar versið á orðunum „naar jeg end 

skal“. Orðfarið í elstu þýðingunum er að þessu leyti mun einfaldara og betra, en í Þorláksbiblíu 

er þýtt: „Og þótt að ég“. Aldamótabiblían, og þar með Biblían 1981, notar þó orðið jafnvel í 

þessu samhengi, líkt og Steinsbiblía, en þar er þýtt: „jafnvel þótt ég“. Steinn notar svo orðið 

ganga í stað ráfaði, sem eldri þýðingar styðjast við. Orðið ráfaði fellur að mörgu leyti betur inn 

í samhengi textans, þó að það feli í sér vissa túlkun á frumtextanum. Frá og með 

Aldamótabiblíunni er svo notast við orðið fari. Það vekur þó athygli að Viðeyjarbiblía notar 

þarna sama orð og Steinsbiblía, ganga. Líkindin með þýðingum Viðeyjarbiblíu og Steinsbiblíu 

enda þó ekki þar, því báðar útleggingarnar nota hér orðasambandið dauðans skugga dal. 

Þýðingu Steins má hér rekja til danska textans, þar sem þýtt er: „døødsens skugges dal“. Segja 

má að orðasambandið sé nokkuð orðrétt þýðing hebreska textans, en þar bregður fyrir orðinu 

tsalmaveth (צלמות), sem samsett er úr orðunum tsel (צל), sem þýðir skuggi og maveth (מות), sem 

þýðir dauði. Guðbrandsbiblía notast einnig við svipaða þýðingu, en þar er orðið dauðans fellt 



41 
 

inn í sviga, sem síðar er fjarlægt við útleggingu Þorláksbiblíu.181 Líklegt þykir þó að hebreska 

orðasambandið þýði einfaldlega mikið myrkur eða svartamyrkur, og frá og með Aldamótabiblíu 

er stuðst við þá merkingu og notast við orðin dimman dal. Það er einnig áhugavert að skoða 

orðaval Steins þar sem hann þýðir: „vil ég ekki óttast fyrir illu“. Í Þorláksbiblíu er hér þýtt: 

„hræðist ég þó öngva ólukku“ og Viðeyjarbiblía notast svo við svipað orðfæri, þar sem þýtt er: 

„skyldi ég samt enga ólukku hræðast“. Í Lundúnabiblíu er þýðingu Viðeyjarbiblíu breytt 

lítillega og ólukku er breytt í ógæfu. Þar má segja að Lundúnabiblían komi með málhreinsun á 

þá Biblíu sem löngum hefur verið kennd við málhreinsun. Frá og með Aldamótabiblíu er þó 

farið að notast við orðin: „óttast ég ekkert illt“, en færa má rök fyrir því að þarna séu nýjustu 

biblíuþýðingarnar nær Steinsbiblíu í þýðingu, er þær nota orðið óttast í stað hræðast, og orðið 

illt í stað ólukku eða ógæfu. Setningauppbygging er þó langt frá því að vera sú sama milli 

þýðinga. Steinn notar svo orðið með, í setningunni „því þú ert með mér“, en flestar aðrar 

íslenskar biblíuþýðingar, eldri og nýrri, nota hér orðið hjá. Það vekur þó athygli að eina aðra 

biblíuþýðingin sem fylgir Steini í þessu orðavali, er Viðeyjarbiblía. 

Næsta þýðingarbreyting Steins, sem vert er að varpa ljósi á, er notkun hans á orðinu 

sproti, en fyrri þýðingar notuðu þar orðið vöndur. Viðeyjarbiblía notar svo orðið hrísla, sem 

líkist mjög orðavali Þorláksbiblíu. Í Aldamótabiblíu er orðfæri Steins þó tekið upp á ný, og í 

öllum útleggingum síðan er orðið sproti notað. Í dönsku Biblíunni 1647 er orðið kiep (kæp) 

notað, sem þýðir prik eða lurkur, og því er ekki hægt að reka þýðingarbreytingu Steins þangað. 

Hér er því um að ræða áhrifamikla þýðingarbreytingu, í þekktu og títt lesnu biblíuversi, sem 

alfarið er frá Steini komið. Segja má að orðið sproti henti hér ákaflega vel í samhengi textans, 

vegna þess að orðið getur átt við um litla grein hirðisins sem hann notar til að reka sauði sína 

áfram með, en það getur einnig skapað hugrenningatengsl við veldissprota konungs. Að lokum 

ber að varpa ljósi á notkun Steins á orðinu hugga í lok versins, en fyrri þýðingar notuðu þar 

orðið hugsvala. Steinn er hér fyrstur til að nota þetta ákveðna hugtak, en allar seinni tíma 

íslenskar biblíuþýðingar nota einnig orðið hugga. Danski textinn notar hér orðið trøste, sem 

þýðir hugga. Orðaval Steins má því rekja þangað. 

 Fyrsta þýðingarfrávikið sem vekur athygli í 5. versi er orðið sem þýtt er reiðir í 

Steinsbiblíu. Í raun er mikla fjölbreytni að finna í þýðingu þessa orðs í íslensku 

 
181 Víða hafa biblíuþýðendur notast við áþekka þýðingu og Steinn, og sterk alþjóðleg þýðingarhefð er fyrir því að 

tala hér um dauðans skugga dal. Hin áhrifamikla enska Biblía Jakobs konungs (King James version, 1611) er oft 

talin eiga ríkan þátt í því, en margfræg eru orð hennar, þar sem þýtt er: „yea, though I walk through the valley of 

the shadow of death“.  
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biblíuþýðingarsögunni, en þó eru frávikin ekki afdrifamikil. Guðbrandsbiblía notar orðið 

tilreiðir, Þorláksbiblía notar orðið tilbýr, Steinsbiblía notar orðið reiðir, Aldamótabiblían notar 

orðið býr og Biblían 2007 notar orðið býrð. Raunar er Viðeyjarbiblían sú eina nýja 

heildarþýðing textans sem endurtekur hér áður notað orð, það er tilreiðir, sem notað er í 

Guðbrandsbiblíu. Öllu meira samræmi má sjá meðal ólíkra þýðinga þar sem Steinn þýðir orðið 

borð. Eldri þýðingar nota þar orðið matborð og er það orðaval tekið upp að nýju í 

Viðeyjarbiblíu. Í Aldamótabiblíu er orðfæri Steins þó notað, það er borð, og helst það fram til 

nýjustu þýðingarinnar. Einföldun orðsins má rekja til dönsku Biblíunnar 1647, og er þar orðið 

bord notað. Einnig er fróðlegt að skoða það orðasamband sem Steinn þýðir sem mínum 

fjandmönnum í gegnum biblíuþýðingarsöguna. Í fyrstu íslensku Biblíuþýðingunni er þýtt: 

„þeim er hrella mig“, en því er svo breytt í óvinum mínum í Þorláksbiblíu. Orðanotkun 

Viðeyjarbiblíu svipar til þeirrar sem finna má í Þorláksbiblíu, en bætir þó við orðinu augsýn, 

og úr verður þýðingin minna óvina augsýn. Aldamótabiblían, sem og nýrri þýðingar, nota svo 

orðin fjendum mínum. Að vissu leyti eru nýjustu þýðingarnar því hér líkari Steinsbiblíu. Það er 

þó merkilegt að sjá að danska Biblían 1647 notar hér orðið fjender í þessu samhengi. Í þessu 

tilviki má því segja að nýjustu þýðingarnar líkist danska textanum meir, en texti Steins. Það 

vekur einnig athygli að Steinn skuli nota orðið olíu í stað viðsmjöri, líkt og fyrri þýðingar gera. 

Viðeyjarbiblía, líkt og áður, tekur upp eftir elstu biblíuþýðingunum og notar orðið viðsmjöri. 

Aldamótabiblía notar þó hér sama orð og Steinn, olíu, og helst það til nýjustu þýðingarinnar. 

Hugtakið má rekja til danska textans, sem notar hér orðið olie. Að lokum ber að varpa ljósi á 

síðustu orð versins, þar sem Steinn notar orðin minn bikar er fullur. Þýðingin er þar að mörgu 

leyti frábrugðin þeirri sem birtist í bæði Guðbrandsbiblíu og Þorláksbiblíu, þar sem þýtt er: 

„skenkir fullt á fyrir mig“. Nýjustu þýðingarnar, frá og með Aldamótabiblíu, eru hér þó talsvert 

líkari Steinsbiblíu, en þar er notast við orðin bikar minn er barmafullur. Sé litið til danska 

textans sést að þar ber fyrir orðasambandinu ofven fuld (ovenfuld), sem þýðir í raun yfirfullur 

eða einfaldlega barmafullur. Það má því ímynda sér að hefði Steinn fylgt danska textanum betur 

eftir, hefði hann komist að sömu niðurstöðu og þýðendur Aldamótabiblíu. 

Þegar fyrri hluti 6. vers í Steinsbiblíu er borinn saman við eldri biblíuþýðingar, má sjá að 

munurinn þar á milli er lítill. Allar elstu þýðingarnar, Steinsbiblía þar með talin, byrja hér á 

orðunum gæska og miskunnsemi. Danska Biblían 1647 styðst hér við orðin got oc miskundhed, 

svo að ætla má að Steinn hafi þarna orðið fyrir áhrifum frá Þorláksbiblíu, í hið minnsta hvað 

fyrsta orðið varðar. Í Aldamótabiblíunni er svo farið að nota orðin gæfa og náð, sem haldist 

hafa inni í nýrri þýðingum allar götur síðan. Segja má að orðið gæfa sé hér nær frumtextanum 
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í merkingu, en orðin náð og miskunnsemi eru að mörgu leyti samheiti. Mismun má svo sjá milli 

þýðinga í lok versins, þar sem Steinn þýðir: „ég mun vera í Drottins húsi marga daga“. Eldri 

biblíur nota hér orðin „ég mun búa í húsi Drottins ævinlega“ og í nýrri þýðingum, frá og með 

Aldamótabiblíu, er þýtt: „bý ég langa ævi“. Þýðingin sem birtist í Steinsbiblíu, sem á rætur sínar 

í danska textanum182, er að ákveðnu leyti orðrétt þýðing, en í hebreska textanum birtast orð sem 

bera ræturnar orek (ארך) annars vegar og yom (יום) hins vegar. Fyrra orðið gæti þýðst sem 

langur, en er stundum þýtt sem óendanlegur, og hið síðara merkir dagur og stendur í fleirtölu. 

Þar af leiðandi er minnst á daga í danska textanum sem Steinn þýðir svo orðrétt. 

Við greiningu þessa áhrifaríka sálms var af nógu að taka. Segja má að textabrotið vitni 

um allt það besta og allt það versta í þýðingarverki Steins. Í versi 2 má til að mynda finna dæmi 

um það hvernig Steinn þræðir danska textann í Resen-Svaning Biblíunni svo staðfastlega að 

hann gefur þýðingunni ekkert rúm til að aðlagast íslenskri tungu, né heldur beitir hann sér fyrir 

því að gera textann fallegan og skiljanlegan. Annars staðar, og nokkuð víða, má þó sjá 

breytingar sem Steinn gerir með þýðingu sinni sem virðast hafa áhrif á síðari tíma 

biblíuþýðingar, þá helst á texta Viðeyjarbiblíu og Aldamótabiblíu. Flestar þeirra 

þýðingabreytinga má rekja til danska textans af einhverju leyti, en þó ekki allar, eins og sjá má 

í 4. versi. 

Hjörtur kumrar eftir vatnsstraumum (Slm 42.2–4) 

Síðara textabrotið úr Saltaranum, sem hér verður til greiningar, verður úr 42. sálmi, sem er fyrsti 

sálmurinn í annarri bók Saltarans. Þessi sálmur183 þykir einn sá persónulegasti í öllu 

sálmasafninu, að því leyti að talsvert má af sálminum ráða um þær aðstæður sem sálmaskáldið 

býr við og harmar. Sálmurinn hefur að geyma óviðjafnanlegt og tilfinningaþrungið myndmál 

um þrá eftir Guði. Hér verða tekin fyrir þrjú vers úr upphafi sálmsins, sem hafa einmitt að 

geyma forsmekkinn að því ríka myndmáli. 

 

(Þorl.) 2Líka sem það hjörturinn kallar eftir fersku vatni | so kallar mín sála Guð til þín. 3Mína 

sálu hana þyrstir eftir Guði | eftir þeim lifanda Guði | hvenær mun ég þangað komast | það að ég 

sjái Guðs andlit? 4Mín tár þau eru mín fæðsla dag og nótt | með því að daglega verði til mín sagt 

| hvar er nú þinn Guð? 

 
182 Í Resen-Svaning Biblíunni er hér þýtt: „oc jeg skal blifve i Herrens huus mange dage“. 

183 Sálmarnir 42–43 eru í biblíufræðunum almennt taldir vera einn sálmur þrátt fyrir að hafa tvö númer. 
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(Stein.) 2Líka sem einn hjörtur kumrar eftir vatnsstraumum | so kveinar mín sál til þín | ó Guð. 
3Mína sál þyrstir eftir Guði | eftir þeim lifanda Guði | nær mun ég koma (þangað|) og sjást fyrir 

Guðs augliti. 4Minn grátur er minn matur dag og nótt | meðan maður segir daglega til mín: Hvar 

er þinn Guð? 

(2007) 2Eins og hindin þráir vatnslindir þráir sál mín þig, ó Guð. 3Sál mína þyrstir eftir Guði, 

hinum lifanda Guði, hvenær mun ég fá að koma og sjá auglit Guðs? 4Tár mín urðu fæða mín dag 

og nótt því að daglangt var ég spurður: „Hvar er Guð þinn?“ 

 

Í upphafi 2. vers í Steinsbiblíu bregður fyrir orðasambandinu líka sem, sem halda mætti að kæmi 

beinustu leið úr dönsku Biblíunni 1647, sem byrjar hér á orðinu ligesom, og að hér væri því um 

dönskuslettu, eða í besta falli orðrétta þýðingu Steins að ræða. Þegar gluggað er í elstu íslensku 

biblíuþýðingarnar má þó sjá að þar er orðasambandið einnig notað, bæði í Guðbrandsbiblíu og 

Þorláksbiblíu. Orðfærið má því allteins rekja þangað. Öllu áhugaverðara er að rýna í orðið sem 

Steinn þýðir hér sem hjörtur. Eldri þýðingar nota hér sama orð, með viðskeyttum greini. 

Ákvörðun Steins að fella út greininn má rekja til dönsku Biblíunnar 1647, en þar er notast við 

orðin en hjort. Hebreska orðið stendur þó með ákveðnum greini, svo að Þorláksbiblía er hér 

nær frumtextanum hvað þetta staka orð varðar. Frá og með Aldamótabiblíu er þó farið að nota 

orðið hindin í þessu samhengi, það er að segja, kvenhjörtur. Þegar rýnt er í frumtextann má sjá 

að nafnorðið sem hér er þýtt, ajjal (איל), stendur í karlkyni. Aftur á móti stendur sögnin sem 

nafnorðinu fylgir í kvenkyni og hafa því biblíuþýðendur þurft að taka ákvörðun um hvort að 

hér sé um að ræða karlkyns eða kvenkyns hjartardýr. Þýðendur Aldamótabiblíu hafa því valið 

síðarnefndan kost. Það vekur þó athygli að í dönsku Biblíunni 1647 er annar þýðingarkostur 

nefndur í jaðargrein, en þar er ritað: „eller hind“. Resen-Svaning Biblían býður því upp á báða 

þýðingarkosti.  

