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ÁGRIP 
 
 

Þessi ritgerð er greining á þýðingu Laxdæla sögu. Gerð er annars vegar grein fyrir 

hugtökum í þýðingarferlinu og hinsvegar þeim erfiðleikum sem birtust við þýðingu 

sögunnar.  

Ritgerðin er vonandi athyglisverð fyrir hvern þann sem hefur áhuga á þýðingu 

bókmennta. Leitað er eftir ýmsum upplýsingum frá kunnáttumönnum um hugtök sem 

notuð eru við þýðingu. Á hinn bóginn er ritgerðin góð leið fyrir þá sem hafa spænsku 

sem móðurmál og vilja þýða forníslenskan texta yfir á spænsku. Í ritgerðinni er að finna 

ábendingar um lausnir á þeim hindrunum sem koma oft upp við þýðingar. Vandamálin 

koma helst upp á orðum í viðtökumálinu þar sem ekki er hægt að nota orðrétta þýðingu 

frumtexta. 
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1. KAFLI 

 

INNGANGUR 

 

 

Ritgerðinni er skipt í tvo aðalhluta. Seinni hlutinn, meginþáttur ritgerðarinnar, er 

þýðingin sjálf. Aftan við hana er frumtextinn. Fyrri hlutinn er hins vegar fræðileg 

úttekt á þýðingunni. Auk þessa inngangs hér þar sem gerð er grein fyrir 

viðfangsefninu og hvers vegna það var valið er í tveimur köflum fjallað í nokkrum 

almennum orðum um þýðingar og ýmis vandamál sem tengjast þessari þýðingu. Að 

lokum er örstutt samantekt. 

Fjölmargar Íslendingasögur varpa skýru ljósi á uppbyggingu og þróun þjóð-

félagsins á Íslandi á ritunartíma sínum. Þær varpa jafnframt ljósi á Íslendinga sjálfa. 

Sögurnar byggja líka á sögum og sögnum tengdum útlögum, skáldum, 

fjölskylduerjum, staðbundnum sögum en ekki síst ástarsögum sem byggja á 

réttarhöldum og leiða til endurfunda; þar er oftar en ekki ástarþríhyrningur þar sem 

tveir karlar keppa um ástir einnar konu.  

Laxdæla saga eða Laxdæla, sem löngum hefur verið talin ein besta og 

ástsælasta Íslendingasagan, er eitt þeirra rita sem gefur góða mynd af íslensku 

þjóðfélagi á þessum tíma, þ.e. seinni hluti 9. aldar – seinni hluta 11. aldar.1 Vinsældir 

Laxdælu má eflaust rekja til margra þátta. Fyrst má nefna að hún fjallar á klassískan 

hátt um ástir, svik og hefndir. Oft má finna spaugilegar uppákomur jafnt sem 

sorglegar. Á þennan hátt markast sterk mynd af þjóðfélaginu þar sem konur með 

sterkan persónuleika eru undantekningalaust fyrirferðamiklar í atburðarrásinni. Í raun 

er hlutverk kvenna í sögunni svo stórt að því hefur jafnvel verið haldið fram að sagan 

hafi verið rituð af konu.2 Laxdæla er ein fárra Íslendingasagna þar sem kona er í 

aðalhlutverki en ekki karl. Einnig eru átök afleiðing átaka milli elskenda en ekki milli 

tveggja karlmanna. 
                                                 
1 Það sem sagt er hér á eftir er byggt á formála Bergljótar Soffíu Kristjánsdóttur að enskri útgáfu á 
Laxdælu, The Saga of the People of  Laxardal and Bolli Bollason´s Tale (2008:ix). 
2 Sjá Helgu Kress (1980:108) þess ber að geta að Bergljót vitnar í þessu sambandi til Helgu Kress. 
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Í sögunni segir frá átökum innan fjölskyldu þar sem atburðir eiga sér að mestu 

stað á takmörkuðu svæði. Þar er lögð áhersla á hvernig ein af mörgum sögupersónum 

lifir og að hluta hvernig lífið snýst um átakanlegar ástir. Að þessu leyti er Laxdæla 

frábrugðin öðrum sögum. 

Aðalsögupersónur í Laxdælu eru afkomendur Ketils flatnefs sem var öflugur 

norskur landeigandi sem neitaði að hlýða fyrirskipunum Haralds hárfagra. Hann var 

fyrstur til að sameina Noreg undir einn konung. Ketill yfirgefur því Noreg og fer til 

Skotlands ásamt dóttur sinni, Unni djúpúðgu. Þrjú af fimm börnum hans og 

tengdasonur sigla til Íslands og setjast þar að. Þegar Unnur missir son sinn, Þorstein, 

sem var orðinn leiðtogi að hálfum hluta Skotlands, siglir hún aftur, í þetta skipti til 

Íslands. Hún sest að í Hvammi í Dölum. Aðalatburðarás Laxdæla snýst í kringum átök 

meðal afkomenda Ketils, sérstaklega gagnvart Guðrúnu Ósvífursdóttur. Hún er í 

sögunni aðalpersónan og gjörðir hennar eru miðja sögunnar. Samt sem áður fjallar 

sagan að mestu leyti um son hennar, Bolla Bollason.  

 Vésteinn Ólason (1993: 128) lýsir byggingu Laxdælu svo: 

 

(1) Bygging sögunnar er skýr, og er eðlilegt að skipta henni í þrjá hluta. Í þeim 

fyrsta eru aðalpersónur, hver á eftir annarri, Unnur hin djúpúðga, Höskuldur 

Dala-Kollsson og Ólafur Höskuldsson. Landnámskaflinn er inngangur að 

þessum hluta, en fyrsti hlutinn í heild inngangur að meginsögunni, og ríkir í 

honum jöfn stígandi. Þótt ýmsar frásagnir virðist í fyrstu vera útúrdúrar hníga 

þær allar að því að útskýra auð og veldi Ólafs pá og sona hans. Annar hluti 

hefst með fæðingu Kjartans, og brátt taka að birtast vísanir fram í tímann til 

dauða hans. Í 32. kapítula kemur til sögu nýtt fólk, Guðrún Ósvífursdóttir og 

ættmenn hennar. Þetta markar upphaf að meginbálki sögunnar, þar sem þó er 

frá allmiklu að segja áður en kemur að samdrætti Kjartans og Guðrúnar, en 

eftir að hann hefst, í 39. kap., er frásögnin útúrdúralaus til loka þessa hluta. 

Eðlilegast er að telja að öðrum hluta ljúki með vígi Bolla og fyrstu 

viðbrögðum við því í 56. kapítula. Hér eru tvö ris, fyrst víg Kjartans, síðan 

Bolla, en á undan fyrra risi hafa miklir atburðir gerst, m.a. utanför Kjartans þar 

sem hann etur kappi við sjálfan Ólaf Tryggvason og vinátta tekst með þeim 

þvílík að Kjartan á þess kost að eignast systur hans. Í síðasta hluta sögunnar er 

athygli beint að Guðrúnu Ósvífursdóttur og sonum hennar, og hefndir eftir 

Bolla eru meginatriði. 
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Í þessari ritgerð eru þýddir kaflar úr Laxdælu frá og með 48. kafla til og með 

58. kafla. Kaflarnir eru samkvæmt tilvitnuninni hér að ofan í öðrum og þriðja hluta 

þar sem víg Kjartans og hefnd dauða hans eru aðalefnið. Við þýðinguna fór ég eftir 

útgáfu Aðalsteins Eyþórssonar og Bergljótar S. Kristjánsdóttur á Laxdæla sögu 

(1993). 

Helstu ástæður fyrir vali mínu á Laxdælu fram yfir aðrar Íslendingasögur eru 

af tvennum toga. Annars vegar er sú staðreynd að Laxdæla hefur aldrei verið þýdd og 

gefin út á spænsku. Hinsvegar eru stílbrögð og setningarskipun hennar flókin og 

áhugaverð. Í sögunni er góður efniviður til að þýða erfið orð og orðasambönd án þess 

að samhengi og skilningur sögunnar brenglist við þýðingu yfir á annað tungumál. 

Hér er rétt að geta tveggja orða sem margsinnis koma fyrir í ritgerðinni. Með 

orðinu frumtexti er ég að vísa til texta Laxdælu en með orðinu viðtökumál vísa ég til 

spænsku, málinu sem ég þýði á. Tekið skal fram að ég valdi að nota spænska 

mállýsku sem viðtökumál því að mínu mati passar hún best við frumtexta Laxdælu. 

Sjálf er ég frá Venesúela. 
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2. KAFLI 

 

UM ÞÝÐINGAR 

 

2.1 Inngangur  

Ástæður fyrir vali mínu á þýðingu sem verkefni fyrir B.A.–ritgerð eru tvær. Í fyrsta 

lagi er Laxdæla saga áhugaverðust meðal Íslendingasagna að mínu áliti. Í öðru lagi 

hefur hún ekki verið þýdd og gefin út á spænsku eins og áður hefur komið fram. Þess 

vegna er verkefnið áskorun fyrir mig þrátt fyrir að ég þýði einungis lítinn hluta 

sögunnar.  

Í kaflanum hér á eftir verður fjallað um þýðingar og hvert markmiðið er með 

þeim. Í 2.2 er fjallað almennt um þýðingar og takmarkanir sem þær eru háðar. Í 2.3 er 

rætt um ýmsar þýðingaraðferðir og hvaða aðferð var beitt við þýðinguna. Í 2.4 er rætt 

um hugtakið jafngildi en í 2.5 um falsvini. Í 2.6 er fjallað um flokkun texta og 

mikilvægi þess að greina hvers eðlis frumtextinn er. Í 2.7 er rætt um lesendur 

þýðingarinnar, markhópinn svokallaða. Efnið er svo tekið saman í 2.8.  

Almennt má segja að ég hafi haft að leiðarljósi orð Heimis Pálssonar og 

Höskuldar Þráinssonar (1988:11) um lágmarkskröfur til þýðenda. Þessum kröfum 

hafa þeir skipt upp í þrjá liði. Þær eru: 

 

(2) 1. Kunnátta í málinu sem þýtt er úr. 

  2. Þekking á efninu sem verið er að fjalla um. 

  3. Færni í því að skrifa lipurlega og skýrt á heimamálinu. 

 

Þessi orð er gott að hafa í huga, ekki síst í ljósi þess sem þeir segja síðar (bls. 68): 

 

(3) Það liggur væntanlega í augum uppi að þýðing verður aldrei hið sama og 

frumtexti. Hún getur aðeins teygt sig í áttina. 
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Enda þótt spænska og íslenska séu bæði indóevrópsk mál eru þau af sitt hvorri 

greininni. Spænska er rómanskt mál en íslenska germanskt, sbr. (Höskuld Þráinsson 

1995:327). Málin eru því ólík. Hér er við hæfi að vitna til Lockwood (1969:51) sem 

bendir á að í stað hins sígilda latneska orðs equus ‘hestur’ hafi orðið caballus verið 

notað í latnesku talmáli. Í spænsku er caballo ‘hestur’.3 Í germönskum málum er orðið 

yfir hest af allt annarri rót/öðrum rótum. Lockwood (1969:51) segir líka frá því að 

latína hafi tvö sagnorð í merkingunni ‘syngja’. Annað er canere, hitt cantare. Seinna 

orðið er af sama stofni en var upphaflega notað í endurtekinni merkingu. Seinna orðið 

hlýtur að hafa tekið við af hinu fyrra í almennri latínu þar sem rómversk mál nota það 

öll, sbr. spænskuna cantar. Sögnin syngja og samsvarandi sagnir í germönskum 

málum eru af allt annarri rót, sbr. það sem lesa má hjá Ásgeiri Blöndal Magnússyni 

(1989:1011). Í heild má segja að algengast sé að orðin séu mjög ólík í málunum 

tveimur, íslensku og spænsku, og engin samsvörun sé sjáanleg. Nokkur dæmi eru í (4) 

þar sem málin eru bornar saman. 

 

(4)  a.  coche – bíll   c. caballo – hestur 

  b.  niño – barn   d. cantar – syngja 

 

Stundum má þó sjá skyldleika: 

 

(5) a.  servilleta – servíetta   

 b.  corona – kóróna 

 

Að því er íslensku varðar er ástæðan sú að orðin servíetta og kóróna eru ekki 

upprunaleg orð í málinu heldur eru þau tökuorð sem hafa áunnið sér fastan sess.4 

Samkvæmt Ásgeiri Blöndal Magnússyni (1989:496) er orðið kóróna tökuorð úr latínu 

en þangað er orðið komið úr grísku. Ásgeir (bls. 807) segir hins vegar að servíetta sé 

komið til okkar úr dönsku en í dönsku kom það úr frönsku. Bæði orðin eru því komin 

í íslensku úr rómönskum málum. Í báðum þessum tilvikum voru orðin tekin úr latínu. 

Spænska er rómanskt mál, orðið til úr latnesku talmáli. 

                                                 
3 Orðið kapall ‘hestur’ er af sama stofni. Það er komið í íslensku úr fornírsku en þangað úr latínu, sbr. Ásgeir 
Blöndal Magnússon (1989:445). 
4 Samkvæmt Íslenskri orðabók (2005:1084) merkir orðið tökuorð ‘orð sem tekið er inn í eitt tungumál úr öðru 
(og hefur unnið sér þar ákveðinn sess)’. 
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2.2 Nokkur almenn orð um þýðingar 

Hvað er þýðing? Hvað felst í því að þýða? Ýmsar skýringar eru til. Í Íslenskri orðabók 

(2005: 1231) er orðið þýðing skýrt m.a. á eftirfarandi hátt:  

 

(6) þýðing útlegging, það að þýða úr einu máli á annað, snúa texta af einni tungu 

 á aðra. 

 

Skýring Jóns G. Friðjónssonar (2008:1) er þessi: 

 

(7) Með því að skoða merkingu sagna sem vísa til þess sem þýtt er og athuga hvað 

þar liggur að baki erum við þegar nokkru nær um það hvað í þýðingu felst. 

Með þýðingu er tiltekinn texti færður af einu máli á annað.  

 

Þess má geta að Jón G. Friðjónsson gerir grein fyrir sögninni þýða. Hann segir 

að hún merki ‘merkja, útskýra, útlista’ og hún sé dregin af stofninum þjóð og merki 

því ‘skýra e–ð fyrir fólki/þjóð’. Jón nefnir líka aðrar sagnir í sömu merkingu, t.d. 

snara e–u af/úr einu máli á annað, snúa e–u af/úr einu máli á annað og íslenska e–ð. 

 Af fleiru er að taka. Catford (1965:20) skýrir þýðingu á eftirfarandi hátt:  

 

(8) the replacement of textual material in one language (SL) by equivalent textual 

material in another language (TL).5  

 

Skýring Newmarks (1988:5) á þýðingu er eftirfarandi:6 

 
(9)  Oft en alls ekki alltaf er það túlkun á þýðingu textans yfir á annað tungumál á 

þann hátt sem höfundurinn gerir ráð fyrir. Heilbrigð skynsemi segir okkur að 

þetta ætti að vera einfalt, á sama hátt og einhver ætti að vera fær um að segja 

eitthvað á einu tungumáli jafnt sem öðru. Það gæti hinsvegar þótt jafnt eins 

flókið, gervilegt, og svikult á sama hátt og þegar einhver notar annað 

tungumál, þá er hann að reyna að vera annar en hann er. Á sama hátt og í 

mörgum textum (í lagatextum, textum stjórnunarlegs eðlis, mállýskutextum, 
                                                 
5 Samkvæmt Jóni G. Friðjónssyni (2008:9) merkir SL  ‘source’ eða uppruna og TL ‘target’ eða 
viðtökumál. 
6 Tilvitnunin er þýdd af mér, ritgerðarhöfundi.  
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textum um staðbundin efni, textum um menningarleg tengd efni) er freisting til 

að breyta eins mörgum upprunalegum orðum í markviss orð eins og mögulegt 

er. 

 

Séu ofangreindar skýringar bornar saman má segja að þær séu svipaðar í 

grundvallaratriðum. Niðurstaða þessara skýringa er í stuttu máli sú að þýðing sé það 

að færa texta úr einu tungumáli yfir í annað. Jón G. Friðjónsson og Newmark hafa 

svipaðar skoðanir á hvað þýðing er. Báðir halda fram þeirri skoðun að þýðing af einu 

tungumáli á annað sé ekki auðveld og geti verið mjög mismunandi.  

Bæði Jón G. Friðjónsson og Newmark horfa á þýðandann og textann sem 

aðalatriðið í þýðingunni. Þrátt fyrir það lýsa þeir skoðunum sínum á mismunandi hátt. 

Jón G. Friðjónsson (2008:1) segir um þýðinguna að hún sé flókin og 

mismunandi. Það fer m.a. eftir því hvert markmið þýðandans er, þ.e. hversu nákvæm 

þýðingin á að vera og hvers eðlis textinn er. Hins vegar segir Newmark (1988:5) 

efnislega að þýðing geti ekki auðveldlega verið endurskapandi eða verið frummynd. 

Þess vegna sé helsta hlutverk þýðandans að þýða. Hann bendir einnig á ýmis atriði í 

textanum sem geta markað stefnu þýðandans. 

Catford og Newmark nota hugtakið jafngildi (e. equivalence) í umfjöllun um 

eðli þýðinga og við hvað sé átt með þeim. Í stuttu máli sagt má segja að með jafngildi 

sé átt við það að hægt sé að finna algjöra samsvörun í þýðingunni við frumtextann. 