Áðurnefnd sögn, sem stendur í kvenkyni, er hebreska sagnorðið arag (ערג), en það kemur 

tvisvar fyrir í versinu. Orðið merkir í raun löngun eða þrá, en hefur í þýðingarsögunni víða 

verið þýtt sem kalla eftir eða stynja eftir. Elstu þýðingarnar tvær, Guðbrands- og Þorláksbiblía, 

nota hér orðin kalla eftir, og það gerir Viðeyjarbiblía einnig. Aftur á móti notar Steinsbiblía hér 

orðið kumrar og sker sig því algjörlega úr í orðavali. Orðabók menningarsjóðs frá 1963 skýrir 

sögnina kumra með orðunum: „(um ýmis karldýr) gefa frá sér ánægju- eða áleitnihljóð (einkum 

um fengitímann)“. Hér er því um ákveðna stílfærslu Steins að ræða, þar sem hann tengir 

löngunarkallið við dýraheiminn. Orðið má ekki rekja til danska textans, því þar er orðið skriger 

notað. Frá og með Aldamótabiblíu er svo orðið þráir notað, sem segja má að sé nær 

upprunalegri merkingu frumtextans. Allar aðrar þýðingar endurtaka svo orðanotkunina þar sem 
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sögnin birtist aftur, það er, þar sem Þorláksbiblía þýðir: „so kallar mín sála“ og Biblía 2007 

þýðir: „þráir sál mín“. Sömu sögu er að segja um dönsku Biblíuna 1647. Þýðing Steins sker sig 

þó aftur úr, en þar er orðið kveinar notað. Orðfærið sem Steinn kýs að nota hér, að hjörturinn 

kumrar og mannssálin kveinar, er að mörgu leyti tjáningaríkara en það sem birtist í fyrri 

þýðingum, og því á vissan hátt ljóðrænna, þó að það sé ef til vill ekki frumtextanum hliðhollt. 

Í lok versins má svo greina áhugaverða þýðingarbreytingu í verki Steins, þar sem hann endar á 

upphrópuninni ó Guð. Í Aldamótabiblíu er þetta orðalag svo einnig tekið upp, sem helst svo 

inni í biblíuþýðingum, allt fram til þeirrar nýjustu. 

Í upphafi 3. vers er áhugavert að sjá að Steinn notar hér orðið sál í stað sála, líkt og fyrri 

þýðingar gera. Raunar má einnig sjá þessa breytingu í lok 2. vers. Steinn er hér fyrstur til að 

gera þessa smávægilegu breytingu, en allar nýrri útleggingar Biblíunnar á íslensku gera svo 

slíkt hið sama. Að vísu eru upphafsorð versins mjög svipuð meðal elstu biblíuþýðinganna, allt 

til Viðeyjarbiblíu. Steinn einfaldar þó málið að vissu leyti og fellir út orðið hana, sem sjá má í 

þýðingu Þorláksbiblíu. Hann breytir svo orðinu hvenær í nær, sem varla verður talið tungunni 

til bóta, þó að orðið nær sé vissulega gott og gilt íslenskt orð. Allar þessar breytingar sem 

upptaldar hafa verið úr versi 3 má að einhverju leyti rekja til dönsku Biblíunnar 1647, en hér 

notar danski textinn til dæmis orðið naar. Það vekur þó furðu að sjá að Viðeyjarbiblía notar hér 

einnig orðið nær, og það sem meira er, þá virðist þýðing Viðeyjarbiblíu fylgja Steinsbiblíu hér 

orð fyrir orð í fyrri hluta versins. Þar er þýtt: „mína sál þyrstir eftir Guði, eftir þeim lifanda 

Guði, nær mun ég koma“. Málhreinsunarbiblían Viðeyjarbiblía fetar því hér í fótspor hinnar 

meintu dönskuskotnu Steinsbiblíu. Einnig ber að varpa ljósi á síðustu orð versins, þar sem 

Steinn þýðir: „sjást fyrir Guðs augliti“. Steinn notar hér orðið augliti, en áður var stuðst við 

orðið andlit. Í danska textanum kemur orðið ansict (ansigt) fram, en það má að vissu leyti þýða 

sem auglit, en hefðbundin þýðing þess er þó yfirleitt andlit. Það hefði því legið nokkuð beint 

við hjá Steini að nota einfaldlega orðið andlit, þá sérstaklega í ljósi eldri þýðinga. Orðin andlit 

og auglit eru þó að ákveðnu leyti samheiti, en hér verður að segjast að betur fer að tala um 

auglit Guðs, heldur en andlit Guðs. Þessu hafa síðari tíma íslenskir biblíuþýðendur verið 

sammála, því í öllum nýrri útleggingum Biblíunnar á íslensku, frá og með Viðeyjarbiblíu, er 

notast við orðið auglit. Biblíuþýðingarsagan sýnir það því hér og sannar að þýðing Steins er hér 

til bóta. Að auki er áhugavert að skoða það hvernig ólíkar þýðingar haga sögninni í síðustu 

orðum versins. Tvær elstu þýðingarnar tala um að sálmahöfundur „sjái Guðs andlit“, en Steinn 

gengur út frá því að sálmahöfundur sé séður, það er „sjást fyrir Guðs augliti“. Eina önnur 

biblíuþýðingin sem kemst að svipaðri niðurstöðu og Steinsbiblía, er Aldamótabiblía, en þar er 
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þýtt: „birtast fyrir augliti Guðs“. Þar býður hebreski samhljóða textinn upp á að lesin sé 

þolmyndarmerking og hafa hinir fornu túlkendur talið þann skilning eðlilegri, því að rík var sú 

skoðun að enginn gæti séð Guð. 

Í versi 4 í Steinsbiblíu er einnig að finna þó nokkur frávik frá fyrri þýðingum. Snemma í 

versinu notar Steinn orðið grátur í stað tár úr fyrri þýðingum, og verður það varla talið til bóta. 

Aftur vekur það þó furðu að sjá að Viðeyjarbiblía notar hér sama orð og Steinn, grátur, sem 

rennir enn frekari stoðum undir þá hugmynd að þýðendur Viðeyjarbiblíu hafi haft Steinsbiblíu 

til hliðsjónar við þýðinguna. Orðaval Steins má rekja til dönsku Biblíunnar 1647, sem notar 

orðið graad. Frá og með Aldamótabiblíu er þó farið að nota orðið tár á ný, enda er það nær 

hebreska textanum. Næsta þýðingarfrávik má sjá þar sem Steinn notar orðið matur í stað fæðsla, 

sem birtist í elstu þýðingunum. Frá sjónarhorni nútíma íslensku verður að segjast að hér sé um 

betrun þýðingarinnar að ræða. Enn betra er þó að nota orðið fæða, sem allar síðari tíma þýðingar 

notast við, frá og með Viðeyjarbiblíu, en orðaval Steins má, líkt og svo oft áður, rekja til danska 

textans. Í síðari hluta versins, þar sem Steinn þýðir: „meðan maður segir daglega til mín“, má 

einnig greina misræmi meðal þýðinga. Steinn tekur þar fram sérstaklega hvert frumlagið er, það 

er maður, en í fyrri þýðingum fer það ósagt hver gerandi setningarinnar er, en í Þorláksbiblíu 

er þýtt: „daglega verði til mín sagt“. Breytinguna má rekja til danska textans. Í hebreska 

textanum er frumlag setningarinnar ekki tekið sérstaklega fram, heldur er það innifalið í 

sögninni. Í Aldamótabiblíu er þó áþekka þýðingu að finna, þar sem frumlagið er sett í fleirtölu, 

en þar er þýtt: „menn segja við mig allan dag“. Aðrar íslenskar biblíuþýðingar feta þó í fótspor 

Guðbrandsbiblíu. Í enda versins má að lokum greina litla þýðingarbreytingu í Steinsbiblíu, það 

er að hann tekur út orðið nú, sem fyrir var í eldri þýðingum, þar sem áður var þýtt: „hvar er nú 

þinn Guð?“. Þessi smávægilega breyting helst svo í öllum nýrri útleggingum, en orðaröð 

spurningarinnar er þó breytt lítillega frá og með Aldamótabiblíu. 

Hér í upphafi 42. sálms koma fram fjölmargar breytingar sem Steinn gerði með þýðingu 

sinni. Það er áhugavert að sjá að Steinn leikur sér að vissu leyti með þýðinguna, líkt og sjá má 

í orðavali hans í 2. versi, þar sem hann talar um hjörtinn sem kumrar og sálina sem kveinar. 

Einnig má vísa í notkun hans á orðinu auglit, í 3. versi, í því samhengi. Það bendir til þess að 

Steinn sé ekki fullkomlega naglfastur við danska orðalagið, heldur gefur hann sér visst svigrúm 

til stílfærslu. Einnig er áhugavert að sjá að víða er Viðeyjarbiblía áberandi lík Steinsbiblíu í 

orðalagi; jafnvel er hér að finna dæmi um heilu setningarnar sem virðast afritaðar beint úr 

þýðingarverki Steins. Það er því gaman að hugsa til þess að hin dönskuskotna Steinsbiblía hafi 

hugsanlega verið höfð til hliðsjónar við gerð málhreinsunarbiblíunnar. 
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Einn uxi þekkir sinn eiganda og einn asni síns herra jötu (Jes 1.2–5) 

Jesajaritið skipar mikilvægan sess í kristinni trú, en það er, ásamt Saltaranum, sú bók Gamla 

testamentisins sem oftast er vitnað til í Nýja testamentinu. Ritið er iðulega kennt við 

spámanninn Jesaja Amotsson, sem uppi var á síðari hluta áttundu aldar fyrir Krist, sem getið er 

í upphafi bókarinnar. Með tilkomu nútíma biblíugagnrýni hafa þó kviknað hugmyndir um að 

höfundar ritsins séu fleiri. Vægi Jesajaritsins innan kristindóms er hvað helst tilkomið vegna 

hinna svokölluðu messíasarspádóma, sem þar er að finna, sem hefðinni samkvæmt hafa einatt 

verið sagðir boða fæðingu, starf og pínu Jesú Krists.184 

Hér í upphafi Jesajaritsins kemur fram ávarp Guðs til þjóðar sinnar. Guð talar í gegnum 

munn spámannsins, sem kynntur er í fyrsta versi kaflans sem Jesaja Amotsson. Er það vers þó 

ekki haft með í greiningunni, enda er þar um að ræða yfirskrift bókarinnar þar sem spámaður 

og sögusvið eru kynnt, og má því ekki búast við miklum frávikum milli þýðinga. Í þeim versum, 

sem hér verða til skoðunar eru Júda og Jerúsalem gagnrýnd fyrir óhlýðni og spillingu. Þá er 

algengt að textabrotið sé notað við helgihald kirkjunnar, meðal annars vegna 3. vers, sem skapar 

óneitanlega hugrenningatengsl við jólaguðspjallið.185 

 

(Þorl.) 2Heyri þér himnar | og þú jörð | hlusta með eyrunum | því að Drottinn hann talar. Ég hefi 

börn upp fóstrað og upphafið | og þau eru fallin frá mér. 3Nautið það þekkir sinn herra | og asninn 

jötu síns herra | en Ísrael þekkir það ekki | og mitt fólk skynjar það eigi. 4Ó vei því synduga fólki 

| því fólki mikillra misgjörða | þess illskufulla sæðisins | þeim skaðsömu börnum sem yfirgefa 

Drottinn | þeir eð lasta þann hinn heilaga í Ísrael | og ganga á bak sér aftur. 5Hvað skal að lemja 

yður lengi | fyrst þér gangið því meir afvega? Allt höfuðið er sjúkt | allt hjartað er veikt. 

(Stein.) 2Heyrið þér himnar | og þú jörð merk | því Drottinn hefur talað: ég hefi uppalið börn | og 

upphafið (þau|) en þau | þau hafa gjört yfirtroðslu móti mér. 3Einn uxi þekkir sinn eiganda | og 

einn asni síns herra jötu | (en) Ísrael þekkir það ekki | mitt fólk skynjaði það ekki. 4Vei einu 

syndugu fólki | einu fólki með þungri illsku | hinna vondu sæði | þeim fordjarfanlegu börnum | 

þau yfirgáfu Drottinn | þau ýfðu þann heilaga í Ísrael | þau viku til baka. 5Hvar fyrir skylduð þér 

slást lengur | (með því) þér fráfallið því meir? Það gjörvalla höfuð er sjúkt | og það gjörvalla hjarta 

er veikt. 

  

 
184 Christopher R. Seitz, Isaiah 1–39, Louisville, KY: John Knox Press, 1993, bls. 1–2. 

185 Sama heimild, bls. 31–32. 
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(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. 

 

Strax í fyrsta versi textabrotsins má sjá talsverð frávik milli þýðinga. Steinn notar hér orðin 

heyrið þér í stað heyri þér sem verður að teljast betra orðalag þegar það stendur með fleirtölu, 

líkt og hér. Síðar í sama versi notar Steinn sagnorðið merkja í stað hlusta með eyrunum, líkt og 

gert er í Þorláksbiblíu, sem og í Guðbrandsbiblíu. Í upprunalega textanum er hér óbeint minnst 

á eyru, í þeim skilningi að heyra eða öllu heldur ljá eyra. Ætla má að það sé ástæðan fyrir því 

að Guðbrandur bætir hér við með eyrunum. Frá og með Viðeyjarbiblíu er þó ekkert minnst á 

eyru. Sé litið til dönsku Biblíunnar 1647, má sjá hvaðan Steinn fær orðið merkja, en þar er þýtt: 

„oc du jord merck“. Hér er því um að ræða bein áhrif dönsku þýðingarinnar á þýðingarverk 

Steins. Að merkja í þeirri skilgreiningu að taka eftir er þó góð og gild íslenska, þó að orðið sé 

nú til dags lítið notað í þeim skilningi. Steinn færir einnig ræðu Drottins yfir í núliðna tíð, eftir 

danska textanum, og þýðir hefur talað. Þá þýðingu má ekki finna í neinni annarri íslenskri 

biblíuþýðingu, heldur stendur sögnin í framsöguhætti nútíðar í öllum öðrum þýðingum. 

Athyglisverð frávik eru einnig á milli þýðinga, þar sem Steinn þýðir uppalið börn og 

upphafið þau. Allar aðrar íslenskar biblíuþýðingar nota orðið fóstra sem fyrra sagnorðið. Hvað 

seinni sögnina varðar notar Steinn sömu þýðingu og áður var til staðar, upphafið, sem einnig 

má finna í dönsku Biblíunni 1647, þar sem þýtt er ophøyit. Athygli vekur þó að í Viðeyjarbiblíu 

er orðið uppalið notað í stað upphafið, og felur það í sér talsverðan merkingarmun. Svipaða 

merkingu er að finna í Aldamótabiblíunni, þar sem þýtt er fætt þau upp, og loks má sjá að í 

Biblíunni 2007 eru orðin alið þau upp notuð. Ef litið er til frumtextans má sjá að orðið sem hér 

er til umræðu, sem ber rótina rum (רום), er gjarnan þýtt sem lyfta upp, reisa eða upphefja, en í 

þessu samhengi virðist sem um sé að ræða eitthvað tengt uppeldi barna, og því um einskonar 

hugsanarím, þar sem sama hugsun er endurtekin frá fyrri sögn. Það er þó eftirtektarvert að 

Steinn skuli í þessu samhengi nota orðið uppalið, sem einnig má finna í Viðeyjarbiblíu, sem 

og, að vissu leyti, í Biblíunni 2007. Vissulega er þó afar erfitt að sýna fram á að hér sé um að 

ræða áhrif Steinsbiblíu á síðari tíma biblíuþýðingar. Í síðasta hluta versins er einnig að finna 

talsverð frávik meðal þýðinga. Steinn notast hér við orðin gjört yfirtroðslu móti mér, í stað þau 

eru fallin frá mér úr Þorláksbiblíu. Orðavalið, sem tæpast verður talið íslenskunni bóta, hefur 
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Steinn eflaust fengið úr dönsku Biblíunni 1647, þar sem þýtt er gjort ofvertrædelse imod mig. 

Yfirtroðsla í merkingunni yfirgangur eða áníðsla er þó þekkt, en ef til vill gæti orðið þó verið 

skilið sem körfuboltahugtak af nútíma lesanda. 

Í versi 3 er áhugavert að sjá að Steinn skuli kjósa að nota orðið uxi í stað nautið, líkt og 

þýtt er í fyrri þýðingum. Samkvæmt orðabókum er orðið uxi iðulega notað yfir gelta tarfa. 