Þetta hugtak er upphaflega komið frá Nida. A.m.k. á hann mestan þátt í útbreiðslu 

þessa orðs eins og rætt verður um í 2.4.  

Munurinn á úskýringum þeirra Catford og Newmark á hugtakinu jafngildi eru 

þær að Catford talar um jafngildi þegar hann gerir grein fyrir hvað þýðing er, sbr. (8), 

en útskýringar Newmarks koma fram þegar hann ræðir um þýðingaraðferðir, sbr. (11) 

og (12). 

Catford vísar almennt til sömu hugmynda um skýringar á þýðingum og Jón G. 

Friðjónsson og Newmark. Með notkun hugtaksins nær hann að benda á mikilvægi 

umfjöllunarefnisins í þýðingunni. Hann talar um textual material eða textaefni sem er 

notað þegar meirihlutinn af frumtexti er ekki þýddur. Þetta þýðir að textinn er færður 

til en ekki þýddur með jafngildi. 
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Hér á eftir verður þýðing notuð í sömu merkingu, þ.e. að færa íslenskan 

frumtexta yfir á spænsku. Hér er því um að ræða þýðingu milli tungumála.7 

 

2.3  Þýðingaraðferðir 

Þýðingarfræðingar gera yfirleitt ráð fyrir ýmsum aðferðum við þýðingar. Newmark 

(1988:45) telur upp eftirfarandi þýðingaraðferðir, sbr. líka Jón G. Friðjónsson 

(2008:13) sem þýðir hugtökin á íslensku: 

 

(10) a. word for word translation = þýðing frá orði til orðs  

  b. literal translation = orðrétt þýðing 

  c. faithful translation = nákvæm þýðing  

  d. semantic translation = þýðing á grundvelli merkingar 

  e. adaptation = aðlögun 

  f. free translation = frjáls þýðing 

  g. idiomatic translation = eðlileg þýðing 

  h. communicative translation = þýðing á grundvelli tjáningar 

 

Jón G. Friðjónsson (2008:15) segir að tvær af þýðingaraðferðunum nái 

tveimur grundvallarmarkmiðum þýðinga en það eru nákvæmni og hagkvæmi (að vera 

gagnorður). Þetta eru þýðing á grundvelli merkingar (liður d) en líka þýðing á 

grundvelli tjáningar (liður h). Hann segir líka að merkingarþýðingin grundvallist á 

mállegri hæfni höfundar frumtextans en málleg hæfni lesandans skipti sköpum við 

þýðingu á grundvelli tjáningar. 

Newmark (1988:46) skýrir þýðingu á grundvelli merkingar á eftirfarandi hátt:8 

 

(11) Þýðing á grundvelli merkingar er frábrugðin ‘nákvæmum þýðingum’ aðeins 

að því leyti þar sem hafa verður í huga að taka verður meira tillit til 

fagurfræðilegs gildis (það er hið fallega og náttúrulega hljóð) frumtextans, 

finna lausn á ‘þýðingu’ þar sem við á þannig að engin sérhljóðarím, orðaleikur 

eða endurtekning eigi sér stað í viðtökumáli. Enn fremur gefur það færi á að 

                                                 
7 Jón G. Friðjónsson (2008:2) vitnar til Jakobson um þrjá þýðingaflokka. Það eru a) þýðing innan eins og 
sama tungumáls, b) þýðing á milli táknkerfa, c) þýðing milli tungumála.  
8 Tilvitnunin er þýdd af mér, ritgerðarhöfundi. 
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þýða þýðingarminni menningarorð með því að búa til menningarlega hlutlausa 

eða virka skilmála en ekki menningaleg jafngildi. 

 

Þýðingu á grundvelli tjáningar skýrir Newmark (1988: 47) þannig:9  

 

(12)  Þýðingar á grundvelli tjáningar hafa tilhneigingu að koma til skila nákvæmu 

samhengi af frumtextanum á þann hátt að bæði innihald og tungumál eru vel 

aðgengileg og skiljanleg. 

  

 Jón G. Friðjónsson (2008:15) leggur áherslu á þýðingu á grundvelli merkingar 

og þýðingu á grundvelli tjáningar eins og áður sagði. Þessar þýðingaraðferðir ná fram 

sérkennum höfundar, setningaskipan, orðatiltækjum og ýmsum samstæðum; aðferðin 

er hagkvæm og nákvæm. Þá tel ég einnig að til þess að hægt sé að þýða Laxdæla sögu 

eins rétt og framast er kostur, þ.e. halda virðulegum stíl og koma boðum höfundar til 

skila ásamt því að hafa fagurfræðilegt gildi í huga, verði að þýða á grundvelli 

merkingar. Það er einmitt sú aðferð sem hér er mest notuð við þýðingu á Laxdæla 

sögu.  

 

2.4  Um hugtakið jafngildi 

Í þýðingarferlinu vaknar oft sú spurning hvernig hægt sé að finna algjöra samsvörun 

frumtextans. Hugtakið jafngildi (e. equivalence) kemur þá við sögu sem eitt 

grundvallarhugtak þýðingarfræðinnar. Ástráður Eysteinsson (1996:89) segir að það sé 

svo vegna áhrifa Nida, bandaríska málfræðingsins/þýðingafræðingsins. 

 Ástráður (bls. 90) vitnar til Nida um það að þýðandinn sé staddur á milli 

tveggja málsamfélaga. Annars vegar er frummálið, hins vegar viðtökumálið. Og til 

þess að hægt sé að sinna báðum málunum þarf að grípa til jafngildisins. 

Nida greinir að tvenns konar jafngildi. Annars vegar er formlegt jafngildi (e. 

formal equivalence), hins vegar áhrifajafngildi (e. dynamic equivalence). Samkvæmt 

þessu er litið svo á að með formlegu jafngildi sé reynt að láta þýdda textann, þ.e. 

viðtökumálið, samsvara frumtextanum eins nákvæmlega og hægt er. Það er 

frumtextinn sem skiptir öllu máli. Á hinn bóginn skiptir lesandinn í viðtökumálinu 

höfuðmáli sé áhrifajafngildið í fyrirrúmi. Svo að vitnað sé til Ástráðs Eysteinssonar 

                                                 
9 Tilvitnunin er þýdd af mér, ritgerðarhöfundi. 
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(1996:91) er þýðandi frumtextans því að reyna að hafa sömu áhrif á lesendur 

þýðingarinnar og frumtextinn hafði á lesendur sína. Um leið er þýðandinn að tryggja 

form frumtextans. 

Samkvæmt mínum skilningi er áhrifajafngildi sambærilegt við þýðingu á 

grundvelli tjáningar þar sem þýðandinn tekur úr frumtextanum helstu skilaboð 

höfundarins. Jafnframt lagar hann textann og einfaldar hann fyrir lesandanum á 

þýðingarmálinu án þess þó að þýðingin sé orðrétt. Þýðandinn er ekki að túlka heldur 

er hann að útskýra textann. 

 

2.5 Um falsvini  

Svokallaðir falsvinir eða fláráðir falsvinir hafa löngum valdið þýðendum miklum 

erfiðleikum. En hvað er falsvinur? Jón G. Friðjónsson (2008:19) segir: 

 

(13) ... sama orð í einu tungumáli getur haft allt aðra merkingu í öðru. Þannig 

            merkir Kind í þýsku ‘barn’ en í íslensku merkir kind ‘ær’. 

 

  Eins og sjá má líta orðin Kind og kind eins út en merking þeirra er gjörólík. 

Slík orð sem hljóma eða líta eins út í tveimur málum eða fleiri eða eiga sér 

sameiginlegan orðstofn eru kölluð falsvinir. Ástráður Eysteinsson (1996:97) segir að 

þýðandi þurfi að varast þess konar orð; þau sýnist jafngild en séu það ekki.  

Ég tel að lítil hætta sé á að finna falsvini á milli íslensku og spænsku. Ástæðan 

er sú eins og bent var á í 2.1 að greinilegur munur er á málunum tveimur. Þess vegna 

er mjög erfitt að finna orð í íslenskum frumtexta sem hljóma á sama hátt og í 

spænsku. Enda þótt eftirfarandi dæmi sé fræðilega hugsanlegt er lítil hætta á ruglingi í 

eðlilegu málsamhengi. 

 

(14) a. kaka ‘terta’   

  b. kaka ‘saur’. 

 

Af því sem hér hefur verið sagt er ljóst að mesta hættan á falsvinum er á milli 

líkra mála. Í þeim tilvikum þar sem tungumál eru ólík þá verða oft mistök þegar 
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kunnátta þýðanda er ekki nóg í frummálinu, þ.e. skrifaða textanum (hér íslensku). 

Mistökin fela í sér túlkun vegna rangrar merkingar.10 

Í þriðja hluta verður rætt um ýmislegt sem varðar ólíka setningarfræði 

málanna og hvernig slík atriði skipta máli í þýðingunni. Er þá átt við orðalag, orðaröð, 

setningagerð, setningaskipan o.fl. 

 

2.6  Flokkun texta 

Það eru ýmis atriði sem hafa ber í huga áður en byrjað er á þýðingu texta. Þýðandinn 

verður að athuga m.a. hvernig textinn er flokkaður og í framhaldi af því staðsetja hann 

með tilliti þess til hvernig textinn verður þýddur. Heimir Pálsson og Höskuldur 

Þráinsson (1988:76) segja í leiðsögn sinni um undirbúning við þýðingu texta 

eftirfarandi vera aðalatriði. Í fyrsta lagi er mikilvægt að sjá form og gerð textans, 

ásamt því að athuga hvort frumtextinn er bókmenntatexti eða nytjatexti. Í öðru lagi 

benda þeir á að nauðsynlegt sé fyrir þýðandann að kanna jafnt uppruna textans og 

hvert honum sé ætlað að fara, þ.e. hver höfundur frumtextans sé og hver lesandinn 

verður. Í þriðja lagi nefna þeir það sem þurfi að færa í sama snið í þýðingunni, þ.e. 

stíl, málsnið og blæbrigði frumtextans. 

Texta er hægt að flokka á ýmsa vegu enda eðli þeirra mismunandi. Mikilvægt 

er að fram komi að er til nein ein rétt leið við flokkun þeirra. En Jón G. Friðjónsson 

(2008:9) skipar þeim í eftirfarandi flokka:  

 

(15) a. Bókmenntatexti  

fagurfræðilegir textar, skáldsögur, smásögur 

  b. Fræðilegir textar  

fagrit, greinar 

  c. Fræðslutextar  

skólabækur, frásagnir, minningar 

 

                                                 
10 Falsvinir birtast víða. Sá sem er að þýða texta yfir á spænsku þarf t.d. að hafa varann á við eftirfarandi orð 
þar sem hvert orðapar er eins borið fram: 

a.  libro ‘bók’ –  libro ‘þriðja magahól jórturdýra’  
b. capital ‘höfuðborg’ –  capital ‘hlutafé’ 
c. rico ‘ríkur’ –  rico ‘gómsætur’ 
d. mango ‘ávöxtur’ –  mango ‘handfang’ 

Svipuð vandamál er að finna í íslensku. Þannig hafa t.d. orðin bragð og mál fjölmargar merkingar hvort orð. 
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d. Nytjatexti  

þýddir dagblaðatextar (fréttir); textar í sjónvarpi, útvarpi 

 

Eins og fram kemur hjá Jóni G. Friðjónssyni (2008:8) eru til mismunandi stíl-

textar í íslensku máli og er Íslendingasagnastíll dæmi um óbundið mál eins og 

Biblíustíll, þjóðsagnastíll, skáldsagnastíll o.fl. 

Newmark (1988:39) gerir grein fyrir þremur textategundum sem eru 

mikilvægir við þýðingar. Orðin sem lýsa eðli textanna eru frá Jóni G. Friðjónssyni 

(2008:8). 

 

(16) a. expressive texts = lýsandi, túlkandi 

  b. informative texts = fræðandi texti 

  c.  vocative texts = textar auglýsinga 

 

Newmark (1988:39) segir að tungumálið endurspegli hugsunina. Í kjarna hins 

skapandi verks höfundarins birtist hugsun talandans, höfundarins, þess sem 

upprunalega tjáir sig. Hann notar tjáninguna til að leggja áherslu á tilfinningar sínar 

óháð öllum viðbrögðum. Með tilliti til þess hlutverks sem þýðingin gegnir gerir hann 

nákvæma grein fyrir flokkun og eðli lýsandi textaflokka.11  

 

(17) a. Mjög hugmyndarríkar bókmenntir 

Af fjórum aðaltegundum – skáldskáp, smásögum, skáldverkum, 

leikritum – þá er skáldskapurinn mest lýsandi á meðan leikrit eru meira 

sjáanlega uppfærð fyrir mikinn fjölda áhorfenda og í þýðingu þeirra er 

gert ráð fyrir að menningarleg túlkun sé höfð sem hjálpartæki. 

   

b. Höfundalegar yfirlýsingar 

Þetta eru textar af öllum gerðum sem eru skrifaðir gagnvart yfirvaldinu 

frá ýmsum aðilum úr háum stéttum, eða af út frá traustri og málvís-

indalegri samkeppnishæfni höfundanna. Slíkir textar bera með sér ein-

kenni höfundanna þrátt fyrir að vera ekki faldir heldur sýnilegir. 

Dæmigerðar höfundalegar yfirlýsingar eru pólitískar ræður og skjöl frá 

                                                 
11 Tilvitnunin er þýdd af mér, ritgerðarhöfundi. 
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ráðherrum eða flokksleiðtogum; reglugerðir og lög; vísinda, heimspeki 

og akademísk verk skrifuð af viðurkenndum höfundum. 

   

c.  Sjálfsævisögur, ritgerðir, persónulegar bréfaskriftir 

Þetta eru lýsandi textar þegar um er að ræða persónulega 

tilfinningasemi og þegar lesendur eru í fjarska.  

 

Hér á undan er lýsing Newmarks á þeirri tegund af texta sem hann telur að sé 

mikilvæg í sambandi við þýðingar. Laxdæla saga tilheyrir þeim flokki sem sagt er frá 

í (17a) en þar er lýst lýsandi texta og sagt hvaða lögmálum frumtextinn lýtur. Texti 

Laxdælu er vitanlega bókmenntatexti og stíll textans er lýsandi. Staða sögunnar í 

flokkun texta á þannig heima á sama stað og t.d. Gamla testamentið enda bæði 

fagurfræðilegir textar. 

Laxdæla saga á eins og allar Íslendingasögur sér hyldjúpt fagurfræðilegt gildi. 

Hún er vel rituð og notkun tungumálsins ber vott um fallegt og gott mál. Þessi 

staðreynd gerir þýðanda erfitt fyrir þar sem sýna þarf algera tryggð við frumtextann 

ásamt því að hafa hann ósvikinn og fallega ritaðan á viðtökumálinu. 

  

2.7 Markhópur 

Vegna þeirra fagurfræði sem áður var fjallað um þá þarf þýðandi Íslendingasagna að 

reyna að viðhalda stíl sagnanna og þess vegna velja þýðingu á grundvelli merkingar 

til að tryggja að þýðingin verði sem best. Vegna þess að um bókmenntatexta er að 

ræða þarf þýðandi helst að fanga innihald frumtextans fyrir lesendur hins þýdda máls 

um leið og að laga textann tilhlýðilega að ákveðnum markhópi vegna ólíkra 

menningarheima. 

Texti Íslendingasagna er mjög menningarlegur og samfélagslegur. Hann lýsir 

lífi Íslendinga á tilteknum tíma. En um leið er í þeim fólginn sígildur, tímalaus 

skáldskapur. Þessi staðreynd segir mér að líklega séu lesendur sagnanna menntaðir á 

einhvern hátt.  

Einhverjir lesendur kunna að hafa sótt menntun sína byggða á eigin 

athugunum á bókmenntum. Hins vegar eru Íslendingasögur víða vinsælar þannig að 

sumir lesendur eru ekki endilega úr þeim markhópi sem áður hefur verið nefndur. 

Áhugi lesenda fer því oft eftir innihaldi bókmenntanna. 
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  Um lesendur setur Newmark (1988:13) fram vel valda skýringu. Hann segir að 

á grundvelli fjölbreytileika tungumáls sem notaður er í frumtexta þá hafi maður til-

hneigingu til að flokka lesendahóp frumtextans annars vegar og síðan viðtökumálsins. 

Í framhaldi af því þarf þýðandinn að ákveða hve mikinn gaum þarf að veita 

viðtökumálinu. (Þegar um er að ræða kvæði eða einhver verk, skrifuð upphaflega sem 

sjálfslýsingar, þá er magnið líklega mjög lítið.) Hægt er að reyna að meta 

menntunarstig, bekk, aldur og kyn lesandans ef þetta er haft í huga. Meðaltexta til 

þýðinga hættir til að vera fyrir menntaða miðstéttarlesendur á óhefðbundnu en ekki á 

daglegu talmáli. 

Hvernig er málsnið texta Laxdæla sögu? Þetta er ein af spurningum sem nauð-

synlegt er að hafa í huga áður en byrjað er að þýða söguna. Heimir Pálsson og 

Höskuldur Þráinsson (1988:73) spyrja líka almennt hvort textinn sé á hátíðlegu eða 

látlausu máli. Ef textinn er gamall, segja þeir, „getur þurft að kanna sérstaklega hvaða 

mat menn hafa haft á þessu málsniði á þeim tíma“. Þeir segja líka að þetta hafi verið 

deilumál á hjá erlendum þýðendum Íslendingasagna. 

Jafnframt þessu er mikilvægt að huga að því hvort málsnið á að vera formlegt 

eða óformlegt. Í formlegu málsniði er orðaforðinn hefðbundinn og setningagerðin 

jafnvel öðruvísi en venjan er. Allt er þetta ritmálslegt séð frá sjónarhóli samtímans. 

Dæmi um setningagerð í frumtextanum er t.d. þegar sögnin er sett á undan 

frumlaginu. Í Laxdæla sögu er augljóst að málsniðið er formlegt og einkenni hennar 

felur í sér virðulegt mál. Málsnið er stíll á máli. Þannig að allt sem hefur verið fjallað 

um hér að framan um málsnið tengist því sem var sagt um flokkun texta.  

 

2.8  Samantekt 

Í þessum kafla hefur einkum verið rætt um þær kröfur sem þýðandinn verður að hafa í 

huga til að uppfylla þegar hann ætlar að þýða. Í fyrstu var rætt lítillega um spænsku 

og íslensku og málin staðsett innan indóevrópsku málanna. Málin eru fjarskyld, annað 

rómanskt, hitt germanskt, og því lítil hætta á falsvinum. Þó voru sýnd dæmi sem 

annars vegar byggjast á skyldleika en hins vegar á andstæðum. Um falsvini og 

skýringar á hugtakinu var raunar rætt sérstaklega. 

Skýringar á þýðingarhugtakinu voru gefnar og vísað til heimilda þar um. 

Þannig var gefinn samanburður á því hvernig þýðingar eru túlkaðar af fræðimönnum. 

Sýnt var fram á hvað væri sameiginlega túlkun og hvað væri ólíkt. Nefndar voru þýð-

ingaraðferðir og þær útskýrðar sérstaklega með tilliti til Laxdælu. 



19 
 

Í kaflanum var rætt um hugtakið jafngildi, sögu þess og mikilvægi á skilningi 

hugtaksins til að leysa vandamál sem verða til við þýðingar. 

Í byrjun kaflans var sýnd flokkun texta í þýðingu og var Laxdæla saga 

staðsett meðal hugmyndarríkra bókmennta í flokkun fagurfræðilega texta. Eftir að 

hafa fundið út hvaða flokki Laxdæla saga tilheyrir voru fundnir hópar lesenda 

sögunnar. Að lokum var málsniðið á Laxdælu rætt.  
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3. KAFLI 

 

UM ÞÝÐINGUNA: 

VANDAMÁL – LAUSNIR 

 

 

3.1 Inngangur  

Það sem einkennir þennan kafla er að í honum verða tekin fyrir sérstök vandamál úr 

textanum og rætt verður um hvernig þau voru leyst í þýðingunni. 

Í 3.2 er rætt um rithátt o.fl. sem varðar nafnfræðileg vandamál. Í 3.3 er rætt um 

orðalag og setningagerð íslenskra setninga og hvernig þær verða í viðtökumálinu. Á 

hinn bóginn er rætt um ýmislegt úr textanum sem skiptir máli í þýðingunni. Hér verða 

rakin dæmi um ýmis atriði sem krefjast skýringa. Í 3.4 og undirflokkum er rætt um 

ýmislegt fornlegt úr íslensku máli, einkum beygingu, sem skiptir ekki máli í spænsku 

þýðingunni. Fallbeyging er ekki til í spænsku þannig að enda þótt íslensk fallbeyging 

hafi breyst eitthvað skiptir það ekki máli í viðtökumálinu. Í 3.5 er rætt um málfræðileg 

vandamála. Í 3.6 verður fjallað um orð um áttir og staðsetningu. Í 3.7 og 

undirflokkum er rætt um nöfn og meðferð þeirra. Í 3.8 og undirflokkum er rætt um 

menningarleg vandamála og er haldið áfram þar sem frá var horfið í öðrum kafla í 

umræðum um jafngildi/áhrifajafngildi, þýðingu orðatiltækja og dæmi sýnd úr 

þýðingunni á Laxdæla sögu. Einnig verður fjallað um föst orðasambönd af ýmsum 

toga. Í 3.9 eru dæmi tekin um íslenska falsvini. Í 3.10 er rætt um málsnið. 

Segja má að efni þriðja kafla skiptist að miklu leyti í þrennt. Í fyrsta lagi er 

fjallað um ýmis orðfræðileg vandamál en í öðru lagi eru vandamálin málfræðileg. Í 

þriðja og síðasta lagi eru vandamálin menningarlegs eðlis.  

 

3.2  Nafnfræðileg vandamál: ritháttur o.fl. 

Nauðsynlegt er að gera grein fyrir því hvernig leyst var úr ýmsum vandamálum sem 

varða rithátt nafna. 
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Í spænsku eru hvorki þ né ð og eru th og d notuð í staðinn. Ástæða er til að 

geta þess að th er ekki spænskur stafur heldur enskur.12  

Ritað ll er í nöfnum eins og Þorkell og Ketill. Vegna spænsks framburðar var 

farin sú leið að rita Thorkel og Ketil. Á hinn bóginn breytist ekkert í orðunum Bolli og 

Halldór enda ekki erfitt að bera fram ll í spænsku nema í enda orðs. Einnig útskýrir 

Bernárdez (2003:31) muninn á íslensku ll, þ.e. [l:] eða [dl], og spænsku ll, þ.e. [j]. 

Enda þótt framburður nafnanna Bolli og Halldór sé alls ekki eins í báðum málum er 

hægt að hafa neðanmálsgrein í þýðingunni þar sem þýðandinn gerir grein fyrir 

framburði orðanna.  

Í staðinn fyrir æ er ritað ae og o í stað ö. Ekki er heldur ritað á, é, í, ó og ú en 

þess í stað a, e, i, o og u (í sömu röð). Það er gert vegna eðlis spænsku sérhljóðanna.  

Því sem hér hefur verið lýst má sjá í eftirtöldum orðum:  

 

(18)  ÍSLENSKA  SPÆNSKA    

a. Bjarnarhöfn  Bjarnarhofn   

b. Sælingsdalstunga  Saelingsdalstunga 

c. Ásgeir    Asgeir 

d. Auður    Audur 

e. Þorkell   Thorkel 

f. Ketill    Ketil 

 

 

3.3 Um orðalag, orðaröð, setningagerð o.fl.   

Töluverður munur er á málunum tveimur, íslensku og spænsku, í ýmsu er varðar 

orðaröð, setningagerð, setningaskipan og fleira. Sem dæmi má nefna að þegar nafnorð 

og lýsingarorð standa saman í íslensku er almenna reglan sú að lýsingarorðið standi 

sem einkunn með nafnorðinu, þ.e. á undan því. Dæmi um þetta er orðaröðin stórt hús. 

Á spænsku verður stórt hús casa grande þar sem nauðsynlegt er að hafa nafnorðið á 

undan lýsingarorðinu. Þess má þó geta að orðaröðin lýsingarorð + nafnorð er möguleg 

í spænsku kveðskaparmáli.  

  Þetta verður flóknara þegar setningar eru langar og fjölbreytilegar. Þegar svo 

ber undir að setningarnar eru með flóknum orðasamböndum og erfiðum orðum þá 

                                                 
12 Tekið skal fram að hér fylgi ég skoðunum Bernárdez (2003:30) en hann gerði grein fyrir þeim við 
þýðingu sína á Njáls sögu. 
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þarf þýðandinn að nota fleiri orð en eru í frumtextanum til að ná fram sömu áhrifum í 

texta. 

Enda þótt almenna reglan í íslensku sé sú að lýsingarorð komi á undan 

nafnorðinu er þó hægt að hafa lýsingarorðið eftirsett. Og það er fleira í Laxdælu sem 

ekki fylgir alltaf hefðbundnum reglum. Hér á eftir koma dæmi sem sýna það. Í fyrri 

setningunni í hverju pari er orðaröðin ekki sú algenga.13 

 

(19) a.1 ... vefjarupphlutur þröngur en sveigur mikill á höfði. (bls. 137) 

a.2 ... kvað nú Guðrúnu mundu eiga að búa um rauða skör Bolla um  

hríð. (bls. 137) 

 

b.1 ... Kveð eg þig af því...að þú þykist mest... (bls. 132)   

b.2 Hann kveðst það að vísu vilja. (bls. 141) 

 

c. 1  Veistu það móðir. (bls. 132) 

  c.2 ... eg veit gerst um yður sonu mína... (bls. 134) 

 

d.1  Hvað heitir bær sjá? (bls. 131) 

d.2 ...Sjá bær heitir í Tungu. (bls. 131) 

 

Eins og fram hefur komið er venjan sú að í íslensku komi lýsingarorðið á 

undan. Það er þó ekki alltaf, sbr. a.1. Á hinn bóginn er reglan sú í spænsku að 

lýsingarorðið kemur á eftir nafnorðinu sem það stendur með. Í spænsku getur sögnin 

verið fremst í setningu rétt eins og í íslensku, sbr. dæmi b.14 Það þýðir að mögulegt er 

að hafa sögnina á undan eða eftir frumlaginu. Það sem skiptir máli í spænsku er að 

greina að spurningu og játandi setningu. Íslenskar setningar í frumtexta Laxdælu hafa 

sérstaka byggingu sem geta orðið óskiljanlegar á spænsku, þ.e. þess vegna ekki hægt 

að hafa þýðinguna orðrétta, sbr. dæmi c.1 þar sem þarf að bæta við orði til að útskýra 

betur merkinguna. 

Í spænsku eru fornöfn ýmist á undan eða eftir nafnorðinu sem þau standa með. 

Það sama sýna dæmin í d. En með því að segja bær sjá á spænsku getur það túlkast 

                                                 
13 Hér er vísað til blaðsíðutals frumtextans. Það verður líka gert framvegis. 
14 Í íslensku er þessi orðaröð kölluð frásagnarorðaröð og notuð í ritmáli en ekki talmáli, sbr. Höskuld 
Þráinsson (1995:55). 
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sem fyrirlitning en það fer eftir hrynjandi í tali. Þrátt fyrir þessa staðreynd hefur það 

ekki haft áhrif á þýðingu mína á frumtextann í Laxdæla sögu, þ.e. texti 

viðtökumálsins endurspeglar frumtextann að mestu.  

Orðaröð, setningagerð og setningaskipan erlendra tungumála er oft ekki eins 

og á íslensku svo að það passar ekki alltaf að reyna að þýða án þess að átta sig fyrst á 

áherslum orða sem eru í setningunni. Svo reynir þýðandinn að púsla saman með 

orðum. Mikilvægt er að gleyma ekki að hafa í huga aðalmerkingu textans. Þess vegna 

er það nauðsynlegt að þýðandinn lesi allar setningar sem eru bæði framan og aftan við 

textann sem verið er að þýða. Þegar þýtt er úr íslensku yfir á annað erlent tungumál þá 

þarf að hafa þetta í huga. 

 

 

3.4  Fornleg beyging sem skiptir ekki máli í þýðingunni 

Halldór Halldórsson (1950:13) segir að íslensk tunga sé „samfelld heild frá fornöld til 

nútíðar”. En hann segir líka að breytingar á íslenskri tungu séu þó meiri en þær virðist 

í fljótu bragði vegna þess að stafsetningin hafi ekki breyst í samræmi við 

breytingarnar á málinu. Flestar af þessum breytingum, segir hann, eru tengdar 

orðaforða sem hefur stækkað en beygingarkerfið hefur haldist nokkuð óbreytt.  

Hér að neðan eru sýnd nokkur dæmi um fornar beygingar sem allar koma fyrir 

í textanum. Sumar þessara beyginga eru alveg horfnar úr íslensku máli en aðrar eru 

notaðar með öðrum hætti nú.  

 

3.4.1 Nafnorð  

Hér verður sýnt eitt dæmi um forna nafnorðabeygingu sem ekki er lengur notuð í 

íslensku máli: 

 

(20)  ... og er illt að eiga dáðlausa sonu. (bls. 132)  

  

Nafnorðið sonur var sonu í þolfalli fleirtölu í fornu máli, nú syni. Guðrún 

Kvaran (2005:402) segir að gamla beyging lifi allt fram undir 1500. Hún segir 

jafnframt að farið sé að bera á myndun með –i, þ.e. syni, upp úr 1500. Gamla 

beygingin er enn notuð í hátíðlegu máli. Það er þó ekki oft gert. 
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3.4.2 Lýsingarorð 

Um forna beygingu lýsingarorða verða nefnd tvö dæmi og byrjað á lýsingarorðinu 

auðsær. 

 

(21)  ... og sú er mér auðsæst ógifta Ólafs ... (bls. 132) 

 

 Hér er auðsæst kvenkynsmynd í efsta stigi af lýsingarorðinu auðsær; karlkyn í 

efsta stigi hefur því verið auðsæstur. Fram kemur hjá Guðrúnu Kvaran (2005:255) að 

í nútímamáli sé stigbreytingin auðsærri – auðsæjastur og því stæði hér væntanlega nú 

auðsæjust. Annað dæmi sem nefna má er lýsingarorðið skyldur. 

 

(22)  ... menn hér í ferð er Kjartani eru skyldri að frændsemi en eg ... 

   (bls. 136) 

  

Þessi miðstigsbeyging, þ.e. með –ri er úrelt. Samkvæmt 

Stafsetningarorðabókinni (2008:506) stigbreytist orðið nú með –ari og –astur.  

 

3.4.3 Fornöfn  

Ábendingarfornafnsmyndin sjá gegnir tvíþættu hlutverki í fornu máli, sbr. Halldór 

Halldórsson (1950:133). Það vísar til karlkyns og kvenkyns í nefnifalli í eintölu. Nú 

hefur þessi leyst það af hólmi og það gegnir það sömu hlutverkum og sjá. 

Hér koma tvö dæmi úr frumtextanum. Þau vísa bæði til karlkyns.  

 

(23) a. Líður nú vetur sjá... (bls. 132)    

 b. Sjá bær heitir í Tungu. (bls. 131) 

  

 Í dæmi a er fornafnið eftirsett en í dæmi b er það á undan. Þetta eru dæmi sam-

bærileg þeim sem nefnd voru í (19). Þess skal getið að b-dæmið í (23) kom við sögu í 

(19). 

Óákveðna fornafnsmyndin engi gegnir eins og sjá líka tvíþættu hlutverki í 

fornu máli eins og fram kemur hjá Halldóri Halldórssyni (1950:137-138). Það er 

karlkyn nefnifall eintölu en líka kvenkyn í sama falli og tölu. Dæmi um engi úr 

frumtextanum eru þessi t.d.: 
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(24) a. Þar varð engi viðtaka því ... (bls. 127) 

   

b. ... þá var engi kirkja ger í Dölum. (bls. 127) 

  

c. Engi var hann kallaður jafnaðarmaður. (bls. 139) 

  

d. Varð af því að þessu ger engi reki. (bls. 140) 

 

Orðrétt þýðing orðsins á spænsku er nadie eða ninguno og forna beygingin í 

íslensku skiptir ekki máli við þýðingu þessa óákveðna fornafns á spænsku. 

Fleirtala fyrstu persónufornafnanna ég og þú, þ.e. vér og þér, eru að sjálfsögðu 

notuð í Laxdælu. Dæmi úr frumtextanum eru t.d. eftirfarandi: 

 

(25) a. En iðrast munum vér þess ef vér erum eigi við staddir... (bls. 123). 

  

b.  ...að þér þorið Kjartan heim að sækja ef þér þorið eigi að finna hann... 

(bls. 122). 

 

 Nú er þessi fleirtala ekki lengur notuð heldur hefur gamla tvítalan tekið við 

hlutverki fleirtölunnar. Guðrúnar Kvaran (2005:412) segir að tvítölufornöfnin 

varðveitist vissulega en tvítalan sem slík hafi horfið. Gamla fleirtalan er nú aðeins 

notuð í hátíðlegu máli. 

 

 

3.5 Málfræðileg vandamál 

Mikilvægt er að gera grein fyrir málfræðilegum erfiðleikum við þýðingu á milli 

tungumála. Vandamálin eru af ýmsum toga. Hér á eftir verður gerð grein fyrir 

nokkrum þeirra. 

 

3.5.1 Þágufall, aukafallsliðir 

Í textanum er dæmi um þágufall sem líklegast samsvarar forsetningu og þágufalli. Í 

nútímamáli yrði setningin langlíklegast með forsetningunni handa, sbr. b í (26): 
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(26) a. ... tók Þorgerður Egilsdóttir vist frændsveini sínum... (bls. 130) 

 b. ‘... tók Þorgerður Egilsdóttir vist HANDA frændsveini sínum...’ 

 

Merking setningarinnar er sú að Þorgerður Egilsdóttir lét frændsvein sinn í 

dvöl að Hafratindum. Orðrétta spænska þýðingu má sjá í b í (27):  

 

(27) a. ... Thorgerdur Egilsdottir envió al chico, su pariente, para trabajar... 

 b. ‘... Þorgerður Egilsdóttir sendi strákinn, frænda sinn, fyrir vinnu...’ 

 

Í spænsku er engin leið að fara að á sama hátt og gert var í frumtextanum enda 

engin fallbeyging. Því verður að túlka merkinguna með forsetningu. 

 

3.5.2     

Í Laxdælu eru dæmi um verkfærisfall, þ.e. þágufall í stað forsetningar og þágufalls. 

Guðrún Kvaran (2005:13) segir að verkfærisfall sé í ýmsum föstum orðasamböndum í 

íslensku. Hér kemur dæmi úr Laxdælu og spænska þýðingin þar sem forsetning er 

notuð. 