Breytingin er þó meir í takt við erlendar biblíuþýðingar, þar á meðal dönsku Biblíuna 1647, en 

einnig enskar og þýskar þýðingar. Svo virðist sem þýðendur Viðeyjarbiblíu hafi tekið upp þetta 

orðaval Steins og notað orðið uxi, og helst það orð inni í öllum þeim biblíuþýðingum sem fram 

komu síðan, þar á meðal þeirri nýjustu, 2007, eins og sjá má hér að ofan. Það má því færa rök 

fyrir því að hér hefur Steinsbiblía lagt grunninn að þessu orðfæri, hvað íslenskar biblíuþýðingar 

varðar. Hið sama má segja um notkun Steins á orðinu eiganda, í stað orðsins herra, líkt og þýtt 

er í Þorláksbiblíu. Steinsbiblía er þar nær frumtextanum. Breytingin hefur því varðveist í nýrri 

biblíuþýðingum. Í dönsku Biblíunni 1647 er um svipaða þýðingu að ræða, en þar er orðið 

eyermand notað. Burtséð frá því má vel draga þá ályktun að hér sé um að ræða bein áhrif 

Steinsbiblíu á nýrri biblíuþýðingar. 

Þegar rýnt er í vers 4, sést fljótt að umtalsverður munur er þar á milli þýðinga. Það fyrsta 

sem vekur athygli er að Steinn fellir út ó upphrópunina í byrjun versins. Steinn virðist vera sá 

fyrsti til að fjarlægja það í þessu samhengi og helst sú breyting í nýrri biblíuþýðingum. Þá 

breytingu má þó ekki rekja til dönsku Biblíunnar, sem heldur upphrópuninni inni. Þegar versið 

er skoðað í útleggingu Guðbrands er áhugavert að sjá að hann notar orðið þjóð í stað fólk, þar 

sem það birtist í fyrra skiptið. Því er svo skipt út fyrir fólk í Þorláksbiblíu, og orðið því tvítekið 

í versinu. Það sama gildir um þýðingu Steins. Orðanotkuninni er svo breytt frá og með 

Viðeyjarbiblíu og helst svo til óbreytt til þýðingarinnar 2007. Að öðru leyti virðist Steinn hafa 

þýtt mestan hluta versins orðrétt upp úr dönsku Biblíunni 1647. Svaar ondskab verður til að 

mynda að þungri illsku og de ondes sæd verður að hinna vondu sæði. Einnig notar Steinn hér 

lýsingarorðið fordjarfanlegu, sem lítið notað er í dag, en þýðir samkvæmt orðabókum ónýt eða 

spillt. Orðavalið hefur hann augljóslega fengið að láni úr títtnefndri dönsku Biblíu, sem notast 

hér við orðið fordærfvelige. Annað forvitnilegt orð sem Steinn notar er ýfðu, í þeim skilningi 

að ergja eða reita til reiði. Orðið er meðal annars þekkt í orðatiltækinu ýfa upp gömul sár og 

skapar því viss hugrenningatengsl við að rifja upp gamla harma. Nú á dögum er orðið þó lítið 

þekkt í því samhengi sem Steinn notar það. 

Í versi 5 er aftur um að ræða tilvik þar sem Steinn er helst til of hliðhollur danska 

textanum. Raunar er fyrri hluti versins þýddur orðrétt upp úr dönsku Biblíunni 1647, þar sem 
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stendur: Hvorfor skulle I slaaes længre. Hið danska hvorfor virðist fært beint yfir á íslensku og 

verður að hvar fyrir186. Einnig er viðmælandinn, það er fólkið, gert að frumlagi setningarinnar, 

ólíkt því sem þekkist í öðrum íslenskum biblíuþýðingum. Ef hebreski textinn er skoðaður, má 

sjá að breytingin er ekki í takt við frumtextann. Heilt yfir er versið heldur ruglingslegt í 

uppbyggingu og má fullyrða að hér líði útleggingin fyrir orðrétta þýðingu Steins úr danska 

textanum. 

Í þessu textabroti gætir sannarlega áhrifa danska textans á þýðingarverk Steins. Þó má 

greina einstaka atriði í þýðingu Steins sem haldist hafa í nýrri útleggingum, sem gengur þvert 

á orðspor Steinsbiblíu sem áhrifalausrar biblíuþýðingar. Einnig koma hér fram orð, sem í fyrstu 

mætti telja dæmi um bersýnilegar dönskuslettur, líkt og sögnin merk og nafnorðið yfirtroðslu 

úr 2. versi. Þegar betur er að gáð má þó sjá að orðin má auðveldlega finna í íslenskum 

orðabókum, þó að þau séu ef til vill lítið notuð í dag. Það er því erfitt að fullyrða að hér sé um 

hreinar og klárar dönskuslettur að ræða, þó að þýðingarbreytingarnar megi vissulega rekja til 

danska textans. 

Brot sem þráttar við önnur brot af leirnum (Jes 45.9–12) 

Síðasta þýðingardæmið sem rýnt verður í úr Gamla testamentinu, er úr 45. kafla Jesajarits. 

Kaflinn hefur að geyma orðræður og spádóma um Kýrus Persakonung og hlutverk hans í frelsun 

Ísraels. Í textabrotinu sem hér verður til greiningar, er að finna kraftmikla varnarræðu gegn 

andófsmönnum.187 

 

(Þorl.) 9Vei þeim sem möglar í móti sínum skapara | sem er skurnið með öðrum leirkerum. Segir 

nokkuð leirið til síns leirkera smiðs | hvað gjörir þú? Eigi auðsýnir þú þínar hendur á þínu verki. 
10Vei þeim sem segir til föðursins | hvar fyrir hefir þú getið mig? Og til kvinnunnar | hvar fyrir 

fæddir þú? 11So segir Drottinn sá hinn heilagi í Ísrael | og hans meistari. Spyrjið mig að teiknum 

| vísið mínum börnum | og verkum minna handa til mín. 12Ég hefi jörðina gjört | og manninn þar 

uppá skapað | ég em hann hvers hendur að himininn hafa útbreitt | og hefi öllum hans herskara 

boðið. 

  

 
186 Orðasambandið hvar fyrir má þó finna í Íslenzkri orðabók Menningarsjóðs frá 1963, þar sem það er sagt 

„útlenzkulegt, fornlegt eða fordildarlegt“. Orðasambandið má einnig finna víða í fyrirrennurum Steinsbiblíu; 

Guðbrandsbiblíu og Þorláksbiblíu. 

187 Paul D. Hanson, Isaiah 40–66, Louisville, KY: John Knox Press, 1995, bls. 105–106. 
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(Stein.) 9Vei þeim | sem þráttar við þann | er tilreiddi hann | sem eitt brot | (vildi þrátta) við (önnur) 

brot af leirnum | Mun leirinn kunna að segja til þess | sem tilbjó hann: hvað gjörir þú? Eða þitt 

verk (segja:) hann hefur engar hendur. 10Vei þeim | sem segir til eins föðurs | hvörs aflaðir þú? Og 

til einnar kvinnu: hvað fæddir þú? 11So sagði Drottinn Ísraels heilagur | og sá | sem tilbjó hann: 

spyrjið þeirra tilkomandi hluta af mér | látið mig ráða fyrir mínum börnum | og fyrir minna handa 

verki. 12Ég | ég gjörði jörðina | og skapaði manneskjurnar þar á | ég er sá | mínar hendur útbreiddu 

himininn | og bífalaði öllum hans 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. 

 

Fyrstu frávik milli þýðinga sem grípa athyglina í þessu textabroti er notkun Steins á sagnorðinu 

þráttar, sem kemur í stað orðsins möglar í fyrri þýðingum. Segja má að breytingin sé til bóta, 

ekki síst vegna þess að þýðingin er nær merkingu frumtextans. Þegar þýðingarsagan er skoðuð 

er áhugavert að sjá að þýðendur Viðeyjarbiblíu taka upp á því að nota sama orð í þessu 

samhengi, það er þrátta. Helst það orð svo inni í nýrri biblíuþýðingum, alveg fram að þeirri 

nýjustu188, eins og sjá má hér að ofan, þar sem orðið deilir er notað, sem segja má að sé keimlíkt 

þrátta hvað merkingu varðar. Sé danska Biblían 1647 skoðuð kemur þó í ljós að orðið á uppruna 

sinn þaðan, það er að segja frá danska orðinu trætter. Aðra tengingu við Viðeyjarbiblíu má 

finna í versinu, þar sem Steinn þýðir brot eða brot af leirnum, þar sem áður er þýtt skurnið. 

Viðeyjarbiblía er þar mun nær í þýðingu Steins en öðrum fyrirrennurum sínum, og notast við 

orðið leirbrot, en sú orðanotkun hefur haldist allt til nýjustu biblíuþýðingarinnar, 2007. 

Viðeyjarbiblía, sem og nýrri biblíuþýðingar, virðast einnig taka upp eftir Steinsbiblíu í síðasta 

hluta versins, þar sem Steinn þýðir: „Eða þitt verk (segja:) hann hefur engar hendur.“ Sú þýðing 

er talsvert ólík því sem fyrir var í Þorláksbiblíu, hvað merkingu varðar, og um leið hliðhollari 

frumtextanum. Þessi breyting Steins, sem og aðrar þær sem lýst var hér að ofan, halda því velli 

í nýrri þýðingum, en virðast fyrst og fremst ná rótfestu í biblíuþýðingunni 1841, það er í 

Viðeyjarbiblíu. Það er því vissulega spennandi að hugsa til þess að málhreinsunarmennirnir að 

baki Viðeyjarbiblíu hafi ef til vill haft hina dönskuskotnu Steinsbiblíu sér til hliðsjónar við 

þýðingarvinnu sína. Þó er ekki hægt að fullyrða um neitt slíkt. Aðrar breytingar Steins í versinu 

hafa þó ekki fengið eins góðan hljómgrunn. Til að mynda notar Steinn orðin þann er tilreiddi 

 
188 Sögnin að mögla lifir þó enn í nýjustu þýðingunni á ýmsum öðrum ritningarstöðum. 
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hann í stað þess að notast við orðið skapara, líkt og allar aðrar íslenskar biblíuþýðingar.189 

Einnig er erfitt að segja að setningauppbygging og orðaröð sé til fyrirmyndar hjá Steini, enda 

er versið heldur óþjált í skilningi. 

 Í versi 10 er lítið um stórvægilegar breytingar milli þýðinga, þegar íslenska 

biblíuþýðingarsagan er skoðuð í heild sinni. Steinsbiblían er þar þó að nokkru leyti 

undantekning, eins og svo oft áður. Það fyrsta sem vekur athygli er lausi óákveðni greinirinn 

sem Steinn skeytir fyrir framan orðin föðurs og kvinnu. Í fyrri þýðingum standa orðin með 

viðskeyttum, ákveðnum greini, sem gefur til kynna að um ákveðna einstaklinga sé að ræða. 

Áþekka þýðingu er einnig að finna í öðrum, seinni tíma þýðingum, enda er það nær 

frumtextanum. Breytingu Steins má fyrirsjáanlega rekja til dönsku Biblíunnar 1647, sem þýðir 

hér en fader og en qvinde. Öllu einkennilegri er ákvörðun Steins að þýða „hvörs aflaðir þú?“ í 

stað „hvar fyrir hefur þú getið mig?“, líkt og þýtt er í Þorláksbiblíu. Sé hebreskan skoðuð, sem 

notar hér sögnina jalad (ילד), er augljóst að hér er átt við það að geta af sér, það er að segja, 

eitthvað tengt barnsburði. Notkun Steins á orðinu aflaðir er því ekki í takt við upprunalegt 

inntak textans, í hið minnsta í þeirri merkingu sem orðið hefur í dag. Orðavalið á, eins og svo 

margt annað, rætur sínar að rekja til dönsku Biblíunnar 1647, þar sem sögnin avlede er notað, 

en hún þýðir geta eða rækta, sem tengist ekki beint aflamennsku í fiskveiðum. Það má því vera 

að vegna þess hve keimlík orðin eru, hafi Steinn ratað í hugsunarvillu með orðréttri þýðingu 

sinni. Frávik má einnig greina meðal þýðinga í seinni spurningu versins, þar sem Steinn þýðir: 

„hvað fæddir þú?“. Segja má að sú þýðing sé hliðholl hebreska textanum, en ef til vill er hún 

það á kostnað þess að spurningin sé auðskilin í sínu samhengi. 

Fyrstu orð 11. vers haldast svo til óbreytt milli allra íslenskra biblíuþýðinga, en aftur er 

Steinsbiblían þar undantekning. Allar aðrar þýðingar þýða hér sögnina í nútíð, það er segir, en 

Steinn er sá eini sem færir hana yfir í þátíð, það er sagði. Hér er um að ræða bein áhrif frá 

dönsku þýðingunni, og er breytingin ekki til bóta, ef litið er til frumtextans. Næsta breyting 

Steins sem greina má í versi 11, er það að Steinn notar orðin sá sem tilbjó í stað meistari, líkt 

og gert er í Þorláksbiblíu. Segja má að hér sé Steinsbiblían nær frumtextanum, enda þýða allar 

nýrri biblíuþýðingar orðið svipað og Steinn; Viðeyjarbiblía og Biblían 2007 nota orðið skapari 

og Aldamótabiblían og Biblían 1981 notast við orðin sá er hann hefir myndað. Steinsbiblían er 

því hér fyrst íslenskra þýðinga til að leiðrétta textann. Athygli vekur að Steinn skuli ekki nota 

 
189 Hebreski textinn notar hér sögnina jatsar (יצר) í lýsingarhætti en frummerking hennar er að móta, samanber 

síðara tilvik orðsins í Biblíu 2007. 
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orðið skapari, hvorki hér né í versi 9, en sú þýðing virðist liggja í augum uppi þegar um er að 

ræða einhvern sem tilbýr, tilreiðir eða skapar. Steinn kýs heldur að fylgja danska textanum, 

sem þýðir hér den som beridde. Þýðing síðari hluta versins er á nokkru reiki á meðal ólíkra 

biblíuútlegginga, og svo virðist sem biblíuþýðendur greini á um hvernig þýða beri setninguna. 

Sé rýnt í þær þýðingar sem birtar eru hér að ofan má sjá þrjár gerólíkar nálganir við þýðingu 

þessa hluta versins, og sömu sögu er að segja um þær biblíuþýðingar sem ekki eru birtar. Ef 

litið er til frumtextans að baki þýðinganna, hljóðar hann eitthvað á þessa leið, ef þýtt er orðrétt: 

„Spyrjið mig að þeim hlutum sem henda munu mína syni, og um verk minna handa fyrirskipið 

þér mér.“ Það er þó ekki á hreinu hvort að hér sé um spurningu að ræða, líkt og meðal annars 

er þýtt í Biblíunni 2007, eða staðhæfingu, líkt og meðal annars er þýtt í Þorláksbiblíu og 

Steinsbiblíu, en ekki verður reynt að ráða úr því hér. Það má þó finna líkindi á milli þýðingar 

Steins og Aldamótabiblíu, þar sem segir: „Spyrjið mig um hið ókomna og felið mér að annast 

sonu mína og verk handa minna!“ Sé þessi texti borinn saman við þýðingu Steins má sjá að 

skilaboð þýðinganna eru keimlík, þó að orðalag Aldamótabiblíunnar sé óneitanlega vandaðra 

og þjálla. 

Lítið er um breytingar milli þýðinga í fyrri hluta 12. vers. Tvítekning persónufornafnsins 

ég í upphafi versins vekur þó athygli. Tvítekninguna, sem rekja má til dönsku Biblíunnar 1647, 

má þó að vissu leyti finna í hebreska textanum þar sem persónufornafnið anoki (אנכי) kemur 

fyrir í upphafi textans, en það er jafnframt innifalið í sögninni sem fylgir og notað sérstaklega 

til áhersluauka. Hún verkar því sem ítrekun og fellur að mörgu leyti inn í skilaboð versins. 