 

(28)  ... járni vafið skaftið. (bls. 136)   

  ... mango cubierto de hierro. 

 

Íslenska setningin gengur í nútímamáli enda þótt eðlilegra væri að segja að 

skaftið væri vafið með járni. Á spænsku er notuð forsetning de sem er bætt við til að 

tákna fallið. 

 

Niðurstaða úr köflum 3.3, 3.4 og 3.5: Ekkert af þessu sem hér hefur verið rakið skiptir 

máli í spænsku þýðingunni og ástæðulaust er að vekja athygli á þeim á nokkurn hátt 

þar. Það er vegna þess að beygingar eru ekki til í spænsku. Og þótt þær væru til, og þá 

jafnframt fornar beygingarmyndir, þá verður að hafa í huga að verið er að þýða fyrir 

nútímafólk á því máli sem það talar. Það væri því meira en vafasamt að reyna að finna 

fornar beygingar í spænsku eða í öðrum málum. 
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3.6 Áttaorð og önnur ákvörðunarorð 

Áttaorð eins og t.d. upp, niður, vestur o.s.frv. einkenna mjög texta Laxdæla sögu. 

Dæmi um það eru mýmörg, t.d. þetta. 

 

(29)  En er þeir Kjartan voru komnir suður um Mjósyndi... (bls. 122) 

Cuando Kjartan y sus hombres llegaron al sur y habían pasado  

Mjosyndi...  

 

Þetta sama á við um nútímamál. Flestir eða allir fara suður til Reykjavíkur. 

Í spænsku er almennt sagt frá nöfnum á stöðum en ekki í tengslum við höfuð-

áttinar eins og Íslendingar gera oft á tíðum. Á spænsku væri talað um að fara til 

Ísafjarðar án þess að bæta vestur í setninguna og segja vestur á Ísafjörð.  

Í frumtextanum eru örnefni oft nefnd strax á eftir ákvörðunarorðinu þannig að 

það er auðvelt að þekkja ákvörðunarstaðinn. Hér að neðan eru sýnd dæmi um áttaorð 

úr frumtexta og hvernig farið er með þau í viðtökumálinu: 

 

(30)  a. ... að Grímur ætti bæli norður á Tvídægru ... (bls. 140)  

    ... que Grimur tuviese su guarida al norte de Tvidaegra ...  

  

b.  Fór Þorkell vestur yfir Breiðafjörð og til skips. (bls. 140) 

  Thorkel fue al oeste a su barco a través del Breidafiordo. 

 

Þýðing orðanna norður og vestur í dæmunum hér að ofan er orðrétt í spænsku 

dæmunum. Notkun þessara áttaorða skiptir samt ekki meginmáli í viðtökumálinu því 

að þótt þeim sé er sleppt er þýðingin samt alveg skiljanleg; það sama á raunar við um 

íslensku. Stæðu orðin hins vegar ekki með nafnorði þá yrði staðan önnur.  

 

(31)  En Hrefna fór norður með bræðrum sínum og var mjög harmþrungin.  

  (bls. 128). 

Hrefna, sin embargo fue al norte con sus hermanos y tenía mucho  

   pesar. 

 

Í frumtextanum er orðið norður nefnt en hins vegar ekki örnefnið þar sem 

sögupersónan Hrefna fór um. Í þessu dæmi skiptir notkun orða sem vísa til átta máli 
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við þýðingu vegna þess að það eitt er notað í þessu tilviki í setningunni. Samt sem 

áður er engu orði bætt við setninguna í viðtökumálinu þannig að engin breyting 

verður við þýðinguna. Í þessu tilfelli er það ljóst hvert Hrefna er að fara þar eð það er 

nefnt áður en þessi setning kemur fyrir, þ.e. norður í Víðidal. Hér vísar áttaorðið 

norður til fyrrnefnds örnefnis.  

Eins og áður sagði er það algengt í íslensku að tengja ákvörðunarstað við áttir, 

sbr. fara suður til Reykjavíkur. En svo er það líka svo tekið sé dæmi að Akureyringur 

sem segist vera að fara suður og tekur ekkert annað fram notar áttaorðið í stað 

Reykjavíkur. Auðvitað getur slíkt orðalag valdið misskilningi en oftast gefa samræður 

og innihald þeirra einnig til kynna hvert verið er að fara. 

Næsta dæmi sýnir ákvörðunarorðið uppi sem þýðir í þessu samhengi að vera 

uppistandandi, að skipið sé á landi. Á spænsku er þýðingin í beinu samhengi við 

frumtexta.  

 

(32)  ... er Þorkell átti skip uppi standanda... (bls. 139) 

  ... cuando el barco de Thorkel fue varado en la playa... 

  

Orð eins og vestan og austan standa iðulega ein og sér. Er þá nauðsynlegt að 

gera grein fyrir því hver merking frumtextans er til þess að rétt þýðing komist til skila. 

 

 

3.7 Nöfn og meðferð þeirra 

Í 3.2 var rætt um rithátt á nöfnum. Hér á eftir er enn rætt um nöfn en í öðru samhengi 

þó. 

 

3.7.1  Mannanöfn 

Fræðimenn telja mannanöfn vera óþýðanleg. Moya (2000:27) vísar til Newmark sem 

er einn þeirra fræðimanna sem telur að mannanöfn séu lexíkalíseruð sem heild í mál-

stöðvum okkar. Þess vegna séu þau ekki þýðanleg.  

Þrátt fyrir að mannanöfn séu ekki þýðanleg er hægt að aðlaga nöfn úr íslensku 

yfir á spænsku. Dæmi um það eru t.d. nöfnin María, Símon og Tómas sem á spænsku 

eru Maria, Simón og Tomas. Það er hægt vegna þess að þetta eru Biblíunöfn sem eru 

þekkt í báðum löndunum. Erlend mannanöfn eru oft þýdd á spænsku í blöðum og 



29 
 

tímaritum, sérstaklega ef þau vísa til kóngafólks og um er að ræða nöfn sem eru 

þekkt.  

Sú staðreynd að nöfnin úr Laxdælu eru ekki þýdd er vegna þess að það er ekki 

hægt að laga þessi nöfn að spænsku máli. Þau eiga sér ekki heldur nokkra hliðstæðu 

við spænsk mannanöfn. 

Eins og fram kom í (18) 3.2 þá hefur rithátturinn verið lagaður að spænsku. 

Dæmi um þetta má sjá í eftirfarandi dæmum:  

 

(33) a. Auður – Audur 

 b. Þorkell – Thorkel 

 

3.7.2 Viðurnefni 

Öll viðurnefni eru þýdd. Það er gert vegna þeirrar staðreyndar að þau lýsa 

persónuleika þeirra sem viðurnefnin bera og hjálpa þannig lesandanum að þekkja 

persónur í sögunni og skilja tengsl þeirra við innihald frumtextans. Dæmi úr 

þýðingunni eru eftirfarandi:  

 

(34)  ÍSLENSKA    SPÆNSKA 

a. Án hrísmagi    An barriga de estacas  

b. Auðun festargarmur   Audun perro atado  

c. Þorkell hvelpur    Thorkel el cachorro  

d. Ólafur pá     Olafur pá (pavoreal)  

e. Þórhalla málga    Thorhalla la parlanchina  

  

 Hægt er að þýða viðurnefni vegna þekkingar á merkingu nafna þar sem þau 

hafa verið útskýrð í Laxdæla sögu. Til dæmis er sagt um Ólaf að hann hafi orðið 

mikill maður og sterkur og sagt er að hann sé „ágætlega skapaður“. Ólafur var 

auðkenndur frá öllum mönnum því að hann hélt sig að vopnabúnaði og klæðum. Í 

samræmi við einkenni Ólafs gaf Höskuldur honum kenningarnafn og kallaði hann 

Ólaf pá. Í sögunni er sagt að það nafn hafi fest við hann. Það er vegna þess hann var 

glæsilegur maður, rétt eins og páfuglinn sjálfur. Frá merkingu viðurnefnisins málga er 

líka sagt í sögunni. Það kemur til af því að Þórhalla var lausmál að eðlisfari. 

Lausmælgi hennar var ekki meðvituð á þann hátt til að gera öðrum illt heldur var hún 

einfaldlega kjaftakerling. 
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3.7.3 Örnefni 

Örnefnin eru fjölmörg í Laxdæla sögu. Að mínu mati eru örnefni eins og persónur 

sem eiga ríkan þátt í að byggja upp kjarna sagnanna. Þrátt fyrir að vera þýðanleg eru 

örnefnin ekki þýdd. Það er vegna þess að með þýðingu þeirra missir sagan frumleika 

sinn. Viðtökumálið heldur áfram að vera ósvikið á meðan það sem gerir söguna 

bókmenntalega ríka er geymt í þýðingunni. 

 Dæmi um örnefni í frumtextanum og úr þýðingarmálinu eru þessi:  

 

(35) a. ... að Laugum í Sælingsdal... (bls. 121) 

  ... en Laugar en Saelingsdal... 

 

b. ... hjá gili því er Hafragil heitir,... (bls. 122) 

  ... en el cañón llamado Hafragil...  

 

c. Halldór Ólafsson bjó í Hjarðarholti. (bls. 129) 

  Halldor Olafsson vivió en Hjardarholt.  

  

d. ... í Ljárskógum. (bls. 128) 

   ... en Ljárskogur.  

 

 Jafnvel þótt hægt sé að þýða örnefnin er það ekki ráðlegt. Ástæðan er sú að 

þýðing þeirra tengist ekki samhengi sögunnar. Dæmi um það er örnefnið Laugar sem 

vísar til staðar þar sem fólk fer til þvotta, til að þvo sér eða föt sín. Þessu orði verður 

ekki breytt í þýðingunni því að það er hluti textans. Því á þýðing orðsins ekki við í 

spænsku. Það er tæknilega hægt að þýða Laugar á spænsku manantial de agua 

caliente sem er orðrétt þýðing á þeirri merkingu sem gefin er í Íslenskri orðabók 

(2005:581) en þar segir m.a. um merkinguna: ‘lind með volgu eða heitu vatni úr 

iðrum jarðar (hentar til þvotta eða baða)’. Sama á við um þýðingu á örnefninu 

Hafragil sem orðrétt á spænsku er Cañón de avena. Þrátt fyrir að það hljómi 

skringilega er aðalástæðan sú eins og áður var sagt að sagan missir frumleika sinn. Á 

hinn bóginn er örnefnið Ljárskógar óþýðanlegt. Það er vegna þess að enginn veit hvað 

kvenkynsorðið Ljá þýðir, sbr. Ásgeir Blöndal Magnússon (1989:568). 
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3.8  Menningarleg vandamál 

Eins og rakið er í 3.4 og undirflokkum þá skipta fornar íslenskar beygingar ekki máli í 

spænsku þýðingunni og þarfnast engra skýringa. Hér verða á hinn bóginn rakin dæmi 

um ýmislegt sem krefst skýringa. Orðfræðilegu vandamálin tengjast yfirleitt 

menningunni. Það er vegna þess að þau varða yfirleitt það sem erfitt er að þýða þar 

sem þau tjá eitthvað sem t.d. er óþekkt í reynsluheimi/menningarheimi 

viðtökutextans.  

 

3.8.1 Hugtakið jafngildi 

Í samræmi við leitina um hver sé rétta leiðin til að samsvara textaefni úr 

frumtextanum á viðtökumáli kemur fyrirmynd um jafngildi. Hugtakið jafngildi hefur 

verið efni til umræðu á meðal málvísindamanna.  

Ástráður Eysteinsson (1996:96) segir að jafngildið sé því „eitt helsta 

„verkfæri““ þess rýnanda sem kannar textana tvo og samband þeirra. Þess má geta að 

Ástráður nefnir ýmis önnur orð sem notuð hafa verið í sama tilgangi. Þau verða þó 

látin liggja á milli hluta hér.  

Í 2.4 var sagt að Nida greindi að tvenns konar jafngildi. Annars vegar er 

formlegt jafngildi, hins vegar áhrifajafngildi. Samkvæmt Nida samsvarar formlegt 

jafngildi frumtexta nákvæmlega eins og í þýðingarmáli.  

Dæmi um formlegt jafngildi úr Laxdælu verða sýnd hér. Þau eru í sambandi 

við lengd, staðaheiti, nöfn manna og tíma. 

Dæmi í sambandi við lengdina eru þessi: 

 

(36) a. Eg hefi spunnið tólf alna garn... (bls. 125).  

   Yo he hilado doce brazos de hilo...  

 

b. ... spjót það er alnar var löng fjöðrin... (bls. 136). 

   ... una lanza cuyo brazo era una larga hoja...  

   

Í dæmum a og b er orðið alin sem samkvæmt Íslenskri orðabók (2005:18) 

merkir lengdarmálseiningu (miðaða við lengd frá olnboga að fingurgómum). 

Fjölbreyttar lengdir koma í ljós eftir því hvað er verið að mæla. Á spænsku er yfirleitt 

notað orðið brazo ‘armur’ til að mæla alls konar hluti sem hafa sívalt form og eitthvað 

á endunum. 
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 Um aldur manna eru höfð þessi orð: 

 

(37)  Þorleikur var þá fjögurra vetra gamall... (bls. 139) 

 Thorleikur tenía entonces cuatro años de edad...  

 

Hér er vetra sem er eignarfall fleirtölu ekki þýtt á spænsku heldur er notuð 

bein þýðing með orðum años eins og merking setningarinnar gefur til kynna. 

Um tíma dagsins er sýnt eftirfarandi dæmi: 

 

(38)  Bolli kvað þá vera nær nóni dags þess. (bls. 125)  

   Bolli dijo que había ocurrido por la tarde. 

 

Orðalagið nóni dags sem lýsir tíma dagsins um kl. 3 síðdegis hefur ekki 

orðrétta spænska þýðingu. Þess í stað er notað por la tarde eins og almennt er gert í 

spænsku. Orðið tarde er notað fyrir tímann eftir kl. 12:00 til og með kl. 18:00 - 21:00; 

fer það eftir árstíðum þar sem munur á birtu skiptir máli.  

Um tíma ársins er sýnt þetta dæmi: 

 

(39)   ... en þó muntu Guðrún þessi misseri verða að búa í Tungu. (bls. 138). 

 ... tendría Gudrun que permanecer aún por este año en Tunga.  

  

Orðið misseri er beinlínis með sömu merkingu og orðið á spænsku. Það er 

þegar talað er um hálft ár eða sex mánuði. En í þessu tilviki er eitt misseri á 

skáldamáli sem eitt ár, sbr. Íslenska orðabók (2005:670). Þess vegna er í 

þýðingarmálinu notað spænska orðið año. 

 

3.8.2 Áhrifajafngildi 

Samkvæmt skilgreiningu Ástráðs Eysteinssonar (1996:91) er áhrifajafngildi fyrir Nida 

eins og tryggð þýðanda að frumtextanum því að hann reynir að hafa sömu áhrif á 

lesendur viðtökumálsins og frumtextinn hefur á lesendur sína. 

Um áhrifajafngildi segir Jón Friðjónsson (2008:16) að það sé erfitt að leiða í 

ljós áhrifagildi þýðinga úr gömlum textum yfir í nútímann. Hann nefnir einnig að til 

að geta verið fær um að meta áhrifagildi texta sé þýðingarmikið að kunna góð skil á 

þýðingum frá sama tíma ásamt því að vera vel að sér í þróun íslenskunnar. 
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Á meðan þýðandinn finnur orð viðtökumálsins sem geta jafngilt frumtexta eru 

komið upp vandamál við þýðinguna. Bæði Newmark og Baker tala um ýmis 

vandamál sem þau tengja ójafngildi (e. non-equivalence). Að mínu mati jafngilda þau 

vandamál áhrifajafngildi í skilningi Nida. Annars vegar segir Newmark (1988:78) að 

erfiðleikar orðréttrar þýðingar séu oft þeir að beint sé meiri athygli að menningarlega 

hefð heldur en textanum sjálfum, hvort sem vísað er til mállegrar hliðar hans eða 

boðunar. 

Hins vegar segir Baker (1992:17) að valið á viðeigandi jafngildi í ákveðnu 

samhengi fari eftir fjölbreytileika á umfangsmiklum þáttum. Þættirnir varða hinar 

ýmsu hliðar málvísinda, jafnt orðatiltæki sem ýmislegt annað sem telja má fræðilegra. 

Hún segir að það sé nánast ómögulegt að setja fram leikreglur til að fara með ýmsar 

gerðir af ójafngildi sem finnast í hinum ýmsu tungumálum.  

Miðað við fyrrgreindar forsendur frá Newmark og Baker tek ég dæmi úr 

Laxdælu sem sýna nokkur almenn vandamál ójafngildis. Merkilegt dæmi varðar 

þýðingu á íslenska orðinu frændi. Í spænsku fer þýðingin eftir skyldleika. Eftirfarandi 

dæmi sem er hluti úr samtali Halldórs Ólafssonar og Barða Guðmundssonar 

systursonar hans varðar þetta mál. 

 

(40)  Vænti eg og frændi að þú skerist eigi undan... (bls. 133)  

   Espero sobrino, que no te arrepientas... 

  

Á spænsku eru til orð sem gefa til kynna mismundi skyldleika. Hér að ofan er 

orðið sobrino notað en það orð vísar til systursonar eða bróðursonar. Ef ættinginn er á 

hinn bóginn fjarskyldur þá er orðið pariente notað sem þýðing á orðunum frændi og 

frænka. 

Annað dæmi sem sýnir áhrifajafngildi og er sambærilegt ójafngildi samkvæmt 

skilgreiningu Baker og Newmark er eftirfarandi:  

 

(41)  Tók Halldór bústað í Hjarðarholti. (bls. 130) 

   Halldor se hizo con la casa de Hjardarholt. 

  

 Orðið bústaður er m.a. notað í íslensku þegar talað er um heimili fólks og í 

nútímamáli oftast notað yfir sumarhús. 
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Íslenska orðið hús er aðeins eitt af mörgum orðum sem Íslendingar nota yfir 

heimili eða híbýli fólks. Orðin vísa til stærðar, hvar þau standa eða hvernig þau eru 

byggð. Það eru til orð eins og bær, bæjarhús, býli, kot eða kotbýli, hulstur og hylki. 

Orðið hús er því mjög vítt að merkingu og jafnt notað um smáar og stórar byggingar. 

Því er rætt um iðnaðarhús, sláturhús, sjúkrahús o.s.frv. Reyndar er orðið bygging 

fyrsta merking orðsins hús, sbr. Íslenska samheitaorðabók (2002:222). Eins og sjá má 

í tilvísunum hér að ofan eru ýmis samsett orð tengd orðinu hús. 

Á spænsku samsvarar orðið casa orðinu hús þegar átt er við íbúðarhúsnæði af 

ýmsum toga. Orðið casa er því notað í þýðingunni. 

Ofangreint dæmi um orðið bústaður á íslensku á vel við skilgreiningu Baker 

(1992:23) á ójafngildi þar sem viðtökumálið vantar ákveðinn orðaforða (hyponym). 

Hún segir að oftar en ekki hafi tungumál tilhneigingu til að búa yfir almennum 

orðaorða en skorta frekar sérstæð orð þar sem hvert tungumál gerir aðeins greinarmun 

í þýðingu sem virðist skipta máli gagnvart tilteknu umhverfi. Hún segir líka að það 

séu endalaus dæmi af þessari tegund vandamála um ójafngildi. 

Sérstakt dæmi í þýðingu úr Laxdæla sögu er þetta: 

 

(42)  ... að Bolli sé að seli í Sælingsdal... (bls. 133).  

   ... que Bolli está en los pastos de verano en Saelingsdal... 

 

Orðið sel á sér ekki beina samsvörun í spænsku. Merking orðsins sem kemur 

fram í Íslenskri orðabók (2005:839) er 'útihús í högum langt frá bæjum þar sem 

búfénaður er látinn ganga á sumrin'. Niðurstaða jafngildis í þýðingu verða orðin 

pastos de verano í viðtökumáli. 

Í dæmi (42) gerist það sem Newmark (1988:95) útskýrir þegar hann segir frá 

þýðingu og menningu. Hann segir frá því að flest menningarleg orð séu auðveld innan 

þess máls sem þýtt er úr en erfitt sé að þýða þau orðrétt yfir á annað mál. Vegna 

uppruna orðsins, þ.e. að það á sér ekki orðrétta þýðing á spænsku, þá er nauðsynlegt 

að túlka merkinguna með því að finna jafngildi orðsins á spænsku. 

Baker (1992:21) segir frá sumum gerðum í ójafngildi orðanna. Þar á meðal, 

raunar í fyrsta skipti, nefnir hún það sem kalla mætti ákveðin hugtök menningarinnar 

(e. culture specific concepts). Hún segir frá því að frumtexti orðsins eigi að tjá 

hugmynd sem er alveg óþekkt í menningu viðtökumálsins. 
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 Merkilegt dæmi í þýðingu sem sýnir aðra gerð sem Baker lýsir sem ójafngildi 

er eftirfarandi: 

 

(43)  ... og furðu ólíkir urðuð þér yðrum frændum göfgum... (bls. 132). 

   ... y vosotros asombrosamente distintos a vuestros ancestros...  

 

Orðin frændi göfugur, þ.e. göfugur frændi, vísar til allra karlkyns ættingja. Á 

spænsku er eitt orð til sem notað er eftir skyldleiki þeirra. Spænska orðið ancestros 

nær yfir bæði íslensku orðin göfugur og frændi í einni merkingu. 

Ójafngildi sem vandamál í dæmi (43) er um það sem Baker (1992:23) kallar 

mismun á líkamlegri fjarvídd (e. differences in physical or interpersonal perspective). 

Hún segir að líkamleg fjarvídd geti verið mikilvægari í einu tungumáli en öðru. 

Líkamleg fjarvídd á við þegar hlutir eða persónur eru í samskiptum hvor við aðra eða 

í tengingu við staði. Baker útskýrir að það sé þegar tungumál hefur mörg jafngildi um 

eitt orð og það fer eftir því hvað átt er við hverju sinni. 

Eftirfarandi dæmi (44) er sambærilegt annarra gerða ójafngildis sem eftir 

skýringu Baker (1992:23) segja frá mismun í tjáningarríkum merkingum (e. 

differences in expressive meaning). 

 

(44)   Hún hafði hnýtt um sig blæju...  

... tók blæjuendann... (bls. 137). 

  Ella se había envuelto en un mantón ...  

... cogió el borde del mantón...  

  

Orðið blæja er velo á spænsku en í þessu samhengi er orðið mantón sem sam-

svarar íslenska orðinu sjal það sem passar við klæðnað Guðrúnar.  

 Í samræmi við dæmið að ofan segir Baker (1992:23) að það geti verið til orð í 

viðtökumáli sem hafi sömu merkingu eins og orð frumtextans en það getur haft 

öðruvísi tjáningarríka merkingu. 

 

3.8.3 Þýðing orðatiltækja 

Baker (1992:68) segir að erfiðleikar samhliða þýðingum á orðatiltækja séu mjög ólíkir 

þeim erfiðleikum sem tengjast útskýringum þeirra. Hún segir að orðatiltæki og föst 

orðasambönd sem innihalda menningarleg atriði séu ekki endilega óþýðanleg. Það eru 
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ekki hin sérstæðu atriði sem túlkunin inniheldur heldur frekar þýðing á því sem þau 

gefa til kynna og menningarlegt hlutverk þeirra sem getur gert þau óþýðanleg eða 

erfið að þýða. 

Fyrsta aðferðin notuð í þýðingu orðatiltækja sem Baker (1992:72) telur er sú 

að finna það orðatiltæki með svipaða merkingu og svipað form á viðtökumálinu. Þessi 

aðferð kann að virðast bjóða bestu lausnina en það er ekki endilega tilfellið. 

Spurningar um stíl, málsnið og áhrifamátt mælskulistar verður einnig að taka til 

greina. 

Dæmi sem sýna orðatiltæki úr Laxdælu eru eftirfarandi: 

 

(45)  ... er ráðlegra að rasa eigi fyrir ráð fram... (bls. 136). 

 ... es aconsejable ir despacio pero seguro...  

  

Í spænskri þýðingu er orðatiltækið svolítið öðruvísi en hefur sömu merkingu, 

þ.e. að maður þurfi ekki að flýta sér ef maður veit ekki um það sem koma skal. Það er 

betra að fara varlega og rólega.  

 

(46)  ... hann trað yður undir fótum þegar hann kom til Íslands. (bls. 125). 

... cuando vino a Islandia y te ha humillado. 

 

 Í spænsku merkir sögnin humillar ‘niðurlægja’. Ef orðatiltækið er þýtt orðrétt 

á spænsku þá er talað um að ganga yfir einhvern; því verður túlkunin ekki nógu skýr 

fyrir spænska lesendur. Þrátt fyrir að ýmis orðatiltæki séu notuð á spænsku um þetta 

þá jafngilda þau ekki því íslenska. Þess vegna er í þessu tilviki notuð merking sem er 

auðskilin.  

Annað dæmi úr frumtexta sem er þýtt með áhrifajafngildi er eftirfarandi: 

 

 (47)  ... einn er auðkvisi ættar hverrar... (bls. 132). 

   ... cada rebaño tiene una oveja negra...  

  

Í þessu dæmi breytist aðeins orðaröðin frá því sem er í íslensku setningunni. 

Orðatiltækið lýsir orðasambandinu sem segir frá því að ávallt er a.m.k. einn slæmur í 

hverri fjölskyldu. Um það er oft notað á spænsku orðatiltækið að ávallt leynist svartur 

sauður í hverjum hópi. Merking setningarinnar á spænsku er ekki orðrétt þýðing 



37 
 

frumtextans; þess vegna er talað um áhrifajafngildi. Orðatiltæki eru því dæmi um 

áhrifajafngildi þar sem þarf að leita að réttri merkingu úr frummáli og með því að 

finna rétt orð fyrir viðtökumálið. 

Í þýðing íslensks bókmenntatexta er nauðsynlegt að þekkja orðatiltæki sem eru 

algeng í málinu, sérstaklega í rituðu máli. Vanþekking á orðatiltækjum er oft ástæða 

fyrir rangri þýðingu. 

 

3.8.4  Um málshætti 

Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson (1988:40) segja að málshættir séu frábrugðnir 

orðtökum að því leyti að þeir séu fullkomnar setningar eða málsgreinar og feli oft í sér 

einhverja meginreglu eða lífsspeki. 

Athyglisvert dæmi er þegar talað er um ójafngildi sem málshátt má sjá í (48). 

Það er vegna þess að það kemur fram í sögunni sem hæðni. Það er því erfitt að finna 

jafngildi þannig að innihald texta viðtökumálsins verði eins og í frumtextanum. 

 

(48)  Misjöfn verða morgunverkin. (bls. 125). 

   Diferente ha sido la jugada en nuestras tareas de la  

   mañana. 

 

Í þýðingu setningarinnar þurfti að bæta við orði sem gera merkinguna með 

þeim hætti að túlka megi þá hæðni sem Guðrún hefur í huga þegar hún talar við Bolla. 

Samt sem áður kemur dæmi (48) til með að vera önnur gerð ójafngildis sem 

gerist þegar orð frumtextans er merkingarfræðilega flókið. Baker (1996:22) segir að 

þetta sé fremur algengt vandamál í þýðingu. Hún segir líka að einfalt orð sem 

samanstendur af einföldu morfemi geti stundum myndað flóknari skýringu en heil 

setning. 

Málshættir eru falleg endurspeglun á visku og gamalgrónum sannindum. Þeir 

lýsa vinsælum staðreyndum sem hafa fengið viðurkenningu meðal fólks á milli 

kynslóða. 

 
 
3.9 Falsvinir 

Í 2.5 var rætt um falsvini. Um falsvini segir Ástráður Eysteinsson (1996:97) að 

þýðandinn þurfi að passa sig á að þeim orðum sem virðast jafngild en eru það ekki 



38 
 

enda af ólíkum uppruna. Nú finnur þýðandinn orð sem hann heldur að hafi rétta 

merkingu og setur fram til að hæfa samhengi textans. Ef þetta orð passar síðan ekki þá 

er komið upp vandamál við þýðinguna. 

 Falsvinir eru eitt af almennum vandamálum ójafngildis. Þetta er samkvæmt 

skýringu Baker (1992:25) þegar notkun tökuorða í frumtextanum býr til annað 

vandamál fyrir óvanan þýðanda. Þá er talað um falsvini. Þeir eru oft sameiginlegir 

með sagnfræðilegum eða menningalegum tengdum tungumálum en reyndar eru 

falsvinir líka meðal algerlega ótengdra tungumála. 

Dæmi um tvo falsvini úr frumtexta Laxdæla sögu koma t.d. hér: 

 

(49) a. ... að Hrefna mun eigi ganga hlæjandi að sænginni í kveld. (bls. 125) 

 

b. ... að eigi væri víst hvort öðrum lægi í meira rúmi en henni. (bls. 118) 

  

Orðið sæng er dæmi um falsvin gagnvart ýmsum málum því að orðið hefur 

tvenns konar merkingu í íslensku. Merkingin sem er algengust í nútímamáli er að 

sæng sé ábreiða til að hafa ofan á í rúmi. Einnig hefur orðið sæng samkvæmt Jóni 

Friðjónssyni (1993:637) merkinguna ‘rekkja, rúm’ en sú merking passar vel í þýðingu 

á Laxdæla sögu. 

Í (49b) er dæmi með orðinu rúm. Jón Friðjónsson (1993:513), segir að 

merking orðsins sé ‘sess, sæti; pláss, rými’. Sú merking á hins vegar ekki við í 

dæminu því að Guðrún er að tala um rúm í óeiginlegri merkingu. Hún er nefnilega að 

vísa til þess hve mikið rúm tiltekið mál skipi í huga sér og annarra. 

 

 

3.10 Um málsnið 

Ástráður Eysteinsson (1996:120) segir að þýðandinn þurfi að gera sér grein fyrir 

málsniði frumtextans og finna hliðstæður í eigin máli. Í skýringu sinni segir hann að 

þýðandinn sé í erfiðleikum með að bera saman jafngildi málsniðs á viðtökumáli og 

því geti málsniðið orðið annað. Málsnið Laxdæla sögu er formlegt eins og ritað mál 

sem átti við tungumál þess tíma þegar sagan var skrifuð. Í þessari ritgerð hafa verið 

sýnd mörg góð dæmi sem bera vott um málsnið sögunnar. 

 

 



39 
 

 
 

4. kafli 
 

SAMANTEKT 
 
 
Ritgerðin samanstendur af fjórum köflum. Í inngangi er fjallað um skiptingu rit-

gerðarinnar og sagt frá af Íslendingasögunum í afar stuttu máli. Aðallega er þó fjallað 

um einkenni Laxdæla sögu þar sem þýðing á hluta hennar er viðfangsefni 

ritgerðarinnar. Sagt er frá aðalpersónum sögunnar og átakanlegum atburðum sem hún 

fjallar. 

Annar kafli fjallar um þýðingu á sögum af einu tungumáli á annað. Rætt er um 

hvað er þýðing og hvernig eru orð fundin í samræmi við skýringar og tilvísanir ýmissa 

manna. Rætt er um merkileg hugtök sem kom að notum við þýðingar. Helst er að 

nefna hugtakið jafngildi sem leikur mikilvægt hlutverk við þýðingu á Laxdæla sögu. 

Einnig er rætt um falsvini sem eru atriði til að íhuga í þýðingu tungumála. Á sama hátt 

er sagt frá þýðingaraðferðum almennt og hvaða aðferðir eru helst notaðar við þýðingu 

á Laxdælu. Í stuttu máli er annar kafli undanfari kunnáttu áður en tekist er á við 

vandamálin sem birtast í þýðingu sögunnar. 

Þriðji kafli fjallar um vandamálin við þýðingu Laxdæla sögu og hvernig þau 

voru leyst. Þrátt fyrir að ýmis vandamál komi upp við þýðingu af einu tungumáli yfir 

á annað kemur þessi staðreynd ekki til með að skipta algerlega máli við þýðingu á 

Laxdælu. Þetta á t.d. við um íslenskar fornbeygingar sem ekki skipta máli þegar þýtt 

er af íslensku yfir á spænsku. Í fyrri hluta kaflans er rætt um vandamál sem skipta 

ekki máli við þýðingu og í seinni hlutanum er rætt um vandamál sem skipta máli og 

verða þá að mínu mati áhugaverð verkefni við ritgerðina. Kaflanum er skipt í þrennt: 

orðfræðileg, málfræðileg og menningarleg vandamál. Kaflinn útskýrir vandamál bæði 

í skýringu og dæmi. Hinsvegar er skýrt frá orðum sem eru þýdd, hvers vegna það 

gerist og hvernig vandamálin eru leyst. 

 Þegar talað er um orð sem eru þýdd eða ekki er rætt um nafnorð, lýsingarorð, 

fornöfn og áttaorð. Það er einnig rætt um nafnfræðileg vandamál eins og mannanöfn, 

viðurnefni og örnefni. 

Í þriðja kafla er gerð grein fyrir hugtakinu jafngildi og hvernig Nida gerir 

grein fyrir því; rætt er um formlegt jafngildi og áhrifajafngildi. Einnig eru dregin fram 
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vandamál sem Newmark og Baker segja vera ójafngildi. Jafnhliða skýringum á 

áhrifajafngildum eru ýmis dæmi sem eru fjarri því að vera óþýðanleg sýna þau 

erfiðleika við að finna orðin fyrir viðtökumál sem jafngildi frumtextans. Ég ákvað að 

skýra frá og skilgreina bæði umfjöllunarefnin þ.e. jafngildi samkvæmt Nida og 

ójafngildi sem Newmark og Baker fjalla um. 

Jafnmörg dæmi eru borin saman út báðum tungumálum, íslensku og spænsku. 

Markmiðið með að sýna tvöföld dæmi er að gera grein fyrir því hversu ólík 

tungumálin eru og hve mörg vandamál koma upp við þýðingu á þeim. 
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LOKAORÐ 

 

Nokkur atriði skipta máli nú þegar verkinu er lokuð. Fyrst og fremst eru það atriði 

sem snerta þýðinguna sjálfa. Undirbúningur þýðanda ásamt frumtexta er mikilvægur 

fyrir góðan árangur á viðtökumálinu. Þetta á til að mynda við um lestur frumtexta og 

hvernig hann skiptir máli í byrjun verkefnis. Við vinnslu ritgerðarinnar lærði ég um 

lausnir við þýðingu og gerði mér grein fyrir því að það er ekki hægt að þýða án þess 

að hafa góðan skilning á völdum texta áður en þýðing hefst. Við þýðingu Laxdæla 

sögu komu í ljós margs konar vandamál á milli tungumála sem voru leyst og urðu 

mikilvæg aðalatriði í þróun ritgerðarinnar. Nokkur vandamál við þýðingu voru ekki 

leyst fyrr en ritgerðin var nánast fullgerð. 