Annað athyglisvert dæmi um breytingu í þýðingu Steins er notkun hans á orðinu manneskjurnar 

í stað manninn eða mennina í öðrum þýðingum. Segja má að Steinn sé þarna að vissu leyti að 

nota málfar beggja kynja, en hebreska orðið sem hér á í hlut, adam (אדם), er iðulega þýtt sem 

maður en getur einnig verið þýtt sem mannkyn, líkt og þýðingin 2007 gefur í skyn. Í Steinsbiblíu 

fer þó ekki á milli mála að hér er átt við bæði karla og konur. Í síðustu setningu versins er að 

finna dæmi um áhugaverða þýðingarákvörðun Steins, sem vekur um leið nokkra furðu. Steinn 

notar hér sögnina bífalaði í stað sagnarinnar boðið, líkt og Þorláksbiblía gerir. Orðið bífala, í 

merkingunni stjórna eða skipa, myndi vafalaust teljast gott dæmi um dönskuslettu í dag190, og 

halda mætti að Steinn hafi dregið orðið beinustu leið upp úr dönsku Biblíunni 1647. Þegar 

danska þýðingin er skoðuð kemur þó í ljós að þar er orðið bød notað í þessu samhengi, og er 

hún því þar líkari íslenskum fyrirrennurum Steinsbiblíu í orðavali, sem notast, líkt og áður 

 
190 Í Íslenzku orðabók Menningarsjóðs frá árinu 1963 er orðið bífala sérmerkt með tákni fyrir „Vont mál. Orð og 

merkingar, sem forðast ber í íslenzku.“ 



54 
 

sagði, við sögnina boðið. Orðaval Steins er hér íslenskri tungu síst til bóta, en hún varpar þó 

miklu ljósi á þýðingarvinnu hans. Þarna kýs Steinn að nota orð sem hvorki má rekja til þeirrar 

dönsku né þeirrar íslensku þýðingar sem hann studdist við í þýðingarvinnu sinni; orð sem engu 

að síður ýtir undir orðspor útleggingarinnar sem dönskuskotinnar þýðingar. Þessi 

þýðingarákvörðun ber því þess merki að Steinn sé hér að velja orð sem þótti gott og gilt á þeirri 

íslensku sem töluð var í hans daga. Í lok versins má svo sjá að Steinn notar orðið her í stað 

herskara, líkt og fyrri útleggingar. Sú orðanotkun helst svo í öllum nýrri þýðingum. 

Við greiningu þessa textabrots úr 45. kafla Jesajaritsins komu fram fjölmörg forvitnileg 

dæmi sem varpa ljósi á eiginleika og áhrif Steinsbiblíu. Mörg þeirra brjóta þó í bága við það 

orðspor sem fylgt hefur Steinsbiblíu í gegnum tíðina. Til að mynda koma hér að ofan fram 

þónokkuð mörg dæmi um breytingar sem Steinn gerði með þýðingu sinni, sem varðveist hafa í 

síðari tíma þýðingum. Erfitt er þó að fullyrða um hvort hér sé um að ræða bein áhrif Steinsbiblíu 

á nýrri biblíuþýðingar eður ei. Í 12. versi kom þó fram afar áhugavert dæmi um 

þýðingarákvörðun sem útskýrir ef til vill í hverju þýðingarvinna Steins var falin. Það er fullljóst 

að Steinn studdist mikið við Resen-Svaning Biblíuna, en dönskusletturnar, sem Steinsbiblía er 

gjarnan kennd við, koma þó ekki þaðan nema að nokkru leyti. Steinn er fyrst og fremst að færa 

danska textann yfir á þá íslensku tungu sem við lýði var á hans tímum. 

Bjálkinn og fisið (Matt 7.5–7) 

Matteusarguðspjall er fyrst í röð guðspjallanna fjögurra og þar með fyrsta bók Nýja 

testamentisins, en sagt er að staðsetning guðspjallsins innan hins kristna helgiritasafn vitni 

einmitt um mikilvægi ritsins meðal meðlima fornkirkjunnar. Áhersla bókarinnar á mikilvægi 

lögmálsins, á gyðinglegan bakgrunn Jesú Krists og uppfyllingu hans á spádómum Gamla 

testamentisins, eru meðal einkenna Matteusarguðspjalls, en segja má að upprunalega hafi ritið 

verið ætlað gyðingkristnum áheyrendahópi.191 

Það textabrot sem hér verður til greiningar er hluti af hinni svonefndu fjallræðu Jesú 

Krists, sem finna má í köflum 5, 6 og 7 í Matteusarguðspjalli. Versin þrjú, sem verða til 

skoðunar, eru úr 7. kafla guðspjallsins, og hafa þau að geyma þrjú vel þekkt heilræði sem oft er 

vitnað til í daglegu tali. Lítillega var minnst á þekkt orðasamband sem fyrirfinnst í textabrotinu 

í umfjölluninni um rannsóknir Jóns G. Friðjónssonar hér að ofan. Það er því við hæfi að rýna 

 
191 Bart D. Ehrman, The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings, New York, 

NY: Oxford University Press, 2012, bls. 114. 
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frekar í orðasambandið og staðsetningu þess í textanum. Í raun er hér að vissu leyti drepið niður 

í miðja frásögn, en versin fyrir og eftir hafa að mörgu leyti að geyma sama orðaforða og 

textabrotið sem hér er birt, svo að ekki þótti ástæða til að taka þau með í greininguna. 

 

(Þorl.) 5Þú hræsnari | drag fyrst út bjálkann af þínu auga | og gef þá gætur að | að þú fáir útdregið 

ögnina af þíns bróðurs auga. 6Eigi skuluð þér gefa hundum helgidóminn | og varpið ei heldur 

perlum yðar fyrir svín | so að eigi troði þau þær með fótum sér | og að snúist þau | og yður í sundur 

slíti. 7Biðjið | og mun yður gefast | leitið og munuð þér finna | knýið á | og mun fyrir yður upp 

lokið. 

(Stein.) 5Þú hræsnari | tak fyrst bjálkann úr þínu auga | og sjá þá til | að þú kunnir að taka fisið úr 

þíns bróðurs auga. 6Gefið ekki hundunum það heilaga | kastið ekki heldur yðar perlum fyrir svín 

| so að þau skulu ekki troða þær með sínum fótum | og snúa sér við og sundurrífa yður. 7Biðjið | 

og yður mun gefast | leitið og þér munuð finna | klappið á | og yður mun upplátið verða. 

(2007) 5Hræsnari, drag fyrst bjálkann úr auga þér og þá sérðu glöggt til að draga flísina úr auga 

bróður þíns. 6Gefið ekki hundum það sem heilagt er og kastið eigi perlum yðar fyrir svín. Þau 

mundu troða þær undir fótum og þeir snúa sér við og rífa yður í sig. 7Biðjið og yður mun gefast, 

leitið og þér munuð finna, knýið á og fyrir yður mun upp lokið verða. 

 

Snemma í 5. versi fer Steinsbiblía að skera sig úr meðal þýðinga, en í stað þess að nota 

sagnorðið drag, líkt og eldri þýðingar gerðu, notar Steinn hér sögnina tak. Líkt og gefur að 

skilja er Steinsbiblían ein um þessa orðanotkun hér í þessu samhengi, en allar aðrar íslenskar 

biblíuþýðingar nota hér sama orð og Þorláksbiblía, drag. Þessa breytingu Steins má rekja til 

dönsku Biblíunnar 1647, sem hér þýðir: „tag først bjelcken“. Eins og sjá má notar danski textinn 

hér einnig orðið bjálkann, en það orð hefur haldist inni í öllum íslenskum útleggingum allt frá 

Þorláksbiblíu til þeirrar nýjustu. Aftur á móti er áhugavert að sjá að Guðbrandsbiblía, sem og 

Nýja testamenti Odds, nota hér orðið vaglinn, en samkvæmt orðabókum er vagl „raftur milli 

tveggja mæniása“.192 Minniháttar breytingu má einnig sjá hjá Steini, þar sem hann notar orðið 

úr í stað af, líkt og fyrri þýðingar gerðu. Það verður að teljast bót á málinu, enda varðveitist sú 

breyting í öllum síðari tíma biblíuþýðingum. Steinn notar svo orðin „og sjá þá til“ í stað þess 

sem fyrir var, en í eldri Biblíum eru orðin „og gef þá gætur að“ notuð. Breytingin er að vissu 

leyti til bóta, þá sérstaklega hvað varðar flæði setningarinnar og skiljanleika. Orðasambandið 

að sjá til hefur þó ef til vill hlotið nýja merkingu í nútíma íslensku, það er að segja að hugsa 

málið. Breytinguna má rekja til dönsku Biblíunnar 1647, þar sem orðin „oc see saa til“. Tvær 

 
192 Út frá notkun Odds og Guðbrands á orðinu vagl í þessu samhengi, má ætla að orðið hafi fengið nýja merkingu, 

því samkvæmt Íslenzku orðabók Menningarsjóðs getur orðið einnig þýtt „ský á auga“. 
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nýjustu þýðingarnar, Biblía 1981 og Biblía 2007, nota hér orðin „þá sérðu glöggt“. Það kemur 

þó á óvart að sjá að þýðendur Viðeyjarbiblíu nota hér keimlíkt orðaval og gert er í Steinsbiblíu, 

það er að segja orðin „og sjáðu síðan til“. Að lokum ber að skoða nafnorðið sem í nýjustu 

útleggingunni er þýtt sem flísina. Raunar var það fyrst í Viðeyjarbiblíu sem byrjað var að nota 

orðið flís í þessu samhengi, og hefur það orðfæri haldist síðan í öllum nýrri þýðingum, en sú 

orðanotkun er vel þekkt í dag í orðatiltækinu um flísina og bjálkann. Elstu þýðingarnar notast 

við orðið ögnina, allt fram að Steinsbiblíu sem sker sig þar úr og notar orðið fisið. Fis þýðir 

samkvæmt orðabókum ögn eða hismi. Danska Biblían 1647 notar hér orðið stæfven, svo að ekki 

er hér um að ræða orð sem Steinn hefur fengið beint upp úr danska textanum. Að auki má sjá 

að í jaðargrein við danska textann má finna þessi orð: „den liden splind“, en orðið splint þýðir 

raunar flís. Orðaval Steins er því hér nokkuð sjálfstætt meðal þeirra þýðinga sem skoðaðar hafa 

verið, það er að segja að orðið má hvorki rekja til dönsku þýðingarinnar né elstu íslensku 

þýðinganna. Það er þó mögulegt að orðavalið megi rekja til nýjatestamentisþýðingar Jóns 

Vídalíns, sem líklegt þykir að Steinn hafi haft sér til hliðsjónar við þýðingarvinnu sína, eins og 

sagt hefur verið frá í fyrri köflum.193 Deila má um hvort að breyting Steins sé til bóta eður ei, 

en erfitt er að ímynda sér að tilvitnanir í þessi orð Krists væru jafn algeng, ef um væri að ræða 

orðatiltækið um fisið og bjálkann. Það má þó segja að þrátt fyrir vissa galla, sé 

setningaruppbygging í 5. versi Steinsbiblíu að mörgu leyti til bóta, borin saman við það sem 

fyrir var í Þorláksbiblíu. 

6. vers byrjar Steinn á orðunum „gefið ekki hundunum það heilaga“, en segja má að texti 

Steinsbiblíu sé þar mun einfaldari og þjálli en sá texti sem finna má í Þorláksbiblíu, en þar er 

þýtt: „eigi skuluð þér gefa hundunum helgidóminn“. Síðari tíma biblíuþýðendur virðast hafa 

verið á sama máli, því frá og með Aldamótabiblíu er keimlíkt orðalag notað og í Steinsbiblíu, 

það er „gefið ekki hundum það sem heilagt er“. Þýðing Steinsbiblíu er því hér talsvert til bóta. 

Orðalagið er þó undir miklum áhrifum frá dönsku Biblíunni 1647, þar sem þýtt er: „gifver icke 

hunde det hellige“. Það vekur þó furðu að Steinn skuli einn hafa orðið hundum með ákveðinn 

greini, það er hundunum, en þá þýðingu er hvergi að sjá í íslensku þýðingunum né í þeirri 

dönsku. Þegar forngríski textinn er skoðaður kemur í ljós að þar stendur nafnorðið kusin 

 
193 Nafnorðið fis má til að mynda finna í helsta og þekktasta verki Jóns Vídalíns, hinni svokölluðu Vídalínspostillu, 

en þar er ritað: „hjá hverju öll veröldin er fis að reikna“. Ef til vill rennir þessi orðanotkun Jóns stoðum undir þá 

kenningu að notkun Steins Jónssonar á orðinu fis í þýðingu sinni megi rekja til nýjatestamentisþýðingar Jóns 

Vídalíns. Heimild: Jón Þorkelsson Vídalín, Hússpostilla: eður einfaldar prédikanir yfir öll hátíða og sunnudaga 

guðspjöll árið um kring, Reykjavík: Bókaútgáfa Kristjáns Friðrikssonar, 1945, bls. 335. 
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(κυσίν), það er hundar, með ákveðnum greini, tois (τοῖς). Að vissu leyti er Steinn því hér nær 

textanum en bæði íslensku þýðingarnar og sú danska.194 Einnig er áhugavert að skoða síðari 

myndlíkingu versins, þar sem þýtt er í Steinsbiblíu: „kastið ekki heldur yðar perlum fyrir svín“. 

Að mestu leyti hefur þessi setning haldist nokkuð óbreytt í gegnum íslensku 

biblíuþýðingarsöguna, nema hvað varðar sögnina. Í elstu þýðingunum er hér sögnin varpið 

notuð, sem Steinn breytir svo í kastið. Í öllum nýjum íslenskum biblíuútleggingum helst svo 

þessi orðanotkun Steins, eða frá og með Viðeyjarbiblíu allt til þeirrar nýjustu. Í dag er 

orðatiltækið „að kasta perlum fyrir svín“ vel þekkt og mikið notað í daglegu tali. Það má því 

færa rök fyrir því að hér sé um að ræða bein áhrif Steinsbiblíunnar á íslenska tungu. Það er þó 

ekkert hægt að fullyrða, þar sem að verið getur að þýðendur Viðeyjarbiblíu hafi sjálfir komist 

að þessari þýðingarniðurstöðu, óháð Steinsbiblíu. Það er þó á hreinu að Steinn var hér fyrstur 

til að gera þessa mikilvægu breytingu. Þegar litið er til danska textans kemur þó reyndar í ljós 

að þýðingarbreytingu Steins megi rekja þangað, því þar er ritað: „kaster icke heller eders perler 

for svin“. 

Í næstu setningu, þar sem Steinn þýðir: „so að þau skulu ekki troða þær með sínum 

fótum“, kennir einnig mikilla áhrifa danska textans á þýðinguna, á uppbyggingu setningarinnar, 

og er það síst til bóta. Í danska textanum er hér þýtt: „ad de skulle icke traade dem med deres 

fødder“. Hér sést vel hversu ákaft Steinn þræðir danska textann og fylgir honum í uppbyggingu 

setningarinnar. Það vekur athygli að Steinn notar í framhaldinu orðin og snúa sér við, í stað 

orðanna og að snúist þau, sem elstu þýðingarnar nota. Orðalag Steins er hér óneitanlega til bóta, 

enda er áþekkt orðalag notað frá og með Aldamótabiblíu. Það er þó áhugavert að sjá að í tveim 

nýjustu þýðingunum, Biblíu 1981 og Biblíu 2007, að hundum og svínum textans eru þar 

skipaðar ákveðnar sagnir, það er að segja, að svínin, „þau mundu troða þær undir“ og hundar 

„þeir snúa sér við og rífa yður í sig“. Slíkt er ekki að finna í eldri þýðingunum. Fyrir lok versins 

notar Steinn svo orðið sundurrífa, í stað orðanna í sundur slíti. Þýðingarákvörðun Steins má 

rekja til dönsku Biblíunnar 1647, en þar er orðið sønderrifve notað. Að vísu er þar einnig gefinn 

upp þýðingarkosturinn slide í jaðargrein, en af þeim tveim kostum hefur Steinn valið þann fyrri. 