Ritgerðin er greining á þýðingu Laxdælu. Greiningin byrjar með frumvinnslu 

minnispunkta á erfiðum setningum úr frumtextanum. Þýðingaraðferðirnar sem voru 

aðallega notaðar voru þýðing á grundvelli merkingar. Hún var notuð þannig að hún 

nálgaðist stíl frumtextans sem mest. Einnig var notuð þýðing á grundvelli tjáningar í 

þeim tilvikum sem orðrétt þýðing var ekki möguleg vegna þess að orð í frumtexta 

voru ekki til í viðtökumálinu. Tilvitnanir til sérfræðinga í ritgerðinni sýna fram á að 

framangreindar aðferðir eru við hæfi og fullnægja kröfum við þýðingu sögunnar. 

Hugtökin jafngildi og áhrifajafngildi eru sérstök atriði sem mæla greinarmun á 

þýðingaraðferðum sem notaðar eru í þýðingu á Laxdæla sögu. Með lýsingu og notkun 

hugtakanna er sýnt fram á aðstæður þar sem þýðandinn leitar orða með sömu 

merkingu og þeirra í upprunalega textanum um leið og hann verður að skilja eftir sig 

orðrétta þýðingu. 
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ÞÝÐING Á SPÆNSKU 
 
 
 
El sueño de An barriga de estacas 

48. Kjartan se encontraba el cuarto día de Pascua en Hol. Hubo allí una gran fiesta. 

Más tarde en la noche tuvo An un mal sueño y despertó. Le preguntaron que había 

soñado. 

El responde: “Una mujer vino a mi como una diabla y tiró de mi hacia un lado. Tenía 

en una mano una espada corta y en la otra mano estacas. Ella clavó la espada en mi 

pecho cortando mi estómago entero, sacó todas las vísceras y colocó las estacas en su 

lugar. Después de esto se fue,” dice An. 

Kjartan y los otros rieron mucho de su sueño y dijeron que ahora lo llamarían 

An, barriga de estacas. Lo sujetaron y dijeron que querían comprobar si podían sentir 

las estacas en su estómago. 

Entonces dijo Audur: “No es necesario hacer tanto chiste de eso. Es mi 

recomendación que Kjartan haga una de las dos cosas; que pemanezca aquí más 

tiempo ó si el quiere cabalgar entonces que vaya desde aquí con más gente de la que 

vino.” 

Kjartan dijo: “Quizás os parezca An barriga de estacas muy sabio desde que se 

sienta en conversación con vosotros todo el dia y creéis que todo lo que sueña es 

profecía. Pero yo debo ir como ya lo había pautado antes de ese sueño.” 

Kjartan se preparó temprano para partir al quinto día de la semana de Pascua y 

con él, Thorkel Cachorro y su hermano Knutur como había aconsejado Audur. 

Cabalgaron con Kjartan todo el camino los doce juntos. Kjartan llegó a Hvítadal y 

pidió ropa hecha en casa para Thorhalla La Parlanchina como él la llamaba. Después 

cabalgó a Svinadal. 

Era noticia en Laugar en Saelingsdal que Gudrun se levantó temprano cuando 

el sol apenas había salido y fue hacia donde estaban sus hermanos dormidos. Ella tiró 

de Ospakur, quién despertó de repente y así los demás hermanos. Cuando Ospakur vió 

que era su hermana entonces le preguntó que quería para estar tan temprano 
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levantada. Gudrun dijo que quería saber que deberían ellos hacer aquel día. Ospakur 

dijo que no quería moverse “cuando hay ahora poco por hacer.” 

Gudrun dijo: “Buen temperamento tendríais vosotros si fueseis hijas de algún 

campesino; y así no hacer nada bueno ni malo a nadie pero tal infamia y desgracia que 

Kjartan os ha hecho y os quedáis a dormir tranquilos sabiendo que el viene hacia aqui 

con otro hombre acompañándolo. Tienen los hombres que proceden como vosotros la 

mente muy corta. Me parece y os sugiero que vayáis a buscar a Kjartan en su casa si 

no os atrevéis a enfrentarlo cuando se encuentre con uno o dos hombres más sin 

embargo os quedáis aquí tranquilamente en casa, cuidando de si mismos y sois, ay, 

unos más del montón.” 

Ospakur dijo que todas sus palabras eran ciertas y por tanto era difícil 

protestar; se levantó rápidamente, se vistió y así lo hizo cada uno de los hermanos. 

Seguidamente se prepararon para la emboscada a Kjartan. Entonces Gudrun pidió a 

Bolli venir con ellos. Bolli dijo que no atacaría a Kjartan debido a el parentesco entre 

ellos y expresó cuan amorosamente Olafur le había criado. 

Gudrun responde: “Es cierto lo que dices pero tu no estás en condiciones de 

complacer a otros y si te excluyes de este viaje nuestra relación puede darse por 

terminada.” 

Y debido a las palabras de persuación de Gudrun, Bolli exageró toda su 

hostilidad y culpabilidad hacia Kjartan; tomaron entonces rápidamente las armas y se 

reunieron nueve hombres juntos. Eran cinco de ellos los hijos de Osvífur: Ospakur, 

Helgi, Vandrádur, Torrádur y Thorólfur. Bolli era el sexto y Gudlaugur, el hijo de la 

hermana de Osvífur, el séptimo y el más prometedor de los hombres. Allí estaban 

también Oddur y Steinn, los hijos de Thorhalla La Parlanchina. Cabalgaron hacia 

Svinadal y pararon en el cañón llamado Hafragil. Amarraron sus caballos y se 

sentaron. Bolli estuvo en silencio todo el día y se tendió arriba cerca de la cima del 

cañón. 

Cuando Kjartan y sus hombres llegaron al sur y habían pasado Mjosyndi 

donde el valle comienza a ampliarse, dijo Kjartan a Thorkel y a sus hombres que 

debían regresar. Thorkel dijo que cabalgarían hasta el final del valle. 

Cuando llegaron al sur a los pastos llamados Nordursel, entonces dijo Kjartan 

a sus hermanos que no debían cabalgar más lejos: “Thorólfur el ladrón no tendrá que 

reír porque no me atrevo a seguir mi camino cabalgando con pocos hombres.” 
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Thorkel El Cachorro responde: “Nosotros cedemos ante tu petición de no 

seguir cabalgando más lejos pero nos arrepentiremos de no estar presentes si 

necesitaras de más hombres hoy.” 

Entonces dijo Kjartan: “ No querría Bolli, mi pariente quitarme la vida. Pero si 

ellos, los hijos de Osvífur me tienden una emboscada, entonces no se sabe quien de 

ambos lados vivirá para contar lo sucedido aunque yo me encuentre en desigualdad 

por el número de hombres.” 

Entonces los hermanos cabalgaron de vuelta. 

 

 

Muerte de Kjartan 

49. Ahora cabalgan al sur a través del valle los tres juntos, Kjartan, An El negro y 

Thórarin. 

Había un hombre llamado Thorkel que vivia en Hafratindur en Svínadal. Allí, 

donde ahora es tierra baldía. El  había ido hacia sus caballos aquel día y con él estaba 

su pastor. Ellos vieron por un lado a los hombres de Laugar en emboscada y por otro 

lado a Kjartan y a sus hombres que cabalgaban juntos por el valle. Entonces dijo el 

pastor que ellos debían regresar al encuentro con Kjartan y decirle su  suerte y así 

prevenirlo del enorme peligro que lo acechaba. 

Thorkel dijo: “Calla ya, puede tu idiotez  intentar dar vida a algún hombre si 

su destino es morir? Al decir verdad, no me causará dolor verles hacerse daño unos a 

otros así como ellos lo quieren. Me parece mejor consejo que vayamos allí como si 

nada ocurriese, veamos el encuentro y nos divirtamos del juego; ya que es digno de 

ver como Kjartan es mas fuerte que muchos hombres. Creo que el necesitará ahora de 

toda su fuerza ya que por lo que podemos ver la desigualdad de hombres es 

considerable.” 

Y se hizo como Thorkel quiso. 

Kjartan y los otros cabalgan a Hafragil. 

Por otra parte, los hijos de Ósvífur habían empezado a sospechar qué tendría 

Bolli que estar haciendo allí donde podía ser visto por los hombres que venían del 

oeste. Pensaron entonces y consideraron que Bolli les estaba siendo infiel, caminaron 

hacia él pendiente arriba, comenzó la lucha e ingenuosamente lo cogieron de una 

pierna y le arrastraron pendiente abajo. 
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Entonces, Kjartan y sus seguidores cabalgaran rápido y cuando llegaron al sur 

sobre el  cañón pudieron percatarse de la emboscada y reconocieron a los hombres. 

Kjartan saltó de su caballo y giró al frente de los hijos de Osvífur. Había allí una gran 

piedra y sobre ella Kartan les retó a duelo. Pero antes del encuentro, lanzó Kjartan la 

lanza que fue a dar al escudo de Thorólfur por encima del mango, rajándolo a su vez. 

La lanza atravesó el escudo y el brazo por encima del codo y partió el musculo en dos. 

Dejó caer Thorólfur su escudo y estaba su brazo desgraciado desde aquel día. Después 

Kjartan desenvainó su espada que no era la que había recibido como regalo del rey. 

Los hijos de Thorhalla corrieron hacia Thórarin ya que esa era la tarea asignada a 

ellos. Era una reñida pelea debido a la fuerza de Thórarin. Ellos poseían gran 

fortaleza. Podía verse allí vanamente quienes serían más afortunados. En aquel 

momento, los hijos de Osvífur y Gudlaugur atacaron a Kjartan. An se defendió 

valientemente y trató en lo posible proteger a Kjartan. Eran ellos seis contra An y 

Kjartan solos. Bolli se mantuvo a un lado con su espada Fotbit. Kjartan hizo tantos 

destrozos que su espada no pudo más y varias veces necesitó enderezarla subiéndose 

sobre ella. Hubo entonces heridos de las dos partes tanto An como los hijos de 

Osvífur pero Kjartan estaba aún ileso. Kjartan luchó tan profunda y valientemente que 

los hijos de Osvífur se rindieron ante su fuerza y se volvieron hacia donde estaba An. 

Entonces cayó An, había él luchado tanto que estaba acabado. Al mismo instante, 

cortó Kjartan la pierna a Gudlaugur a la altura de la rodilla lo que le produjo la herida 

que resultó mortal. Los cuatro hijos de Osvífur que quedaban buscaron a Kjartan 

quien luchó valientemente hasta que fue cada uno de ellos retrocediendo. 

Entonces dijo Kjartan: “Pariente Bolli, por qué saliste de casa si sólo querías 

estar allí observando? Ahora puedes tú escoger a quien apoyar y ver entonces lo que 

tu espada Fotbit puede hacer. 

Bolli se hizo el que no había oído. 

Cuando Ospakur ve que ellos no podían combatir a Kjartan, incita a Bolli de 

todas las maneras posibles diciendo que Bolli no querría escuchar más tarde que había 

prometido ayudar en el ataque y no lo hizo “y era Kjartan muy difícil de vencer 

porque no le igualabamos en fuerza. Y si Kjartan logra ahora escapar, entonces 

recibirás tú Bolli tan igual castigo como nosotros.  

Bolli cogió entonces la espada y se dió vuelta hacia Kjartan.  

Kjartan dijo a Bolli: “Pariente, seguro vas tú a causarme desgracia ahora, pero 

mucho mejor me parece aceptar mi muerte en tus manos que para mi causar la tuya. 
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Kjartan tiró su arma y no quiso entonces defenderse. Estaba ligeramente herido 

aunque inmensamente exhausto. Bolli no dió respuesta a sus palabras y le causó la 

herida de muerte. Bolli lo cogió enseguida por debajo de los hombros y murió Kjartan 

en sus rodillas. Bolli se arrepiente de inmediato de lo ocurrido y declara el crimen 

bajo su responsabilidad. Bolli envía entonces a los hijos de Osvífur a la comarca pero 

él y Thórarin se quedaron allí junto al cadaver. 

Cuando los hijos de Osvífur llegaron a Lauga, dieron la noticia. Gudrun 

mostró contento y estaba entonces Thorólfur herido en un brazo. Gudrun le curó la 

herida pero su brazo estuvo siempre defectuoso. Después que el cuerpo de Kjartan fue 

llevado a Tunga, Bolli cabalgó a su casa en Lauga. Gudrun salió a recibirlo y 

preguntó cuando había sucedido todo. Bolli dijo que había ocurrido por la tarde. 

Gudrun dijo: Diferente ha sido la jugada en nuestras tareas de la mañana. Yo 

he hilado doce brazos de hilo mientras tú has matado a Kjartan“. 

Bolli respondió: “ Yo busqué esa desgracia que tardará mucho en salir de mi 

mente aún cuando no me la recuerdes. 

Gudrun dijo: “Yo no lo consideraría una desgracia. Considero que tenías 

mayor honor aquel invierno que Kjartan estaba en Noruega que ahora cuando vino a 

Islandia y te ha humillado. Y considero esto último lo que me parece entonces razón 

mayor para que Hrefna no pudiere ir riendo a la cama por la noche.” 

Entonces dice Bolli con enfado: “Me pregunto si a ella le perturbará la noticia 

más que a ti y sospecho que tú estarías menos ofendida si después de caer en batalla 

es Kjartan quien te cuenta lo ocurrido”. 

Gudrun siente que Bolli enfurece y dice: “No digas tal cosa que yo reconozco 

y agradezco mucho tu trabajo. Ahora se que no estarás en contra de mi voluntad. 

Después de esto, fueron los hijos de Osvífur a la tumba que habían hecho en 

secreto pero los hijos de Thorhalla La Parlanchina fueron enviados a Helgafell para 

decir a Snorri Godi la noticia y además le pidieron les enviáse pronto fuerzas de 

apoyo en contra de Olafur y de los hombres a quienes repercute la muerte de Kjartan. 

La noche después de la batalla, sucedió en Saelingsdaltunga que An se levantó 

luego que todos pensaron que estaba muerto. Todos, quienes vigilaban los cuerpos se 

asustaron y les pareció lo ocurrido algo muy extraño. 

Entonces dijo An a todos: “Os pido en el nombre de Dios no temáis porque yo 

estaba con vida y en pleno juicio hasta el momento en que perdí la conciencia. Soñé 
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entonces con la misma mujer anterior y sentí que ella sacó las estacas de mi estómago 

y colocó las visceras en su lugar y volví a estar bien otra vez. 

Sanaron entonces las heridas de An y se convirtió en un hombre afortunado 

pero de todas maneras continuó llamándose An Barriga de estacas. 

Cuando Olafur Hoskuldsson se enteró del suceso, sintió mucho el 

fallecimiento de Kjartan aunque lo aceptó valientemente. Sus hijos querían de 

inmediato encontrar a Bolli y asesinarlo. 

Olafur dice: “Eso no es lo que quiero. No hay compensación por mi hijo 

aunque Bolli sea asesinado. Aunque quise yo a Kjartan más que a nadie no puedo 

estar de acuerdo en hacer daño a Bolli pero puedo deciros lo que merece la pena 

hacer. Id vosotros al encuentro con los hijos de Thorhalla que ellos han sido enviados 

a Helgafell a organizar fuerzas en contra nuestra. Me complacerá que impongáis 

castigo a ellos tanto como queráis”. 

Se prepararon los hijos de Olafur para el viaje y fueron a abordar el barco que 

Olafur tenía. Eran siete de ellos juntos y remaron hacia la salida del Hvammsfiordo, 

logrando un buen viaje. El ligero viento que soplaba era a favor. Navegaron con velas 

hasta llegar a Skorrey y pararon por un rato para preguntar por los movimientos de la 

gente en la comarca. Poco más tarde miraron un barco navegar desde el oeste a través 

del fiordo. Reconocieron muy pronto a los hombres. Estaban allí los hijos de 

Thorhalla; Halldor y sus seguidores les rodearon de inmediato. No hubo resistencia 

alguna por lo que los hijos de Olafur corrieron fuera del barco hacia ellos. Capturaron 

a Stein y a su hermano, les asesinaron y arrojaron sus cuerpos al agua. Los hijos de 

Olafur regresaron y les pareció que su viaje había sido del todo magnífico. 

 

 

Kjartan es llevado a la iglesia. 

50. Olafur salió a recibir el cuerpo de Kjartan. Envió hombres al sur a Borg para 

contar a Thorstein Egilsson lo sucedido y además quería Olafur pedirle su apoyo en el 

conflicto. Y si hombres fuertes se uniesen con los hijos de Osvífur en su contra, 

entonces dijo él que tomaría parte en el conflicto con sus propias manos. Este mensaje 

envió al norte a Viddaelir a su yerno Gudmundur y a los hijos de Asgeir y agregó 

además que el había declarado la culpa del fallecimiento de Kjartan a manos de todos 

los hombres que habían participado en la emboscada excepto Ospakur Osvífsson. 
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Ospakur había sido antes acusado de seducir a una mujer llamada Aldis. Ella era hija 

de Ljotur El Mediador de Ingjaldssand. El hijo de ambos era Úlfur quien más tarde 

perteneció a la corte del rey Haraldur Sigurdarson. El se casó con Jórun 

Thorsbergsdóttir y el hijo de ellos era Jón, el padre de Erlendur Huesos Flojos, padre 

del arzopispo Eystein. 

Olafur había declarado su intención de procesar el caso ante el Thórnessthing. 

Permitió llevar el cuerpo de Kjartan a casa y celebrar el funeral allí ya que no había 

ninguna iglesia en Dalir. Cuando Olafur se enteró que Thorstein había reaccionado 

rápidamente y había reunido a tan gran número de hombres como tenían los hombres 

de Viddaelir; envió reunir hombres alrededor de todo Dalir. Olafur tenía ahora una 

gran hueste. 

Despues envió Olafur un grupo de hombres a Laugar y dijo asi: “Es mi 

voluntad que vosotros defendáis a Bolli si el lo necesita, no en menor medida que 

vosotros lo hiciérais conmigo porque lo más probable es que los hombres de fuera de 

la comarca, quienes tienen ahora la intención de descargar su venganza en él; vendrán 

pronto a atacarnos.” 

Cuando todo había acabado de organizarse de esa manera entonces vinieron 

Thorstein y los hombres de Viddaelir y todos estaban furiosos. 

Hallur Gudmundarson y Kalfur Asgeirsson incitaron mucho para atacar a Bolli 

y buscar a los hijos de Osvifur hasta encontrarles, diciendo que debían abandonar la 

comarca. 

Pero cuando Olafur intervino mucho en contra de enfrentamientos, el pacto de 

paz entre ellos fue asumido, lográndose un acuerdo con Bolli, quien voluntariamente 

pidió a Olafur que pusiese en sus manos la culpabilidad y Osvífur vió que no tenía 

ninguna posibilidad para protestar ya que ninguna ayuda había recibido por parte de 

Snorri. Se llevó a cabo la reunión de reconciliación en Ljárskogar. Todo el problema 

pasó completamente bajo el control de Olafur. Por la muerte de Kjartan vinieron las 

penalizaciones así como Olafur quiso; dinero y expulsión del pais de algunos 

hombres. Después terminó la reunión de reconciliación. Bolli no asistió a dicha 

reunión por consejo de Olafur. Hicieron el pago de penalizaciones ante la asamblea 

del Thornes. 

Seguidamente cabalgaron los hombres de Myrar y los de Viddaelir a 

Hjardarholt. Thorstein Kuggason ofreció acoger en familia a Asgeir el hijo de Kjartan 

para dar consuelo a Hrefna. Hrefna, sin embargo fue al norte con sus hermanos y tenía 
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mucho pesar, pero mantuvo la cortesía así que pudo con cualquiera fácilmente hablar. 

Hrefna no volvió a casarse después de la muerte de Kjartan. Ella vivió corto tiempo 

luego de irse al norte y cuenta la leyenda que ella había muerto de pesar. 

 

 

Entierro de Kjartan 

51. El cuerpo de Kjartan permaneció una semana en Hjardarholt. Thorsteinn Egilsson 

había construído una iglesia en Borg. El llevó el cuerpo de Kjartan a casa con él y fue 

Kjartan sepultado en Borg. Para entonces estaba la iglesia inaugurada y bendecida. 

Luego el tiempo transcurre y llega la asamblea del Thornes. Estaba entonces el 

problema resuelto en contra de los hijos de Osvífur quienes resultaron todos 

culpables.  El dinero fue usado para aquellos que debían estar en el exilio pero tenían 

prohibido regresar mientras cualquiera de los hijos de Olafur ó Asgeir Kjartansson 

estuviesen con vida. Pero Gudlaugur, el hijo de la hermana de Osvífur no debía recibir 

compensación por participar en el ataque y emboscada a Kjartan; tampoco debería 

Thorólfur tener ninguna compensación por las heridas de las que había sido victima. 

Olafur no quiso permitir enjuiciar a Bolli y le pidió salvarse a si mismo otorgando una 

buena suma de dinero. Esto le sentó muy mal a Halldor, a Steinthor así como a todos 

los hijos de Olafur y dijeron que sería muy difícil si Bolli se quedase en la misma 

comarca con ellos. Olafur dijo que todo iría bien mientras el estuviese con vida. 

Había un barco atracado en Bjarnarhofn propiedad de Audun Perro Atado. El 

estaba en la asamblea y dijo: “Es bueno saber que esos hombres no serán menos 

culpables en Noruega si los amigos de Kjartan están aún con vida.” 

Entonces dice Osvífur: “Perro Atado, tú no deberías hacer de profeta ya que 

mis hijos serán enormemente respetados entre los hombres de la nobleza pero tú, 

Perro Atado  irás a manos de los troll este verano.” 

Audun Perro Atado salió de Islandia ese verano y atracó su barco cerca de las 

Islas Faroes. Allí, todo hombre a bordo del barco desapareció. Pareció haberse 

cumplido la profecía de Osvífur. 

Los hijos de Osvífur salieron de viaje ese verano y no regresó ninguno de ellos 

a Islandia. Acabó de esta manera el juicio del crimen y Olafur sintió que había ganado 

prestigio porque logró que los hijos de Osvífur pagasen las penalizaciones allí donde 

estuvieren; pero libera a Bolli de culpabilidad a cuenta del parentesco. Olafur 
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agradeció a sus hombres por la buena ayuda. Bolli compró terreno en Tunga por 

consejo de Olafur. 

Se dice que Olafur vivió tres inviernos a partir de la muerte de Kjartan y luego 

de su muerte sus hijos hicieron la repartición de la herencia que había dejado. Halldor 

se hizo con la casa de Hjardarholt. Thorgerdur, la madre vivía junto a él. Ella 

guardaba resentimiento hacia Bolli sintiendo que la recompensa pagada por su 

adopción había sido la amargura. 

 

52. Bolli y Gudrun establecieron su hogar juntos en la primavera en Sælingsdalstunga 

que se convirtió pronto en una próspera granja. Bolli y Gudrun tuvieron un hijo. 

Dieron al niño por nombre Thorleikur. El era ya a corta edad un chico apuesto y muy 

listo. Halldor Olafsson vivió en Hjardarholt como se ha mencionado antes y estaba 

siempre delante de sus hermanos ante los problemas. 

Aquella primavera en la que Kjartan fue asesinado, Thorgerdur Egilsdóttir 

envió al chico, su pariente para trabajar en la granja de Thorkel en Hafratindur. El 

chico cuidó de las ovejas durante el verano. El chico estaba como todos los demás 

dolido por la muerte de Kjartan pero no podía mencionarlo nunca cuando Thorkel 

estaba cerca porque éste hablaba generalmente mal de Kjartan, diciendo que era un 

cobarde y con frecuencia imitaba la reacción de Kjartan al momento de ser herido de 

muerte. El chico enfureció por el comentario y fue a Hjardarholt a dar parte de lo que 

ocurría a Halldor y a Thorgerdur y pidió le diesen cobijo. Thorgerdur pidió al chico 

continuar su trabajo hasta el invierno pero el dijo que no podía aguantar estar allí más 

tiempo “y no me lo pedirías si supieses cuanto sufro por esto.” 

Entonces, Thorgerdur se compadeció ante sus palabras de dolor y dijo que de 

su parte podría ofrecerle algún lugar. 

Halldor dice: “No prestes atención a ese chico que el no merece importancia”. 

Entonces responde Thorgerdur: “ Poca importancia tiene el chico,” dice ella, “pero 

Thorkel ha sido cruel de todas las maneras en este problema ya que sabía de la 

emboscada que los hombres de Laugar tenían preparada a Kjartan y no quiso 

prevenirlo pero hace fiesta del encuentro entre ellos y ahora añade insultos para herir. 

Pero hay muy poca probabilidad de que vosotros logréis venganza en contra de algún 

oponente más poderoso; si no podéis siquiera castigar tal desalmado como lo es 

Thorkel”. 
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Halldor dice poco al respecto pero pidió a Thorgerdur decidir acerca de que 

hacer con el chico. Pocos días más tarde salió Halldor desde casa y con él unos 

cuantos hombres. Iban hacia Hafratindur y atacaron a Thorkel en su casa. Thorkel fue 

expulsado de su casa para ser asesinado y enfrentó su muerte con la mayor valentía. 

Halldor no permitió saqueo y regresaron a casa en cuando todo había acabado. A 

Thorgerdur le complació el crimen, sintiendo que este había sido mejor que ninguno. 

Ese verano transcurrió relativamente tranquilo a pesar de la gran 

desaveniencia entre Bolli y los hijos de Olafur. Los hijos de Olafur tomaron actitud de 

odio contra Bolli quien se mantuvo a la defensiva de sus hermanos pero sin sacrificar 

su honor porque era un hombre muy orgulloso. Bolli tenía muchos hombres consigo y 

sostenía una vida acaudalada porque tenía mucho dinero. 

Steinthor Olafsson vivía en Danastadur en Laxardal. Tenía por esposa a 

Thuridi Asgeirsdóttir quien había sido la esposa de Thorkel Kuggi. El hijo de ellos 

tenía por nombre Steinthór y le llamaban Groslappi (Piedra de Gróa). 

 
 
Thorgerdur Egilsdottir. 

53. Acabando el invierno seguido a la muerte de Olafur Hoskuldsson, Thorgerdur 

Egilsdottir envió un mensaje a su hijo Steinthor que debía venir a reunirse con ella 

antes de que acabase el invierno. Cuando madre e hijo se encuentran, ella le dice que 

desea ir al oeste a Saurbaer a encontrarse con su amiga Audur. Ella dice a Halldor que 

debería acompañarlos. Eran cinco juntos. Halldor acompaña a su madre hasta pasar la 

granja en Saelingsdaltunga. Thorgerdur gira su caballo en dirección a la casa y 

preguntó: “Cómo se llama esta granja?” 

Halldor responde: “Esa pregunta la haces, madre, no porque no la supieses. 

Esta granja se llama Tunga.” 

“Quién vive aqui?” pregunta Thorgerdur. 

El responde: “Madre, preguntas por algo que ya sabes.” 

Thorgerdur responde bufando: “Si, se muy bien, que aqui vive Bolli, el 

asesino de tú hermano y vosotros, asombrosamente distintos a vuestros ancestros no 

queréis vengar a tan noble hermano como lo era Kjartan. Nunca Egil, vuestro abuelo 

se habría comportado de esa manera y que penoso es tener hijos incapaces. Y al 

respecto pienso que habría sido mejor si vuestro padre tuviese hijas en lugar de hijos y 

estuvieseis casadas. Aqui cabe el dicho, Halldor, que cada rebaño tiene una oveja 



54 
 

negra y con esto me parece muy claro que ha sido un gran fallo de Olafur engendrar 

tales hijos. “Dirijo mis palabras hacia ti, Halldor”, dice ella; “porque tienes el 

liderazgo entre tus hermanos. Regresaremos ahora, ya que era este viaje 

principalmente para recordarte lo que parecía habías olvidado.” 

Entonces Halldor responde: “Madre, tú eres la última persona a quien dolor 

quisieramos causar, aunque perdiesemos la cabeza.” 

Halldor no tiene nada más que decir al respecto aunque su odio hacia Bolli ha 

aumentado. 

Pasó el invierno y llegó el verano, cuando tiene lugar Althing. Halldor anuncia 

que él y sus hermanos asistirán. Cabalgan con una gran hueste y plantan cabaña junto 

a Olafur. Todo transcurría tranquilo en Althing. Estaban también allí los del norte en 

Viddaelir, los hijos de Gudmundur Solmundarson. Bardi Gudmundarson tenía 

entonces diesciocho años y era un hombre grande y fuerte. Los hijos de Olafur 

invitaron a su pariente Bardi a regresar a Hjardarholt, animándolo con muchas 

palabras. Hallur Gudmundarson no estaba en el pais en ese momento y Bardi aceptó 

la invitación debido al cariño que existía entre ellos. Bardi cabalgó entonces al oeste 

después del Althing con los hijos de Olafur. Llegaron a casa en Hjardarholt donde 

permanece Bardi durante lo que queda del verano. 

 

 

Halldor y Bardi. 

54. Halldor dice ahora a Bardi confidencialmente que él y sus hermanos planearon 

atacar a Bolli y añade que no pudo más ante las burlas de su madre: “No he de 

esconder, sobrino, la razón por la que te hemos invitado a nuestra casa y es que 

queremos de ti, tú ayuda y apoyo.” 

Entonces Bardi responde: “No va a deshonrarte el hecho de rechazar un 

acuerdo con tus hermanos y además me parece Bolli difícil de combatir. Bolli tiene a 

muchos hombres consigo y es él además un gran guerrero. El carece de buenos 

consejos por parte de Gudrun y de Osvifur. Me parece todo esto junto una tarea 

difícil.” 

Halldor dice: “No necesitamos a nadie que haga las cosas más difíciles para 

nosotros. Yo no hubiese recordado el problema; de no ser porque ya habíamos 
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determinado buscar la venganza contra Bolli. Espero sobrino, que no te arrepientas de 

hacer este viaje con nosotros.” 

Bardi responde: “Se que pensarías que es inapropiado de mi parte rechazar la 

invitación. Tengo esto presente y no la rechazaré anque vea que no logro disuadirte.” 

“Me das una buena respuesta,” dice Halldor, “como la esperaba.” 

Bardi dijo que debían planear bien el ataque. Halldor averiguó que Bolli había 

enviado sus hombres a casa; algunos al norte al barco en Hrutafiordo y otros abajo a 

Strond: “He sabido que Bolli está en los pastos de verano en Saelingsdal y hay allí 

solo algunos sirvientes que trabajan en la siega del heno. Me parece que no habrá una 

ocasión mejor que esta para enfrentarlo.” 

Estuvieron ambos Halldor y Bardi de acuerdo en esto. 

Había un hombre llamado Thorstein El Negro. Vivía en Hundadal en la 

comarca Dalur de Breidafiordo y era sabio y acaudalado. Había sido amigo de Olafur 

pá (pavo real) desde hace mucho tiempo. La hermana de Thorstein llamada Solveig 

estaba casada con un hombre llamado Helgi el hijo de Hardbein. Helgi era grande, 

fuerte y un gran marino. El había llegado recientemente a Islandia y se quedó en casa 

de su cuñado Thorstein. Halldor hizo llamar a Thorstein El Negro y a Helgi su 

cuñado. Cuando estos llegaron a Hjardarholt, Halldor les dice los planes y 

preparativos y les pide venir con él.  

Thorstein no estaba de acuerdo con el plan: “Es una gran perdida si continúais 

vosotros matándose unos a otros. Hay muy pocos hombres de la talla de Bolli ahora 

en vuestra familia.” 

Las palabras de Thorstein resultaron en vano. 

Halldor envíó llamar a Lambi, su tío y cuando Lambi se reunió con Halldor, 

este le dijo sus planes. Lambi animó mucho para que el plan se llevase a cabo. La ama 

de casa, Thorgerdur también instigó mucho para que ese viaje se hiciese y dijo que 

nunca Kjartan sería vengado de no ser con la muerte de Bolli. 

Seguidamente estuvieron preparados para el viaje. En ese viaje estaban los 

cuatro hijos de Olafur: Halldor, Steinthor, Helgi y Hoskuldur. El quinto era Bardi el 

hijo de Gudmundur, Lambi era el sexto, Thorstein el septimo, su cuñado Helgi el 

octavo y An Barriga de estacas el noveno. Thorgerdur también se preparó para 

acompañarlos. Protestaron ellos la idea, diciendo que ese no era un viaje para mujeres. 

Ella dijo que debía ir “porque nadie sabe más que yo que hacer si alguno de mis hijos 

necesita ayuda.” 
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Ellos dijeron que ella tendría que decidir por si misma. 

 

 

Acerca del viaje. 

55. Cabalgan entonces los nueve juntos desde Hjardarholt. Thorgerdur iba de décima. 

Ellos cabalgan por la playa hasta alcanzar Ljarskoga. Era entonces temprano en la 

noche pero no descansaron hasta llegar a Saelingsdal poco despues del amanecer. En 

esos días estaba el valle con un espeso bosque. Bolli estaba en los pastos de verano 

como Halldor lo había dicho. Las casas de los pastos de verano estaban abajo junto al 

río, un lugar ahora llamado Bollatoftir (las ruinas de Bolli). Una gran colina se 

extiende detrás de los pastos de verano hacia arriba a Stakkagil. Entre la colina y las 

montañas hay un gran prado llamado Barm donde trabajan los hombres de Bolli con 

el heno. Halldor y sus seguidores cabalgaron hacia Oxnagrof, cruzando Ranarvellir y 

luego por encima de Hamarengi que estaba frente a los pastos de verano. Ellos sabían 

que había mucha gente en esos pastos, asi que desmontaron y planearon esperar allí 

hasta que los hombres hubieren dejado los pastos luego de las tareas del día. 

El pastor de Bolli fue de pastoreo montaña arriba temprano en la mañana. Vió 

a los hombres en el bosque y sus caballos que estaban atados y sospecha que estos no 

serían hombres de paz viniendo tan secretamente. Regresa inmediatamente a los 

pastos a decir a Bolli de los hombres que han venido. Halldor que era de magnífica 

vista, le vió correr colina abajo hacia los pastos. El dijo a sus compañeros que ese 

debía ser el pastor de Bolli “y debe haber visto nuestros movimientos. Ahora vayamos 

a detenerle y así no permitiremos que la noticia llegue a su destino.” Hicieron lo que 

Halldor dijo. An Barriga de estacas fue el primero en alcanzarlo, lo elevó en el aire y 

lo lanzó al suelo. La caída fue de tal magnitud que la columna del muchacho se 

rompió en el cuello. Más tarde cabalgaron a los pastos. Había dos casas, el dormitorio 

y la despensa. Bolli sa había levantado temprano en la mañana a dictar instrucciones 

para el dia de trabajo pero se había vuelto a dormir cuando los hombres habían 

marchado. 