Viðeyjarbiblía notar svo svipað orðaval og Steinsbiblía, þar sem þýtt er: „rífi yður í sundur“. 

Þaðan af er orðið rífa svo notað í öllum nýrri biblíuþýðingum. 

 
194 Í frumtextanum stendur þó orðið svín, koirón (χοίρων), einnig með ákveðnum greini. Hann skilar sér þó hvergi 

inn í þýðinguna, en slíkt er algengt í nýjatestamentisþýðingum. 
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Þegar 7. vers er skoðað í gegnum íslensku biblíuþýðingarsöguna má sjá að versið 

varðveitist svo að segja óbreytt í öllum þýðingum; einungis er að sjá að orðum er sums staðar 

hliðrað til. Steinsbiblían er þó, eins og svo oft, þar eina undantekningin. Steinn notar orðin 

klappið á í stað knýið á, sem finna má í öllum öðrum þýðingum. Halda mætti að orðasambandið 

mætti rekja til dönsku Biblíunnar 1647, en það er þó ekki. Þar er orðið bancker notað. Það hefði 

því legið nokkuð beint við að Steinn notaði hér orðið bankið, en sögnin að banka er vafalaust 

algengari í nútíma íslensku en sögnin að knýja á. Orðasambandið klappa á dyr má þó finna í 

orðabókum í þeim skilningi að berja létt á dyr. Þýðing Steins er því ekki algerlega afleidd hér, 

þó að hún kunni að hljóma undarlega. Það er engu að síður öruggt að fullyrða að eldri þýðingin 

þykir ákjósanlegri. Aðra þýðingarbreytingu Steins má sjá þar sem hann notar orðið upplátið, 

þar sem aðrar þýðingar nota sögnina upplokið, ýmist sem eitt orð eða tvö. Ólíkt fyrri 

þýðingarbreytingunni má hugsanlega rekja þessa til danska textans, en þar er þýtt: „oc eder skal 

opladis“. Sögnina uppláta má þó einnig finna í orðabókum, í merkingunni láta upp eða opna. 

Orðið er þar merkt sem „sjaldgæft“. Það má því aftur segja, að þýðing Steins er hér ekki afleidd, 

þó að hún verði seint sögð til bóta. Þegar versið er skoðað í heild sinni í Steinsbiblíu, má þó sjá 

að þýðing Steins er hér að mörgu leyti líkari nýjustu þýðingunni hvað uppbyggingu setninga og 

orðaröð varðar. Er hún því að mörgu leyti til bóta, þrátt fyrir að einstaka orðaval kunni að þykja 

einkennilegt. 

Hér í þessum þekktu ritningarversum má finna fjölmörg dæmi um þýðingarbreytingar 

Steins sem varpa ljósi á þýðingarvinnu hans. Steinsbiblía sker sig víða úr meðal biblíuþýðinga 

með oft á tíðum fremur frumlegu orðavali. Orðavalið má þó alls ekki alltaf rekja til dönsku 

Biblíunnar 1647, líkt og ætla mætti, heldur virðist Steinn hér vera að velja orð sem talin voru 

góð og gild á hans tíma, og honum hefur þótt betur til þess fallin að koma boðskap textans til 

skila. Á sama tíma er hann nokkuð hliðhollur danska textanum hvað uppbyggingu setninga 

varðar, sem kann að koma niður á gæðum þýðingarinnar, líkt og sjá má í miðju 6. versi. Í sama 

versi má aftur á móti sjá þýðingarbreytingu, sem að öllum líkindum hefur haft sjáanleg áhrif, 

bæði á síðari tíma biblíuþýðingar, sem og íslenska tungu. Erfitt er þó að segja til um hvort 

nýjatestamentisþýðing Jóns Vídalíns hafi hér haft einhver áhrif á þýðingu Steins. Ef þýðing 

Jóns hefur einhver áhrif haft, hefur hún líklega aðeins snert við þýðingu stakra orða, því 

greinilegt er að Steinn þræðir hér danska textann nokkuð nákvæmt. 
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Plokkað á sabbatunum (Matt 12.1–4) 

Hér verða fyrstu fjögur vers 12. kafla Matteusarguðspjalls höfð til greiningar. Upphaf 12. kafla 

(vers 1–8) segir frá orðaskiptum Jesú og farísea, þar sem Jesús gerir grein fyrir eðli og tilgangi 

hvíldardagsins og vitnar hann meðal annars í atvik í frásögunum af Davíð konungi. Orðræða 

Jesú endar svo á hinum frægu orðum: „því að Mannssonurinn er Drottinn hvíldardagsins“. 

 

(Þorl.) 1Á þeim tíma gekk Jesús um kornsæði á sabbathsdegi | og hans lærisveinar voru hungraðir 

| og tóku að tína öxin af | og að eta. 2En er farísei sáu það | sögðu þeir til hans | sjá | þínir lærisveinar 

gjöra hvað eigi sómir | á sabbathsdögum að gjöra. 3En hann sagði til þeirra | hafi þér ei lesið hvað 

Davíð gjörði | nær hann | og þá er með honum voru hungraði? 4Hvörnen eð hann gekk inn í Guðs 

hús | og át þar skoðunarbrauðin | hver honum leyfðist ei að eta | né heldur þeim sem með honum 

voru | nema einumsaman prestunum. 

(Stein.) 1Á þeim tíma gekk Jesús um kornsæðin á sabbatunum | og hans lærisveina hungraði | og 

tóku til að plokka axin | og átu. 2En þegar farísearnir sáu það | sögðu þeir til hans: sjá þínir 

lærisveinar gjöra það | sem ekki sómir að gjöra um sabbatinn. 3En hann sagði til þeirra: hafið þér 

ekki lesið | hvað Davíð gjörði | þegar hann | og þá |sem voru með honum | hungraði? 4Hvörnen 

hann gekk inn í Guðs hús | og át þau skoðunar-brauð | hvör honum ekki byrjaði að eta | og ei þeim 

| er voru með honum | heldur alleinasta prestunum? 

(2007) 1Um þessar mundir fór Jesús um sáðlönd á hvíldardegi. Lærisveinar hans kenndu hungurs 

og tóku að tína kornöx og eta. 2Þegar farísear sáu það sögðu þeir við hann: „Lít á, lærisveinar 

þínir gera það sem ekki er leyft að gera á hvíldardegi.“ 3Jesús svaraði þeim: „Hafið þið ekki lesið 

hvað Davíð gerði þegar hann hungraði og menn hans? 4Hann fór inn í Guðs hús og þeir átu 

skoðunarbrauðin sem hvorki hann né menn hans og engir nema prestarnir máttu eta. 

 

Fyrsta frávik sem vekur athygli í fyrsta versi 12. kafla er orðið sem Steinn þýðir sem kornsæðin. 

Ekki er þó um að ræða mikla þýðingarbreytingu frá eldri þýðingum, en þar er sama orð notað, 

en án greinis. Strangt til tekið er Steinn hér nær gríska frumtextanum, en þar stendur nafnorðið 

með greini. Ákveðni greinirinn er þó ekki alltaf hafður með, þegar þýðing Nýja testamentisins 

úr frumtungunni er annars vegar, líkt og getið var um í neðanmálsgrein í síðasta greiningakafla. 

Frá og með Viðeyjarbiblíu er orðið sáðlönd notað, allt til nýjustu útleggingarinnar, en það 

orðaval er vafalaust betur skilið af nútíma lesandahópi. Síðari hluti orðasambandsins kornsæði, 

það er sæði, þýðir þó á fornu máli sáðlönd. Þá merkingu orðsins má einnig greina í dönsku 

Biblíunni 1647, sem notar hér nafnorðið sæden. 

Það er einnig forvitnilegt að skoða orðið sem Steinn þýðir hér sem sabbatunum. 

Þorláksbiblía notar hér orðið sabbathsdegi, sem að nokkru leyti er betri aðlögun orðsins að 

íslenskri tungu. Gríska orðið sem hér á í hlut er í hugtakið sabbaton (σάββατον), sem vísar til 
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hebreska hugtaksins yfir hvíldardaginn, það er shabbath (שבת). Orðið hvíldardagur er þó ekki 

notað yfir hugtakið í íslenskri biblíuútleggingu fyrr en í Viðeyjarbiblíu, en þaðan af er það notað 

í öllum nýrri biblíuþýðingum. Athygli vekur að meðal fyrstu skráðra tilvika notkunar orðsins 

hvíldardagur má finna í þekktasta verki Jóns Vídalíns, Vídalínspostillu, þar sem vitnað er í 

fimmtu Mósebók 5.12, en þar ritar Jón: „varðveit þú hvíldardaginn, að þú helgir hann“.195 Með 

orðunum vitnar hann ekki beint til neinnar þekktrar íslenskrar biblíuútgáfu, heldur virðist 

orðfærið koma úr hans eigin smiðju. Í sömu málsgrein styðst hann þó einnig við sama orðaval 

og Steinn, þar sem skrifað er: „hið fyrsta, sem bannað var á sabbatinu“.196 Það er því áhugavert 

að velta því fyrir sér hvort hugtakanna hafi orðið fyrir valinu í þýðingu Jóns á þessu textabroti 

12. kafla Matteusarguðspjalls. Eitt er þó víst, að Steinn Jónson notaði ekki íslenskaða hugtakið 

hvíldardagur hér í þýðingu sinni. Það er jafnvel enn áhugaverðara að skoða þýðingu elstu 

útlegginganna, Nýja testamenti Odds og Guðbrandsbiblíu, á þessu hugtaki, en þar er orðið 

þvottdagur notað. Nafnorðið þvottdagur er gamalt heiti yfir laugardag, og má því segja að hér 

sé um ákveðna heimfærslu hugtaksins að ræða, það er að segja að kalla sjöunda daginn eftir því 

heiti sem hann þekktist undir hér á landi, en ekki eftir hebreska hugtakinu eða íslenskri þýðingu 

þess.197 Það er þó erfitt að réttlæta slíka heimfærslu á eins mikilvægu hugtaki og þessu, sem 

hefur gríðarlega þýðingarmikið guðfræðilegt gildi innan Biblíunnar. Orðið þvottdagur er víðast 

hvar notað í Guðbrandsbiblíu yfir hvíldardaginn, en á vissum stöðum er hebreska heitið notað. 

Þýðingin er að mörgu leyti löguð í Þorláksbiblíu, líkt og sjá má í þessu tiltekna versi. Orðinu 

þvottdagur bregður þó fyrir á vissum stöðum í Þorláksbiblíu, þá sérstaklega í Gamla 

testamentinu. Steinsbiblían er, að því er virðist, fyrsta íslenska biblíuútgáfan þar sem heimfærða 

hugtakið þvottdagur kemur hvergi fyrir. Telst það Steinsbiblíu sannarlega til tekna, þó að 

hebreska hugtakið hefði vissulega mátt aðlaga betur að íslenskunni, líkt og gert er í þessu versi 

í Þorláksbiblíu. 

Næsta áhugaverða þýðingarfrávik má sjá þar sem Steinn notar sagnorðið plokka, á meðan 

allar aðrar þýðingar nota sögnina tína. Vafalaust þykir fæstum þýðing Steins vera hér til bóta, 

 
195 Jón Þorkelsson Vídalín, Hússpostilla, bls. 643. 

196 Sama heimild, bls. 643. 

197 Álíka heimfærslu í biblíuþýðingum má finna á ýmsum stöðum í þýðingaverki Sveinbjarnar Egilssonar í 

Viðeyjarbiblíu. Dr. Gunnlaugur A. Jónsson hefur bent á að með þýðingu sinni reyndi Sveinbjörn víða að færa texta 

ritningarinnar nær hinum íslenska lesanda, þá oft á kostnað orðréttrar þýðingar, og þannig reynt að koma „sama 

áhrifagildi“ textans til skila. Til að mynda valdi Sveinbjörn að nota orðið þing í stað borgarhliðs (Amos 5.12) og 

orðið skyr í stað rjóma eða smjör (Jesaja 7.15). Heimild: Gunnlaugur A. Jónsson, „Skyr og hunáng skal hann eta: 

Fáein orð um biblíuþýðingar Sveinbjarnar Egilssonar“, bls. 51, 52 og 54. 
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enda er sögnin tína án efa talin betri íslenska en plokka. Sögnin plokka í merkingunni tína eða 

pilla úr er þó gömul í málinu og kemur hún meðal annars fyrir í Guðbrandsbiblíu, í fimmtu 

Mósebók 24.21, þar sem segir: „nær eð þú hefur upp plokkað þinn víngarð“. Halda mætti að 

orðavalið ætti rætur sínar að rekja til dönsku Biblíunnar 1647, en tengslin milli þýðinga eru þó 

ekki afgerandi að þessu sinni. Danski textinn notar orðið pilcke, sem vissulega svipar til 

sagnarinnar plokka, en þó er ekki hægt að fullyrða um rætur orðavalsins. Þó má segja að orðið 

hafi fengið bæði nýja merkingu, sem og aukna notkun á síðastliðnum árum, það er, að sögnin 

er mikið notuð yfir það „að tína rusl“. 

Upphaf 2. vers helst að flestu leyti óbreytt í gegnum íslensku biblíuþýðingarsöguna. Þó 

má segja að Steinn geri hér tvær smávægilegar breytingar, sem báðar eru til bóta. Í fyrsta lagi 

breytir hann orðinu er, sem notað er í upphafi allra elstu þýðinganna, í þegar, en í dag er það 

að vissu leyti talið nútímalegra orð, enda er það notað í nýjustu þýðingunum, allt frá Biblíunni 

1981. Í öðru lagi aðlagar Steinn nafnorðið farisearnir betur að íslenskri tungu, en áþekk mynd 

orðsins er notuð í öllum nýrri útleggingum Biblíunnar, allt frá Viðeyjarbiblíunni. Áður var orðið 

notað í myndinni farísei. Þó eru ekki allir sem þýða orðið með greini, líkt og Steinn gerir, en 

greininn má engu að síður finna í gríska frumtextanum. Það er áhugavert að skoða þýðingu 

Steins í síðari hluta versins, þar sem hann notar orðin „það sem ekki sómir“. Þorláksbiblía notast 

við áþekkt orðalag, það er: „hvað eigi sómir“ og danska Biblían 1647 gerir það einnig, en þar 

er þýtt: „det som ekki sømmer sig“. Þegar litið er lengra aftur en til Þorláksbiblíu, má sjá að 

elstu þýðingar nota þar orðin „hvað [...] leyfist eigi“. Allt frá Viðeyjarbiblíu er svipað orðaval 

notað og það sem birtist í Nýja testamenti Odds og Guðbrandsbiblíu, og helst það allt til nýjustu 

þýðingarinnar, en þar er þýtt: „það sem ekki er leyft“. Talsverður munur er að tala um það sem 

ekki sómir að gera og það sem ekki leyfist að gera. Hið fyrra vekur upp hugmyndir um eitthvað 

sem er óviðeigandi eða ekki við hæfi, en hið síðara varðar það sem er bannað eða jafnvel 

ólöglegt. Þegar rýnt er í forngríska textann sést að síðari þýðingarkosturinn er hér nær 

frumtextanum, það er að best hefði verið fyrir Þorláks- og Steinsbiblíu að feta í fótspor elstu 

íslensku biblíuþýðingarinnar. 

Í versi 3 er ekki mikið um stórvægileg frávik milli þýðinga. Líkt og í fyrra versi. Gerir 

Steinn þó nokkrar litlar breytingar á textanum með þýðingu sinni, sem flestar hverjar teljast til 

bóta. Fyrsta breytingin varðar sögnina hafið, sem áður var hafi í eldri þýðingum. Einnig notar 

hann atviksorðið ekki í stað ei, sem segja má að sé nútímalegra málfar, enda notast nýjasta 

útleggingin við sama orð. Ef til vill má þó færa rök fyrir því að notkun Steins á orðinu ekki eigi 

sinn uppruna í danska textanum, sem notar hér og víðast hvar annars staðar atviksorðið ekki, 
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þar sem elstu íslensku Biblíurnar nota gjarnan orðin ei og eigi. Orðinu nær breytir hann í þegar, 

og helst sú breyting í öllum nýrri biblíuþýðingum. Að auki notar hann samtenginguna sem í 

stað er, sem líkt og aðrar þær breytingar sem hér hafa verið upptaldar, færa tungumálið nær því 

sem teljast mætti nútíma íslenska. Að endingu ber að varpa ljósi á breytta orðaröð Steins í síðari 

hluta versins. Þar þýðir hann: „þá sem voru með honum“ í stað „þá er með honum voru“. 

Breytingin er sannarlega smávægileg, en það má þó segja að Steinn breyti orðaröð textans í átt 

að því sem tíðkast í dag. Þegar litið er til danska textans má þó sjá að þar kemur fram keimlík 

orðaröð, en þar er þýtt: „oc de som vare med hannem“. Það er því líklegt að Steinn hafi lagað 

texta sinn að þeim danska, líkt og víða sést í öðrum þeim textabrotum sem skoðuð hafa verið. 

Steinn breytir litlu í upphafi 4. vers, frá því sem fyrir var í Þorláksbiblíu. Hann fellir þó 

út smáorðið eð, sem finna má í öllum eldri þýðingum, sem segja má að sé á sinn hátt til bóta. 

Það er athyglisvert að skoða þýðingarsögu orðsins sem Steinn þýðir hér sem skoðunar-brauð. 

Þorláksbiblía notar þar áþekkt orð, en elstu þýðingarnar, Nýja testamenti Odds og 

Guðbrandsbiblía, notast við orðið fórnunarbrauð. Það vekur þó furðu að alltaf þegar minnst er 

á sama hugtak í nýjatestamentisþýðingu Odds og Guðbrandsbiblíu, hvort sem það er í Gamla 

eða Nýja testamentinu, er þar orðið skoðunarbrauð notað. Notkun elstu þýðinganna á orðinu 

fórnarbrauð er því hér algjört einsdæmi. Eina aðra biblíuþýðingin sem víkur frá hinni 

hefðbundnu þýðingu orðsins, það er skoðunarbrauð, er Viðeyjarbiblía, sem notar hér orðin 

brauðanna helgu. Einkar athyglisvert þýðingarfrávik má sjá þar sem Steinn notar sögnina 

byrjaði í stað sagnorðsins leyfðist, sem eldri útleggingar notast við. Orðið máttu er einnig notað 

í þessu samhengi af ýmsum nýrri biblíuþýðingum, líkt og sjá má hér að ofan í þýðingu 

Biblíunnar 2007. Þegar litið er til gríska textans má sjá að sagnirnar leyfðist og máttu eru hvor 

tveggja góðir þýðingarkostir. Danska Biblían 1647 þýðir hér: „hvilcke hannem dog icke burde 

ad æde“. Orðið burde er notað yfir sögnina sem hér veldur heilabrotum, en burde þýðir bera 

eða eiga að, og er það því að mörgu leyti ágætis þýðing í samhengi textans. Þýðing Steins vekur 

því talsverða furðu, það er orðin „hvör honum ekki byrjaði að eta“. Þegar rýnt er í orðabækur 

má þó sjá að sögnin byrja hefur í gegnum tíðina haft víðtækari merkingu en þá sem orðinu er 

gefin í dag. Þannig getur sögnin einnig þýtt að bera eða að hafa rétt til.198 Í þeirri merkingu 

fellur orðið prýðisvel inn í samhengi textans í þýðingu Steins, þó að orðanotkunin hafi ef til vill 

ekki elst mjög vel. Í lok versins má sjá að Steinn notast hér við örlítið breytta uppbyggingu 

setningar en eldri þýðingar, og má um það deila hvort breytingin sé til bóta. Það vekur þó 

 
198 Í orðabók Cleasby, Vigfússon og Craigie, An Icelandic-English Dictionary frá árinu 1957, er til að mynda vísað 

í dæmi um notkun sagnarinnar í þessari merkingu, þar sem segir: „þat byrjar mér meir at hlýða Guði en mönnum“. 
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athygli, þegar skyggnst er í dönsku Biblíuna 1647, að orðaskipan er þar keimlík því sem sjá má 

hjá Steini. Þar er þýtt: „oc ey dein som vare med hannem | men alleene præsterne?“. Það virðist 

því vera að Steinn hafi hér þrætt danska textann nokkuð vel við þýðingu sína, og snarað honum 

meira og minna orð fyrir orð yfir á íslenska tungu. 

Í þessu síðara textabroti Matteusarguðspjalls má sjá allnokkrar breytingar Steins sem 

teljast mættu til bóta. Víða færir hann textann í átt að því, sem frá sjónarhóli nútíma 

Íslendingsins, gæti talist nútímalegt íslenskt málfar. Flestar þessara breytinga eru þó 

smávægilegar og snerta að mestu smáorð og uppbyggingu setninga. Áhrifa dönsku 

þýðingarinnar gætir þó engu að síður víða í textanum. Einnig er hér að finna dæmi um 

þýðingarbreytingu sem gæti beinlínis verið talin rangþýðing af nútíma lesanda, það er að segja, 

þar sem Steinn notar sögnina byrjaði í síðari hluta 4. vers. Þegar betur er að gáð má þó sjá að 

hér er um að ræða ólíka og lítt þekkta, en engu að síður góða og gilda, notkun sagnarinnar byrja. 

Áminnt um samheldni í stað tvídrægni (1Kor 1.10–11) 

Síðara rit Nýja testamentisins sem úr verða valin textabrot til greiningar er Fyrra bréf Páls til 

Korintumanna. Að öllum líkindum skrifaði Páll postuli umrætt bréf til safnaðarins í Korintu í 

ferð sinni til Efesus á sjötta áratug fyrstu aldar eftir Krist.199 Bréfið skrifaði Páll með það að 

leiðarljósi að koma í veg fyrir sundrung innan ungs safnaðarins í Korintu, sem hann sjálfur kom 

á fót, og til að takast á við ýmis álitamál sem upp höfðu komið innan hópsins.200 Líkt og nafnið 

gefur til kynna, hefur Biblían að geyma tvö Korintubréf, en saman mynda Fyrra- og Síðara bréf 

Páls til Korintumanna lengstu bréfaskipti Páls og safnaðar sem varðveist hafa. Í bréfunum koma 

fram veigamiklar trúfræðilegar kenningar Páls, en á sama tíma tekst Páll á við hversdagsleg 

deilumál safnaðarins.201 Álitamálin sem Páll bregst við í fyrra bréfinu fjalla um fjölbreytt 

málefni, til að mynda um kynlíf og hjúskap (5.–7. kafli), um heilaga kvöldmáltíð (11. kafli), 

um náðargjafirnar (12.–14. kafli) og um upprisuna (15. kafli). 

Fyrra textabrotið sem hér verður til greiningar úr Fyrra Korintubréfi er úr upphafskafla 

bréfsins. Í textabrotinu lýsir Páll áhyggjum sínum af flokkadráttum safnaðarmeðlima og leggur 

 
199 Richard A. Horsley, 1 Corinthians, Nashville, TN: Abingdon Press, 1998, bls. 29, 33. 

200 Sama heimild, bls. 22. 

201 Walter F. Taylor, Paul, Apostle to the Nations: An introduction, Minneapolis, MN: Fortress Press, 2012, bls. 

162. 
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grunninn að höfuðmarkmiði bréfsins, það er að stuðla að samheldni og einingu safnaðarins í 

Korintu. 

 

(Þorl.) 10En ég áminni yður kærir bræður | fyrir nafn Drottins vors Jesú Christi | það þér hafið 

allirsaman eina ræðu | og látið eigi nokkra tvístran vera yðar á milli | heldur haldið fastlega til 

samans í einu sinni | og einnri meiningu. 11Því mér er so sagt | um yður kærir bræður | af þeim 

sem af Cloes heimkynni eru | að þráttan sé yðar á milli. 

(Stein.) 10En ég áminni yður | bræður | fyrir nafn Drottins vors Jesú Christi | að þér talið það sama 

| allir | og þar sé ekki á meðal yðar tvídrægni | heldur séuð samheldnir í samri lund | og samri 

meiningu. 11Því mér er kunngjört um yður | bræður mínir | af Cloes (heimilis fólki|) að þar séu 

þrætur í milli yðar. 

(2007) 10En ég hvet ykkur, systkin, í nafni Drottins vors Jesú Krists, að vera öll samhuga og ekki 

séu flokkadrættir á meðal ykkar. Verið heldur samlynd og einhuga. 11Því að heimilismenn Klóe 

hafa tjáð mér um ykkur, bræður mínir og systur, að þrætur eigi sér stað á meðal ykkar. 

 

Fyrstu þýðingarfrávik milli ólíkra þýðinga sem greina má hér í 10. versi upphafskafla Fyrra 

Korintubréfs snertir fyrstu sögn versins. Steinn fetar her í fótspor Þorláks og notar sögnina 

áminni. Orðavalið rímar einnig við þá sögn sem notuð er í dönsku Biblíunni 1647, en þar er 

orðið formaner, sem þýðir í raun að áminna. Það kemur þó á óvart að sjá að Þorláksbiblía 

dregur ekki orðaval sitt frá Guðbrandsbiblíu, heldur er þar sögnin beiði notuð. Sögnin áminni 

helst svo inni í öllum nýrri útleggingum, allt fram til þeirrar nýjustu, Bíblíunnar 2007, þar sem 

orðið hvet er notað. Steinn fjarlægir þó lýsingarorðið kærir úr þýðingunni, en Þorláksbiblía er 

eina þýðingin sem skeytir því orði fram fyrir orðið bræður. Biblían 2007 notast hér við orðið 

systkin í stað bræður, en þýðendur þar studdust við málfar beggja kynja í ritningarversum sem 

þessum, þar sem vitað er að bæði karlar og konur voru ávörpuð. 

Næsta frávik sem athygli vekur má sjá þar sem Steinn þýðir: „að þér talið það sama, allir“, 

í stað orðanna „það þér hafið allirsaman eina ræðu“. Þorláksbiblía víkur hér aftur frá þýðingu 

fyrirrennara sinna, en í Nýja testamenti Odds, og þar með Guðbrandsbiblíu, er hér þýtt: „það 

þér hafið allir hinn sama orðróm“. Notkun Steins á orðinu að í stað það, verður að teljast hér til 

bóta, þó að breytingin sé vissulega smávægileg. Einnig má færa rök fyrir því að þýðing Steins 

sé hér auðskildari en fyrri þýðingar. Það er að segja, að „allir tali það sama“ skilst ef til vill 

betur en að „allirsaman hafi eina ræðu“ eða að „allir hafi hinn sama orðróm“, þó að orðfæri 

Steins kunni hér að virðast heldur óvandað og hversdagslegt. Setningauppbygging Steins er þó 

ekki beinlínis til sóma, þar sem hann skeytir orðinu allir aftan við setninguna. Í ljósi fyrri 
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þýðingardæma sem skoðuð hafa verið, þar sem orðaröð Steins hefur þótt einkennileg og óþjál, 

mætti halda að vandamálið væri hér fastheldni Steins við orðaröð dönsku Biblíunnar 1647. Það 

er þó ekki tilfellið hér, því í danska textanum er þýtt: „ad i alle sige det samme“. Orðaröðina 

fær Steinn því ekki úr danska textanum, þó að orðfærið sé þar svipað. Hugsanlega skýringu má 

þó finna í forngríska frumtextanum. Þar er ritað: „hína tó átó legete pantes“ (ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε 

πάντες), sem þýða mætti orðrétt sem: „svo að það sama þið talið, allir“. Óákveðna fornafnið 

allir, það er pantes (πάντες), kemur hér í lok setningarinnar. Líkt og áður var komið inná, er 

sagt að Jón Vídalín hafi unnið nýjatestamentisþýðingu sína upp úr gríska frumtextanum, og má 

því vel ímynda sér að sú þýðing hafi verið nokkuð orðrétt að þessu leyti. Ef til vill er það því 

þýðing Jóns úr frumtextunum sem orsakar staðsetningu orðsins allir í þýðingu Steins. Ekki er 

óhugsandi að hér sé um að ræða vísbendingu um áhrif nýjatestamentisþýðingar Jóns á 

Steinsbiblíu. Áhrif Steinsbiblíu á síðari tíma þýðingar eru þó ekki mikil, hvað þessa setningu 

varðar. Þýðendur Aldamótabiblíu komast engu að síður að svipaðri þýðingarniðurstöðu, en þar 

er þýtt: „mælið allir hið sama“. Frá og með Biblíunni 1981 er orðfærið svo einfaldað til muna, 

og orðin „séuð allir samhuga“ notuð. Sú breyting helst til nýjustu útleggingarinnar, líkt og sjá 

má hér að ofan, að vísu með tilliti til málfars beggja kynja. 

Næsta þýðingarfrávik milli þýðinga má svo sjá í því orði sem ólíkar þýðingar nota yfir 

vandamálið sem Páll varpar hér ljósi á, það er sundrungina. Elsta þýðing, Nýja testamenti Odds, 

notast hér við orðið sundurlyndi, og Guðbrandsbiblía deilir þeirri þýðingu. Þorláksbiblía notar 

svo orðið tvístran, sem gefur ef til vill frekar til kynna að safnaðarmeðlimir séu að draga sig í 

hópa. Steinsbiblían notar hér orðið tvídrægni, sem líkt og í Þorláksbiblíu, gefur til kynna að fólk 

dragi sig í flokka. Í Viðeyjarbiblíu kemur svo fyrst fram það orð sem notað var í öllum nýrri 

þýðingum fram til þeirrar nýjustu, það er flokkadrættir. Erfitt er að skera úr um hver 

þýðingakostanna fjögurra sé bestur, en allir ríma þeir nokkuð vel við gríska orðið sem hér liggur 

að baki þýðingunni, skismata (σχίσματα). Það má þó segja að þýðing Steins kemur hér ekki 

beint úr danska textanum, en þar er orðið splid notað. Orðaval Steins er því að nokkru leyti 

óháð þeim þýðingum sem hér hafa verið skoðaðar. Í síðari hluta versins má einnig greina viss 

þýðingarfrávik. Til að mynda notar Steinn hér orðin „séuð samheldnir í samri lund“ í stað orða 

Þorláksbiblíu, sem þýðir hér: „haldið fastlega til samans í einu sinni“. Síðasta orðið hér, sinni, 

er hér í merkingunni hugur eða skap. Þýðing Steins er hér sannarlega til bóta frá því sem fyrir 

var í Þorláksbiblíu. Enn einu sinni kemur þó í ljós að ekki er samræmi milli þýðinga 

Guðbrandsbiblíu og Þorláksbiblíu. Í Guðbrandsbiblíu eru hér orðin „séuð fullkomnir í samlíkri 

lund“. Steinn deilir hér orðinu lund með Guðbrandsbiblíu. Í Viðeyjarbiblíu er málið talsvert 
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einfaldað og eru orðin séuð samlyndir þar notuð. Að vissu leyti kallast sú þýðing á við þau orð 

sem notuð eru í þýðingu Steins, það er að segja að samri lund verður hér að samlyndir. 

Vissulega má einnig tengja þetta við orðin samlíkri lund úr Guðbrandsbiblíu. Biblían 2007 tekur 

svo upp eftir Viðeyjarbiblíu og notar orðin „verið [...] samlynd“. Aldamótabiblían, sem og 

Biblían 1981 nota þó í millitíðinni orðin „séuð fullkomlega sameinaðir í sama hugarfari“. 

Að lokum ber að varpa ljósi á síðustu orð versins, þar sem Steinn notar orðin samri 

meiningu. Við fyrstu sýn mætti halda að orðið meiningu sé hér dæmi um dönskuslettu, og þegar 

skyggnst er í dönsku Biblíuna 1647 rennir það stoðum undir þann dóm, enda notar hún orðið 

meening. Orðið meining, í merkingunni álit eða skoðun, sem og sögnin að meina, hafa einnig 

löngum verið talin dönskuslettur. Staðreyndin er þó sú að orðið er fyrst notað hér í þessu 

samhengi í Nýja testamenti Odds, og er það svo einnig notað í bæði Guðbrands- og 

Þorláksbiblíu. Hér er því ekki hægt að saka Steinsbiblíuna sérstaklega um að vera dönskuskotin. 

Viðeyjarbiblía réttir svo að vissu leyti úr kútnum og notar orðið samdóma, sem svo verður að 

sömu skoðun í Aldamótabiblíu, sem og Biblíunni 1981. Að endingu er svo orðið einhuga notað 

í nýjustu útleggingunni. 

Við fyrstu sýn virðist þýðing Steins greina sig talsvert frá öðrum íslenskum þýðingum, í 

upphafi 11. vers. Er það ef til vill hvað helst vegna þess að Steinn notar hér orðið kunngjört, í 

stað orðanna so sagt sem notuð eru í Þorláksbiblíu. Segja má að þýðing Steins sé að því leytinu 

til betur heppnuð. Þegar betur er að gáð má þó sjá að Guðbrandsbiblía, sem og Nýja testamenti 

Odds, byrja á keimlíkri þýðingu, þar sem segir: „því að mér er so kunngjört“. Aftur er orðaval 

Guðbrandsbiblíu hér annað en það í Þorláksbiblíu, og Steinn virðist hér vera undir áhrifum frá 

þeirri fyrrnefndu. Síðari tíma þýðingar nota þó annað orðalag, en Viðeyjarbiblía notar 

einfaldlega orðin mér er sagt, og frá og með Aldamótabiblíunni, allt til þeirrar nýjustu, er sögnin 

tjáð notað í þessu samhengi. Steinn fellir svo aftur út orðið kærir, sem Þorlákur hafði skeytt 

framan við orðið bræður, líkt og í 10. versi. Orðið er hvergi að finna í öðrum þýðingum. Það er 

áhugavert að skoða orðin sem Steinn þýðir hér sem „Cloes heimilis fólki“, með orðin heimilis 

fólki felld í sviga. Guðbrands- og Þorláksbiblía nota hér orðin „þeim sem af Cloes heimkynni 

eru“, en Nýja testamenti Odds notar aftur á móti aðeins orðin „þeim sem af Cloes eru“. Þýðing 

Steins er hér að mörgu leyti til bóta, þó að orðið fólk kunni í þessu samhengi að hljóma líkt og 

dönskusletta, sem það að nokkru leyti er. Í danska textanum er orðið huusfolck notað, sem 

augljóslega verður að heimilis fólki í þýðingu Steins. Í dönsku útleggingunni er orðið einnig 

fellt í sviga. Hér gætir því augljósra áhrifa danska textans á þýðingu Steins, en segja má að þau 

áhrif hafi ekki verið eins greinileg hér í þessu textabroti líkt og víða annars staðar. Þegar 
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forngríski textinn er skoðaður, má sjá að þýðing Odds er hér að mörgu leyti næst frumtextanum. 

Það er að segja, að ekkert er minnst á heimili eða heimkynni í textanum, heldur aðeins „þeirra 

sem Klóe eru“. Í flestum íslenskum biblíuþýðingum, sem og víða annars staðar, er þó gert ráð 

fyrir því að hér sé um heimilisfólk Klóe að ræða, og er það því fellt inn í textann.202 Í danska 

textanum, og þar af leiðandi einnig í Steinsbiblíu, eru orðin sem vísa til heimilisins, sem ekki 

má finna í gríska textanum, felld inn í sviga. Í öllum síðari tíma þýðingum, allt frá 

Viðeyjarbiblíu til Biblíunnar 2007, er talað um heimilismenn í þessu samhengi, sem segja má 

að sé um margt keimlíkt því sem birtist okkur í þýðingu Steins. Það má þó færa rök fyrir því að 

Steinn sé hér fyrstur, og í raun sá eini, til að nota málfar beggja kynja í þessu samhengi, það er 

að hann talar um fólk en ekki menn. Að lokum ber að varpa ljósi á orðið, sem Steinn þýðir sem 

þrætur. Orðið er að mörgu leyti bót á því sem fyrir var í Þorláksbiblíu, þar sem orðið þráttan 

er notað. Sjá má á íslensku biblíuþýðingarsögunni að orðaval Steins hafi þótt gott, því allt frá 

Aldamótabiblíunni til nýjustu útleggingarinnar hefur orðið þrætur verið notað. Viðeyjarbiblía 

styðst þó við orðið deilur. Þegar leitað er lengra aftur í tímann en að Þorláksbiblíu kemur aftur 

á móti í ljós að þar, bæði í Guðbrandsbiblíu og Nýja testamenti Odds, er orðið þrætur einnig 

notað. Ef til vill hefur orðavalið því með einhverju móti skilað sér þaðan og til Steinsbiblíu. 

Danski textinn notar reyndar hér orðið trætte, sem vel má vera rót þýðingarbreytingar Steins. 

Við greiningu þessa textabrots kemur ýmislegt áhugavert í ljós. Til að mynda er í fyrra 

versinu að finna afar áhugavert þýðingardæmi, sem bendir sterklega til þess að Steinn hafi hér 

stuðst við þýðingu Jóns Vídalíns, það er að segja þar sem fjallað er um staðsetningu orðsins 

allir í uppbyggingu setningarinnar. Einnig virðist Steinn hér ekki gera eins mikið af því að 

þræða danska textann við þýðingu sína, líkt og víða má sjá í öðrum þeim þýðingardæmum sem 

skoðuð hafa verið, þá sérstaklega í textabrotum Gamla testamentisins. Áhrif dönsku 

þýðingarinnar má þó engu að síður finna í textanum, þó að þau séu ekki eins allsráðandi og víða 

annars staðar. Það kemur þó hvað helst á óvart að sjá hve mikill munur er á milli þýðinga 

Guðbrandsbiblíu annars vegar og Þorláksbiblíu hins vegar, en þýðingarfrávikin snerta oft heilu 

setningarnar. Einnig vekur furðu að Steinsbiblía var hér á nokkrum stöðum mun líkari 

Guðbrandsbiblíu í orðalagi, en Þorláksbiblía er iðulega nefnd sem sú íslenska útlegging sem 

Steinn studdist við í þýðingarvinnu sinni. Þrjár mögulegar ástæður gætu legið þar að baki. Fyrsti 

 
202 Það er í raun ekki að hreinu hver umrædd Klóe var, né „þeir sem hennar voru“. Samhengið gefur þó til kynna 

að um sé að ræða einhverja sem tilheyrðu sama heimili. Uppi eru kenningar um að hér sé átt við þræla eða 

frelsingja, en algengt var að ambáttum væri gefið nafnið „Klóe“. Heimild: Richard A. Horsley, 1 Corinthians, bls. 

44. 
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möguleikinn er að Steinn hafi að einhverju leyti unnið með Guðbrandsbiblíu, eða Nýja 

testamenti Odds við þýðingu sína. Annar möguleiki er að Jón Vídalín hafi stuðst við 

Guðbrandsbiblíu, eða Nýja testamenti Odds við nýjatestamentisþýðingu sína, sem Steinn hafði 

svo til hliðsjónar við þýðingu sína, og að þannig hafi elstu útleggingarnar haft óbein áhrif á 

texta Steinsbiblíu. Þriðji og síðasti möguleikinn er svo auðvitað sá, að allt sé þetta tilviljunum 

háð og að tengsl þýðingar Steins og elstu þýðinganna tveggja sé ímyndun rannsakandans. 

Hljómandi málmur eða klingjandi bjalla (1Kor 13.1–2) 

Síðasta textabrotið sem hér verður rýnt í, er úr 13. kafla Fyrra Korintubréfs. Þar brýnir Páll fyrir 

áheyrendum sínum um mikilvægi kærleikans í hinu kristna líferni. Þessi ljóðræni og 

tilfinningahlýi texti, sem gjarnan er kallaður „óðurinn til kærleikans“, er gríðarlega vinsæll og 

kemur víða fyrir í helgihaldi kirkjunnar, til að mynda í brúðkaupum. Hér verður rýnt í 

upphafsvers óðsins til kærleikans. 

 

(Þorl.) 1Þó að ég talaði tungum mannanna og englanna | og hefði ekki kærleikann | þá væri ég 

einn hljómandi málmur | eða hvellandi bjalla. 2Og þó að ég hefði spádóm | og vissi alla leynda 

hluti og allan vísdóm | og hefði alla trú | so að ég fjöllin úr stað hrærði | en hefði ei kærleikann | 

þá væri ég ekkert. 

(Stein.) 1Þó að ég tungum mannanna talaði og englanna | en hefði ekki kærleikann | þá væri ég 

hljómandi málmur eða klingjandi bjalla. 2Og þó ég hefði spádóm | og vissi alla leyndardóma og 

alla visku | og þó ég hefði alla trú | so (að ég kynni) fjöllin úr stað að hræra | en hefði ekki 

kærleikann | þá væri ég ekkert. 

(2007) 1Þótt ég talaði tungum manna og engla en hefði ekki kærleika væri ég hljómandi málmur 

eða hvellandi bjalla. 2Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking 

og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað en hefði ekki kærleika, væri ég 

ekki neitt. 

 

Þegar upphafsvers 13. kafla er borið saman milli ólíkra þýðinga má sjá að orðavalið hefur þar 

sama sem ekkert breyst. Steinn bregður þó aðeins út af, frá því sem fyrir var í Þorláksbiblíu, 

með því að breyta orðaröðinni lítillega, og þýðir: „tungum mannanna talaði og englanna“ í stað 

„talaði tungum mannanna og englanna“, líkt og gert er í Þorláksbiblíu. Deila má um hvort þessi 

smávægilega breyting Steins sé til bóta eður ei, en hún varðveitist ekki í neinni síðari tíma 

biblíuþýðingu. Það kemur þó aftur á móti á óvart að sjá að Steinn fylgir hér ekki orðaröð dönsku 

Biblíunnar 1647, líkt og hann gerir svo víða, en í danska textanum er þýtt: „taler med 

menniskenes oc englenes tunger“. Breytinguna má því ekki rekja þangað, en líkt og sést hefur 
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í fyrri þýðingardæmum, hefur Steinn víða verið mjög hliðhollur danska textanum hvað orðaröð 

varðar í tilvikum sem þessum. Hugsanlega er því hér um að ræða þýðingarbreytingu sem rekja 

má til nýjatestamentisþýðingar Jóns Vídalíns. Næsta setning, þar sem Steinn þýðir: „en hefði 

ekki kærleikann“ helst svo að segja óbreytt í gegnum íslensku þýðingarsöguna, og nota allar 

þýðingar hér orðið kærleikur203, með eða án greinis, í þessu samhengi. Danska Biblían 1647 

notar hér nátengt orð, kjerlighed. Orðin hljómandi málmur haldast svo inni í öllum þýðingum, 

allt frá Nýja testamenti Odds til þeirrar nýjustu, Biblíu 2007. Steinn fjarlægir þó óákveðna 

greininn einn úr orðasambandinu, og líkt og gefur að skilja helst sú breyting í síðari þýðingum. 

Það er áhugavert að sjá að Steinn skuli hér fjarlægja óákveðna greininn, þrátt fyrir það að hann 

sé bæði að finna Þorláksbiblíu og í dönsku Biblíunni 1647, en í danska textanum er notast við 

orðin en liudendis malm. Líkt og fram hefur komið í fyrri textabrotum kemur óákveðinn greinir 

víða fyrir hjá Steini. Ef til vill gætir hér frekari áhrifa Jóns Vídalíns. Það er þó athyglisvert að 

sjá að Nýja testamenti Odds, sem og Guðbrandsbiblía þýða hér: „þá væri ég sem annar 

hljómandi málmur“. Óákveðni greinirinn sem finnst í Þorláksbiblíu kemur því ekki rakleiðis 

þaðan. Líkt og orðin hljómandi málmur, varðveitast orðin hvellandi bjalla vel í gegnum 

íslensku biblíuþýðingarsöguna, en þau koma fyrst fram í Nýja testamenti Odds. Steinsbiblía er 

þar þó undantekning, eins og svo oft, en Stein notar þar orðið klingjandi í stað hvellandi. 

Þýðingarbreytinguna má rekja til dönsku Biblíunnar 1647, sem notast hér við orðið klingendis. 

Þrátt fyrir að orðavalið kunni að hljóma einkennilega í þessu samhengi, ef til vill vegna þess 

hve vel þekktur og títt lesinn textinn er, má segja að algengara sé í dag að talað sé um að bjöllur 

klingi, en að bjöllur hvelli. Ef til vill myndu því einhverjir kjósa orðaval Steins hér fremur en 

hinn þýðingarkostinn. 

Í versi 2 er heldur meira um frávik milli ólíkra biblíuþýðinga, en í fyrra versi. Það fyrsta 

sem grípur athyglina er notkun elstu þýðinganna, þar á meðal Steinsbiblíu, á orðinu spádóm. 

Gríska hugtakið hér að baki þýðingarinnar profeteia (προφητεία) sem orðrétt merkir spádómur. 

Þó er orðið gjarnan túlkað í samhengi textans svo að það þýði spádómsgáfa. Frá og með 

Viðeyjarbiblíu er sú þýðing notuð, allt til nýjustu útleggingarinnar. Það er áhugavert að sjá að 

Steinn notar hér orðið leyndardóma, þar sem orðasambandið leynda hluti var áður notað í eldri 

 
203 Gríska tungan greinir á milli ólíkra tegunda ástar/kærleika. Til að mynda er gríska orðið eros (ἔρως) notað yfir 

kynferðislega ást, og er hugtakið gjarnan tengt við það að girnast, orðið storge (στοργή) er notað yfir fjölskyldu 

ást og orðið filia (φιλία) nær yfir vinskap. Orðið sem hér er þýtt er gríska hugtakið agape (ἀγάπη), sem hefðinni 

samkvæmt er túlkað sem skilyrðislaus, ósérhlífin ást, sem gjarnan er tengd við samband Guðs og manna. Hið 

síðastnefnda, agape, er algengast kærleikshugtakanna fjögurra í bókum Nýja testamentisins. 
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þýðingum. Segja má að þýðing Steins sé hér talsverð bót á því sem fyrir var, enda er betra að 

tala um leyndardóma en leynda hluti. Síðari tíma biblíuþýðendur hafa þar af leiðandi haldið 

þessari þýðingarbreytingu Steins á lofti, en í öllum nýrri útleggingum Biblíunnar á íslensku 

hefur orðið leyndardóma verið notað, eða frá og með Viðeyjarbiblíu. Það vekur þó furðu að sjá 

að danska Biblían 1647 er hér áþekk eldri þýðingunum í orðavali, en í danska textanum eru 

orðin hemmelige ting notuð. Steinn hefur því annað hvort komist að þessari þýðingarákvörðun 

upp á eigin spýtur, eða fengið hana að láni úr nýjatestamentisþýðingu Jóns Vídalíns. En hvort 

sem að orðavalið komi úr smiðju Steins eður ei, er hér ótvírætt um þýðingarframför að ræða 

sem haldist hefur í nýrri þýðingum. 

Næsta þýðingarfrávik má sjá þar sem Steinn notar orðin alla visku. Orðaval er hér á 

nokkru reiki í biblíuþýðingarsögunni. Þorláksbiblía notar hér orðin allan vísdóm og Nýja 

testamenti Odds alla skynsemi. Guðbrandsbiblía fellir þó út orðið alla, og notar aðeins orðið 

skynsemi. Viðeyjarbiblía notar aftur á móti orðin allsháttar kunnáttu. Frá og með 

Aldamótabiblíunni er svo farið að nota orðin alla þekking, og helst það orðaval inni í nýrri 

þýðingum, allt til þeirrar nýjustu, Biblíunnar 2007. Gríska hugtakið sem hér veldur 

vangaveltum er nafnorðið gnósis (γνῶσις), sem þýðir í raun vitneskja eða þekking. Nýjustu 

þýðingarnar eru því hvað næst gríska textanum í merkingu. Danska þýðingin notar hér orðin 

ald kundskab, sem þýðir í raun alla þekking eða alla vitneskju. Notkun Steins á orðinu visku er 

í raun ekki í takt við danska textann. Þýðingarbreyting Steins er því hér nokkuð sjálfstæð, það 

er, hún er hvorki sótt til dönsku Biblíunnar 1647 né elstu íslensku þýðinganna. Spretta þá á ný 

upp vangaveltur um áhrif nýjatestamentisþýðingar Jóns Vídalíns á þýðingu Steins. 

Þegar þýðing Steins er borin saman við danska textann, má sjá að orðin sem felld eru inn 

í sviga í þýðingu Steins, „að ég kynni“ má rekja beint til dönsku þýðingarinnar, þar sem orðin 

„ad jeg kunde“ eru felld inn í sviga. Áhrif dönsku Biblíunnar 1647 eru því hér enn til staðar, þó 

að þeirra gæti ef til vill ekki eins víða hér í þessu textabroti og í öðrum sem skoðuð hafa verið. 

Steinn heldur svo í sama orðaval og eldri þýðingar, þar sem hann notar orðið hræra, en danska 

þýðingin notar hér orðið flytte. Sögnin hræra í merkingunni flytja úr stað eða hreyfa, er þó góð 

og gild íslenska, þrátt fyrir að orðið hafi ef til vill fengið nýja merkingu í nútíma íslensku. Frá 

og með Aldamótabiblíu er sögnin færa hér notuð, sem eflaust kemur merkingu textans betur til 

skila til nútíma lesenda. Það er þó athyglisvert að sjá að Nýja testamenti Odds, sem og 

Guðbrandsbiblía, nota hér einnig sögnina færa, en þar er þýtt: „að ég fjöllin úr stað færði“. 

Síðasti hluti versins breytist í raun lítið milli þýðinga. Í lok versins má sjá að Steinsbiblía endar 
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versið á sömu orðum og Þorláksbiblía, það er: „þá væri ég ekkert“. Síðari tíma þýðingar, frá og 

með Aldamótabiblíu, nota hér orðin ekki neitt í stað ekkert. 

Almennt séð er texti Steins hér í upphafi 13. kafla Fyrra Korintubréfs frekar meðfærilegur 

og auðskiljanlegur, og textinn er að mörgu leyti nær nútíma íslensku en sá sem birtist í 

Þorláksbiblíu, ber þá sérstaklega að benda á betri uppbyggingu setninga. Vandamálin sem 

gjarnan há Steinsbiblíu, sem iðulega má rekja til hollustu Steins við orðaröð danska textans, eru 

ekki eins sýnileg hér og í öðrum textabrotum, sem hafa verið tekin fyrir. Steinn er því hér ekki 

eins hliðhollur danska textanum hvað orðaröð varðar, en víkur þó á ákveðnum stöðum einnig 

frá Þorláksbiblíu, líkt og sjá má í orðaröð þýðingarinnar í upphafi fyrsta vers, sem og í notkun 

hans á orðunum leyndardóma og visku í versi 2. Þessi forvitnilegu þýðingardæmi eru því ef til 

vill vísbending um að Steinn hafi hér verið með þýðingu Jóns Vídalíns sér til hliðsjónar við 

þýðingarvinnu sína. 

Niðurstöður 

Margt má lesa úr þeim þýðingardæmum, sem hér voru til greiningar, sem varpar ljósi á einkenni 

og eðli þýðingar Steinsbiblíu. Segja má að áhrifa Resen-Svaning Biblíunnar gæti sannarlega 

víða í texta Steinsbiblíu, en hægt er að greina sterk áhrif hennar í öllum þeim textabrotum sem 

til skoðunar voru. Það blasir við að það sé sú danska útlegging sem Steinn studdist við í 

þýðingarvinnu sinni, í ljósi þeirra miklu líkinda sem finna má á milli þýðinganna tveggja. 

Áhrifin eru þó ef til vill ekki af þeim toga, sem við var búist. Áhrifin lúta að mestu, að því er 

virðist að uppbyggingu setninga og orðaröð. Steinn þræðir danska textann víða og þýðir þar orð 

fyrir orð yfir á íslensku. Sjaldnast gefur hann sér rými til að móta orðaröð textans svo að hún 

falli að íslenskri tungu. Þegar hugsað er til þess að danski textinn hafi verið þekktur fyrir að 

þykja illskiljanlegur vegna þess hversu nákvæmlega hann fylgdi frumtextunum, kemur ekki á 

óvart að sjá að texti Steinsbiblíu, sem svo gjarnan þræðir danska textann orðrétt, sé víða 

óþarflega flókinn og torlæs. 

Það er lykilatriði hér að Steinn þýðir yfir á íslensku síns tíma. Texta hans þarf því að 

skoða með augum 18. aldar mannsins. Þegar gengið var að þessu verkefni var búist við, af 

orðsporinu einu, að þýðing Steins væri uppfull af dönskuslettum. Þegar á hólminn var komið 

kom þó í ljós að orð sem bersýnilega mætti kalla dönskuslettur voru í raun alls ekki eins algeng 

og halda mætti, og í raun heldur fá. Orðaval Steins vekur gjarnan furðu, en oft notar hann orð 

sem þekkjast varla í nútíma íslensku. Stundum virðast þessi óþekktu orð vera dæmi um 

dönskuslettur við fyrstu sýn, en þegar betur er að gáð má sjá að um er að ræða góð og gild 
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íslensk orð, sem þó eru af flestum gleymd í dag. Ber þar að nefna notkun Steins á orðum og 

orðasamböndum, eins og útfærði (2Mós 20.2), fisið (Matt 7.5), yfirtroðsla (Jes 1.2), kumrar 

(Slm 42.2), klappið á (Matt 7.7), plokka (Matt 12.1) og samri meiningu (1Kor 1.10). Einnig er 

hægt að finna þýðingardæmi sem nú til dags gætu verið flokkuð sem dönskuslettur í 

Steinsbiblíu, sem einnig voru notuð af fyrirrennurum Steins í eldri biblíuþýðingum. Má þar 

nefna orðasamböndin líka sem (Slm 42.2) og hvar fyrir (Jes 1.5), og einnig nafnorðið meiningu 

(1Kor 1.10). Mörg orðanna sem Steinn kýs að nota virðast þó valin vegna þess að þeim svipar 

mjög til þeirra orða sem danska þýðingin notar. Stundum virðist Steinn þó fara villur vega í 

þýðingu sinni á danska textanum, þar sem hann rangþýðir ákveðin orð. Til að mynda þýðir hann 

danska orðið avlede sem aflaðir (Jes 45.10) og orðið lignelse sem líkneski. Hugsanlega má rekja 

þau þýðingarafbrigði til tilhneigingar Steins til að velja orð sem líkjast þeim sem danska 

þýðingin notar. Til eru þó dæmi um eiginlegar dönskuslettur í þeim textabrotum Steinsbiblíu 

sem hér voru skoðuð. Eitt versta tilfellið er eflaust notkun orðsins bífala (Jes 45.12). Þegar betur 

var rýnt í dæmið kom þó í ljós að orðið mátti ekki rekja til dönsku Biblíunnar 1647, heldur 

virðist það hafa komið beint úr orðaforða Steins. Það er einfaldlega til marks um tíðarandann, 

það er, áhrif dönskunnar á samtíð hans. Í textabrotunum er þó einnig að finna dæmi um það að 

Steinn taki út forneskjuleg orð með þýðingu sinni, þar sem þau voru áður notuð í fyrri 

þýðingum. Til að mynda notar hann orðið aðra í stað annarlega (2Mós 20.3), lýsingarorðið 

vandlátur í stað vandlætandi (2Mós 20.5) og nafnorðið matur í stað fæðsla (Slm 42.4). Þá ber 

að nefna, Steinsbiblíu til lofs, að útleggingin er sú fyrsta þar sem ekki er notast við hugtakið 

þvottdagur. Steinn virðist moða úr þeim þýðingarheimildum sem hann hefur, og af og til 

fundust í textabrotunum dæmi um það hvernig Steinn gefur sér svigrúm til að leika sér með 

þýðinguna. Besta dæmið um það er eflaust það þegar Steinn talar um „hjörtinn sem kumrar“ og 

„sálina sem kveinar“ (Slm 42.2). 

Þó að Steinn þræði texta dönsku Biblíunni 1647 mikið og víða, má þó oft sjá frávik frá 

þeirri reglu. Segja má að þau frávik séu algengari í textabrotum Nýja testamentisins, og ef til 

vill liggja áhrif nýjatestamentisþýðingar Jóns Vídalíns þar að baki. Nokkur dæmi fundust í 

textabrotunum Nýja testamentisins, þar sem Steinn tekur þýðingarákvarðanir, sem hvorki mátti 

rekja til dönsku þýðingarinnar, né þeirra íslensku biblíuþýðinga sem skoðaðar hafa verið. Þar 

fer einnig meira að bera á því að Steinn einfaldi og bæti orðaröð textans með þýðingu sinni, og 

virðist hann einnig víða færa textann í átt að því, sem frá sjónarhóli nútíma Íslendings, gæti 

talist nútímalegt íslenskt málfar. Allt rennir það stoðum undir þann orðróm að Nýja testamentið 

sé betur þýtt en Gamla testamentið í Steinsbiblíu. 
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Orðrétt þýðing Steins á danska textanum skilar sér á vissum stöðum í þýðingu sem er 

frumtextunum hliðhollari, en textar Guðbrands- og Þorláksbiblíu. Síðari tíma þýðendur virðast 

svo víða komast að áþekkum niðurstöðum í þýðingarverkum sínum, þar sem unnið hefur verið 

með frumtungurnar í auknum mæli. Slík dæmi eru hér ófá. Það er því oft erfitt að greina á milli 

þess hvort að síðari tíma biblíuþýðendur séu undir beinum áhrifum frá þýðingu Steins, eða hvort 

að þeir hafi komist að sjálfstæðri þýðingarniðurstöðu. Hið fyrra þykir þó í mörgum tilfellum 

líklegra.  

Margt bendir til þess að á vissum stöðum hafi Steinsbiblía verið höfð til hliðsjónar við 

seinni tíma biblíuþýðingar. Eitt besta dæmið um það er eflaust notkun hans á sögninni kastið, 

þar sem þýtt er: „kastið ekki heldur yðar perlum fyrir svín“ (Matt 7.6). Áður var þar sögnin 

varpið notuð. Þýðingarákvörðun Steins helst svo þaðan af inni í öllum nýrri biblíuþýðingum, 

allt frá Viðeyjarbiblíu til þeirrar nýjustu, Biblíunnar 2007. Réði það nokkru um að þetta kunna 

orðalag var notað í titli þessarar ritgerðar. Hér ber einnig að vísa til notkunar Steins á orðinu 

uxi (Jes 1.3), í stað nautið úr fyrri þýðingum. Sú orðanotkun helst inni í öllum nýrri 

biblíuþýðingum. Ýmislegt bendir einnig til þess að Steinsbiblía hafi verið höfð til hliðsjónar 

við þýðingu Viðeyjarbiblíu, líkt og sjá má víða á orðavali í sálmi 42.2–4 og í Jesaja 45.9–12. 

Það er því skemmtileg tilhugsun að málhreinsunarmennirnir sem stóðu að Viðeyjarbiblíu hafi 

ef til vill verið með hina meintu dönskuskotnu Steinsbiblíu sér við hlið, í þýðingarvinnu sinni. 

Erfiðara er þó að finna þýðingardæmi, sem haft hafa áhrif á síðari tíma biblíuþýðingar, 

sem komið hafa beint úr smiðju Steins. Sterkasta dæmið um það má vafalaust finna í 23. 

Davíðsálmi, þar sem Steinn notar orðið sproti. Hvorki var hægt að rekja þá þýðingarbreytingu 

til dönsku þýðingarinnar, né til þeirra íslensku, sem vitað er að Steinn hafði til hliðsjónar við 

þýðingu Gamla testamentisins. Einnig er orðið heldur óvenjulegt, og í raun liggur það ekki í 

augum uppi af hverju þetta ákveðna orð var notað í þessi samhengi. Engu að síður er notast við 

orðið sproti í Aldamótabiblíu, sem og öllum þeim biblíuþýðingum sem á eftir henni komu, þar 

með talið þeirri nýjustu, Biblíunni 2007. Hér er því um að ræða áhrifamikla þýðingarbreytingu, 

í þekktu og títt lesnu biblíuversi, sem að öllum líkindum er alfarið frá Steini komið. Svipaða 

sögu er að segja um notkun Steins á orðinu augliti í 42. Davíðsálmi, þar sem þýðingarheimildir 

Steins nota orðið andlit eða ansict. Sú þýðingarbreyting Steins helst í öllum nýrri 

biblíuþýðingum, frá og með Viðeyjarbiblíu. Einnig má hér nefna notkun Steins á orðinu 

leyndardóma í stað orðasambandsins leynda hluti (1Kor 13.2). 

Þýðingardæmin sem hér voru skoðuð eru vissulega af skornum skammti, og vel færi að 

stækka umfang rannsóknarinnar, til að komast að ítarlegri niðurstöðum. Þó segja 
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þýðingardæmin ýmislegt sem hjálpar til við að svara þeirri spurningu sem varpað var fram í 

upphafi verkefnisins: Er réttmætt að segja að Steinsbiblía sé dönskuskotinn og áhrifalaus kafli 

íslenskrar biblíuþýðingarsögu? Steinsbiblía er að vissu leyti dönskuskotin, en þó ekki í þeim 

mæli sem orðspor hennar bendir til, líkt og hér hefur verið greint frá. Áhrif dönskunnar koma 

hvað einkum fram í orðréttri þýðingu Steins á textum dönsku Biblíunnar 1647, og varðar það 

hvað helst orðaskipan. Það virðist vera hennar helsti ágalli. Þegar kemur að þýðingum Steins á 

einstaka orðum, velur hann fyrst og fremst orð sem talin voru góð og gild á hans tíma, þá 

sérstaklega meðal lærðra manna. Um áhrif Steinsbiblíu á síðari tíma biblíuþýðingar er vissulega 

erfitt að fullyrða. Af áðurnefndum dæmum má sjá að margt bendir til þess að sprotar hennar 

teygi sig víðar en áður var talið. 

Lokaorð 

Aðferðum við þýðingu Biblíunnar hefur mikið farið fram frá þeim tíma er Steinn var uppi, og í 

nýjustu íslensku biblíuþýðingunum má vissulega nálgast mun vandaðri texta, sem betur sniðinn 

er að íslenskri tungu. Í ljósi þessarar rannsóknar, og þeirra þýðingardæma sem hér hafa verið 

til skoðunar, má segja að Steinsbiblía hafi, þrátt fyrir ýmsa vankanta, haft ýmislegt fram að færa 

til nýrri biblíuþýðinga, og jafnvel haft varanleg áhrif á daglegt málfar Íslendinga. 

Hafa ber ávallt í huga, við verkefni sem þetta, að eðli biblíuþýðinga er slíkt, að þær eru 

að mörgu leyti háðar stað, stund og tíðaranda. Fyrsta formlega íslenska ritningaþýðingin var 

unnin á laun á miklum umbrotatímum. Viðeyjarbiblían var þýdd af miklum hugsjónarmönnum, 

sem vildu gera mál Heilagrar ritningar alþýðlegt og laust við erlend áhrif. Aldamótabiblían var 

að ýmsu leyti undir áhrifum hinnar frjálslyndu nýguðfræði, og Biblían 2007 tók tillit til málfars 

beggja kynja, sökum breyttra gilda í samfélaginu. Steinsbiblía er þar engin undantekning. Það 

samfélag sem hún spratt upp úr var undir miklum dönskum áhrifum. Ef til vill er sá tími ekki 

stoltasta stund þjóðarinnar í hugum margra Íslendinga, en söguleg staðreynd er það, engu að 

síður. Í því ljósi ber ávallt að skoða texta sem þessa, og er það ef til vill ástæðan fyrir því hve 

áhugavert það er að rýna í þá. Málfar Biblíunnar er mótað af því ytra umhverfi sem það verður 

til í, en um leið hefur það gagnvirk áhrif á tíðaranda og tungumál þeirra sem að því búa. 
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