Había entonces dos en casa, Bolli y Gudrun que despertaron con el ruido de 

los hombres desmontando y escucharon cuando discutían quien debería ser primero 

en entrar a la casa y atacar a Bolli. Bolli reconoció la voz de Halldor y de varios de 

sus compañeros, habla con Gudrun y le pide salir de casa y marcharse y dice que el 
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encuentro entre ellos no sería nada divertido para ella. Gudrun dijo que quería mirar 

lo que ocurriere y dijo además que ella no sería ningún estorbo para Bolli por 

permanecer a su lado. Bolli dijo que el dicta las ordenes esta vez asi que Gudrun salió 

de la casa, caminó colina abajo hacia el arroyo y allí se dispuso a lavar su ropa. 

Bolli estaba ahora solo en casa. Reunió sus armas, se colocó el casco y llevaba 

una lanza y su espada Fotbit en la mano. No llevaba cota de malla. Halldor y los otros 

discuten como empezar el ataque pero a ninguno le apetecía ser el primero en entrar a 

la casa. 

Dice entonces An Barriga de estacas: “Estáis algunos de vosotros aqui por la 

cercana familiaridad con Kjartan pero en ninguna de vuestras mentes está más claro el 

suceso de su muerte que en la mía. Recuerdo cuando le lleve a casa en Tunga, 

pensando que estaba aún con vida pero Kjartan había sido asesinado asi que me 

contentaría hacer daño a Bolli si la oportunidad tuviese. Yo seré el primero en entrar.” 

Entonces responde a esto Thorstein El negro: “Esas son valientes palabras 

pero es aconsejable ir despacio pero seguro y que vayan los hombres ahora con 

cuidado porque Bolli no se quedará estático ante un ataque. Aunque el tenga pocos 

hombres que lo respalden; puedes contar con que hará una buena defensa porque es 

fuerte, excelente guerrero y además tiene una espada que nunca le falla.” 

Más tarde entra An Barriga de estacas en la casa rápidamente sujetando su 

lanza por encima de su cabeza con la punta de ésta hacia adelante. Bolli le atacó con 

Fotbit, rajó su escudo y cortándole a An en el hombro, causándole de inmediato la 

muerte. Entonces entró Lambi cogiendo la espada en la mano y el escudo delante 

protegiéndolo. En aquel momento Bolli removió Fotbit de la herida de An, y al 

hacerlo apartó de su cuerpo el escudo. En ese instante Lambi atacó a Bolli en la pierna 

dejándole una gran herida. Bolli responde el ataque al hombro de Lambi. La espada 

cortó el costado hacia abajo. Lambi estaba entonces inútil y nunca más pudo usar su 

brazo de nuevo. En aquel momento entró Helgi Hardbeinsson y llevaba en la mano 

una lanza cuyo brazo era una larga hoja y mango cubierto de hierro. Cuando Bolli ve 

aquello, tira la espada y coge el escudo con ambas manos y va hacia la puerta de 

entrada a encontrar a Helgi. Helgi ataca a Bolli con su lanza atravesando el escudo e 

hiriéndole en el cuerpo. Bolli se inclinó contra la pared de la casa. Halldor y sus 

hermanos vinieron entonces rápidamente seguidos por Thorgerdur. 

Entonces dijo Bolli: “Ahora es el momento hermanos de poder acercarse más 

que antes “y añadió que su defensa pronto acabaría. Thorgerdur es quien responde a 
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esto y les dice no escatimar esfuerzos para acabar con Bolli y les pide poner espacio 

entre el tronco y la cabeza. Bolli estaba aún inclinado en la pared de la casa y sujetaba 

sus ropas para que no salieran las visceras. Entonces corrió Steinthor Olafsson hacia 

Bolli y le cortó con el hacha el cuello a la altura de los hombros separando de estos la 

cabeza. Thorgerdur le dijo que sus manos podían siempre ayudarle muy bien y dijo 

que Gudrun estaría ahora un rato entretenida peinando los cabellos rojos de Bolli.  

Salieron entonces de casa. 

Gudrun regresa del arroyo y hablando con Halldor y los otros les preguntó que 

había sucedido del enfrentamiento entre ellos y Bolli. 

Le dijeron tal cual lo sucedido. Gudrun llevaba una larga túnica, corpiño 

estrecho en la parte superior y turbante en la cabeza. Ella se había envuelto en una 

mantón decorado en costura azul y flecos en el borde. Helgi Hardbeinsson caminó 

hacia Gudrun y cogió el borde del mantón para secar la sangre de la lanza con la que 

había dado muerte a Bolli. 

Gudrun lo miró y sonrió. 

Entonces dice Halldor a Helgi: “Es vil y despiadado lo que has hecho.” 

Helgi dijo que no se arrepiente “ya que algo me dice que debajo de ese 

mantoncillo está quien me causará la muerte. 

Más tarde cogieron sus caballos y se fueron. Gudrun les acompañó y habló 

con ellos hasta que habrían marchado. Entonces regresó. 

 

 

Los hombres de Halldor. 

56. Los compañeros de viaje de Halldor afirmaron que Gudrun no había sentido 

mucho la muerte de Bolli; por la manera como ella les acompañó e inclusive habló 

con ellos como si no hubiesen hecho nada que la hubiere ofendido. 

Halldor dice entonces: “No creo que haya sido porque le afectó poco la muerte 

de Bolli. Me parece que ella se comportó de esa manera con nosotros porque estaba 

intentando averiguar con exactitud quienes habían tomado parte en el ataque. No es 

exageración lo que mucha gente dice que Gudrun es una mujer de un caracter 

excepcionalmente fuerte. Además es de esperar que a Gudrun le afecte mucho la 

muerte de Bolli porque bien es cierto decir es que la muerte de un hombre de la talla 
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de Bolli, es una gran pérdida aún cuando no tuviesemos nosotros, sus parientes la 

dicha de permanecer junto a él. 

Después de esto cabalgan todos de vuelta a casa en Hjardarholt. 

La noticia se supo enseguida y creó espectación. La muerte de Bolli fue muy 

lamentada. 

Gudrun envió hombres a reunirse con Snorri Godi porque ella y Osvifur 

depositan toda su confianza en Snorri. Snorri respondió rápidamente al llamado de 

Gudrun y se presentó en Tunga con sesenta hombres. Gudrun se alegró ante su 

llegada. Snorri ofrece buscar la reconciliación pero Gudrun mostró desacuerdo por no 

querer aceptar pago por la muerte de Bolli en nombre de su hijo Thorleikur. 

“Me parece Snorri que la mejor ayuda que podrías ofrecerme,” dijo Gudrun; 

“es que intercambies residencia conmigo ya que no pienso tener a la gente de 

Hjardarholt en los campos vecinos.” 

En ese entonces Snorri mantenía fuertes disputas con sus vecinos, la gente de 

Eyrar. Snorri dijo que lo haría por su amistad con ella pero “tendría Gudrun que 

permanecer aún por este año en Tunga.” 

Snorri se prepara para partir y Gudrun entonces le hace regalos costosos. 

Cabalga ahora Snorri de regreso a casa y el año transcurre con tranquilidad. 

Gudrun dió a luz un hijo el invierno siguiente a la muerte de Bolli. Era un niño 

y lo llamaron Bolli. Era desde temprana edad grande y apuesto. Su madre lo amaba 

profundamente.  

Al acabar el invierno y llegar la primavera era entonces el momento para el 

intercambio de las tierras como había sido acordado entre Snorri y Gudrun. Se 

estableció Snorri en Tunga y vivió allí para el resto de su vida. Gudrun se fue a 

Helgafell. Osvifur y ella fundaron una productiva granja. 

Los hijos de Gudrun, Thorleikur y Bolli crecieron allí. Thorleikur tenía 4 años 

de edad cuando su padre fue asesinado. 

 

 

Acerca de Thorgils. 

57. Había un hombre llamado Thorgil y era identificado por el nombre se su madre, 

era conocido como Holluson (el hijo de Halla) porque ella había vivido más que su 

padre. Su padre era Snorri y era hijo de Alfur de Dalir. Su madre Halla era hija de 
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Gestur Oddleifsson. Thorgil vivió en Hordadal en la granja llamada Tunga. Thorgil 

era grande, apuesto y muy arrogante. Nadie puede decir que era fiel en su trato. Se 

trató poco con Snorri Godi quien consideraba a Thorgil un intruso a quien le gustaba 

imponer su voluntad. 

Thorgil viajaba con frecuencia a la comarca con algún pretexto u otro. Iba con 

frecuencia a Helgafell y le ofreció a Gudrun su ayuda. Ella acogió cortés la ayuda 

pero con poca aceptación. Thorgil ofreció tener en su casa a Thorleik, hijo de Gudrun 

quien paso un largo tiempo en Tunga donde aprendió leyes de Thorgil que era muy 

listo en eso de las leyes. 

En esa época era viajero Thorkel Eyjolfsson. Era un hombre famoso de 

numerosa familia y era muy amigo de Snorri Godi. Cuando Thorkel se encontraba en 

Islandia se quedaba con frecuencia con su pariente Thorstein Kuggason. 

Una vez, cuando el barco de Thorkel fue varado en la playa en Vadil en la 

costa de Bardastrond hubo el incidente de que el hijo de Eidur de As fue asesinado 

por el hijo de Helga de Kroppi. El asesino se llamaba Grimur y su hermano Njal. Njal 

se ahogó poco después en el río Hvita pero Grimur fue sentenciado culpable del 

asesinato y escapó forajido a las montañas luego de haberse dictado sentencia. Era un 

hombre grande y fuerte. Eidur era un hombre viejo cuando esto ocurrió. No hubo 

juicio en contra de la declaración de culpabilidad y mucha gente criticó a Thorkel 

Eyjolfsson por no actúar en el caso. 

La primavera siguiente cuando Thorkel había preparado su barco, fue al sur a 

Breidafiordo donde cogió el mismo un caballo, cabalgó solo y no paró su viaje sino 

hasta llegar a As donde estaba su pariente Eidur. Eidur lo recibió con alegría. Thorkel 

le dice que la razón por la que había venido era buscar al forajido Grimur y preguntó a 

Eidur si tenía idea de donde se encontraría su guarida. 

Eidur responde: “No me gusta la idea. Me parece que estas usando este viaje 

como excusa para tener la oportunidad de confrontar a un poderoso hombre como lo 

es Grimur. Si realmente quieres ir, hazlo con muchos hombres de manera que puedas 

dominar la situación.” 

“Esto no me daría ningún prestigio,” dice Thorkel, “llevar tantos hombres en 

contra de uno solo; pero me gustaría me prestaces tu espada Skofnung y confío con 

esto entonces que puedo yo enfrentarme con cualquier hombre aunque sea éste el 

mejor de los guerreros.” 



61 
 

“Tú decides por ti mismo,” dice Eidur, “y no me vendrá por sorpresa si te 

arrepientes alguna vez de tu mal proceder. Y aunque sientes que estas haciendo esto 

por mi amistad, entonces puedes contar con tu petición porque yo pienso que 

Skofnung estará en buenas manos estando contigo. Pero las condiciones de uso de la 

espada son que el sol no debe brillar en la empuñadura y no se debe hacer uso de ella 

en presencia de mujeres. Si la espada hiere a un hombre entonces la herida no podrá 

sanar excepto frotándola con la piedra sanadora que acompaña a la espada. 

Thorkel prometió seguir las instrucciones cuidadosamente y tomo la espada 

pidiendo a la vez a Eidur indicarle la vía por donde Grímur tenía su guarida. Eidur 

dijo que era probable que Grimur tuviese su guarida al norte de Tvidaegra por el lago 

Fiskivotn. Cabalga entonces Thorkel al norte a los páramos por la vía que Eidur le 

había indicado y después de una larga distancia cuando alcanza el páramo; ve junto a 

un gran lago una choza y se dirige hacia ella. 

 

 

Thorkel y Grimur. 

58. Llega ahora Thorkel a la choza y ve a un hombre con una capa de piel sentado 

junto a al desembocadura del lago pescando. Thorkel desmonta y amarra su caballo a 

la pared de la choza. Se dirige hacia el lago donde está el hombre sentado. Grimur ve 

la sombra de un hombre en el agua y se pone de pie de un salto. Thorkel estaba justo a 

su lado y le ataca. La herida se produjo en la manopor encima de la muñeca pero no 

era muy profunda. Grimur se lanza encima de Thorkel y comienza la lucha entre ellos. 

Puede verse pronto la diferencia de fuerza cuando Thorkel cae al suelo y Grimur está 

sobre él. Grimur preguntó quien era y Thorkel respondió que eso no era de su 

incunvencia. 

Grimur dijo: “Ahora las cosas son diferentes de lo que tu esperabas ya que 

ahora tu vida está en mis manos.” 

Thorkel dijo que no le pediría clemencia “aunque las circunstancias sean 

desafortunadas para mi.” 

Grimur dijo que el había causado ya suficiente desgracia aunque no ocurriese 

ninguna ahora. “Esta tu destino predestinado a otras cosas, más no a morir en nuestro 

encuentro; de manera que te permitiré vivir y puedes tu recompensarme como lo 

desees.” 
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Se ponen ambos de pie ahora y caminan a la choza. Thorkel vió que Grimur 

está debilitándose por la pérdida de sangre, toma entonces la piedra de Skofnung, 

frota con ella la herida y amarra la piedra a la mano de Grimur y todo el dolor y la 

hinchazón desparecieron de la herida. 

Ambos pasaron allí la noche. A la mañana siguiente Thorkel emprende viaje y 

pregunta a Grimur si quería venir con él. Grimur dice que claro está es lo que quiere 

entonces Torkell se desvía al oeste y no va a encontrarse con Eidur. No se detienen 

hasta llegar a Saelingsdalstunga donde Snorri Godi le da una calurosa bienvenida. 

Thorkel le dice que este viaje ha sido desfavorable. Snorri dijo que las cosas habían 

salido bien. “Me parece que todo ha resultado afortunadamente para Grímur. Quiero 

que le trates con generosidad. Ahora te aconsejo, amigo; que pares tu viaje, te 

establescas, te cases y te conviertas en el líder que un hombre de familia de alcurnia 

debería ser. 

Thorkel responde: “Con frecuencia me han sido útiles tus buenos consejos” y 

preguntó si el había pensado en la mujer a la cual proponer matrimonio. 

Snorri responde: “De todas las mujeres a escoger, deberías tú proponer 

matrimonio a quien es la mejor de todas, ella es Gudrun Osvifursdottir.” 

Thorkel dijo que ciertamente es el consejo venerable “pero mucho me 

preocupa su temperamento fuerte y fanatismo.” Ella querrá buscar venganza por 

Bolli, su marido. Parece estar Thorgil Holluson envuelto en este asunto con ella y 

puede ser que a él no le guste la idea. Pero aparte de eso, me parece Gudrun buen 

prospecto.  

Snorri dijo: “Yo velaré porque no estes en peligro a causa de Thorgil y espero 

muy esperanzado que algunos cambios se produzcan en cuanto a la venganza a Bolli 

antes de que el año termine.” 

Thorkel responde: “Quizás no son palabras vanas las que has dicho pero 

acerca de la venganza a Bolli no veo más probabilidad ahora que antes; a no ser que 

otros hombres importantes intervengan.” 

Snorri dijo: “Me parece mejor que deberías ir al extranjero una vez más este 

verano y veamos que sucede.” 

Thorkel dijo estar de acuerdo y a continuación se separaron. Se fue al oeste a 

su barco a través del Breidafiordo. El llevó a Grimur consigo en su viaje al extranjero. 

Comenzaron el viaje con buen viento aquel verano y llegaron a tierra al sur de 

Noruega. 
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Entonces dijo Thorkel a Grimur: “Conoces bien los sucesos y circunstancias 

de nuestra amistad así que no necesito hablarte de eso pero me gustaría que esto 

terminase con menos hostilidad de la que un una vez nos mostramos el uno al otro. Tú 

has resultado ser un hombre valiente y por tanto me gustaría compartir contigo como 

si yo no hubiese tenido nunca mala voluntad hacia ti. Suficiente dinero te daré, tanto 

que te permitirá juntarte en compañía de hombres poderosos. Pero deberías evitar 

enfrentamientos en el norte de este país ya que muchos parientes de Eidur navegan en 

viajes de comercio y tienen ellos hacia ti mucha ojeriza.” 

Grimur agradeció sus palabras y le dijo que le había ofrecido más de lo que él 

habría deseado. Thorkel dió a Grimur mercancías al partir y muchos hombres 

catalogaron su acto de una gran generosidad. Más tarde fue Grímur al este a Vik y se 

estableció allí y fue considerado un hombre valiente. Esto es lo último que se sabe de 

Grimur. 

Thorkel pasó el invierno en Noruega y era considerado un hombre de 

importancia. Era tanto acaudalado como ambicioso.  Ahora está escena se dejará de 

lado por un rato, tomaremos el hilo de acontecimientos en Islandia y asi conocer las 

noticias de lo que sucedió mientras Thorkel estaba en el extranjero. 
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ÍSLENSKI FRUMTEXTINN 
 
 
 
 

48. kafli - Draumur Áns hrísmaga 

Kjartan situr hinn fjórða dag páska á Hóli. Var þar hin mesta skemmtan og gleði. Um 
nóttina eftir lét Án illa í svefni og var hann vakinn. Þeir spurðu hvað hann hefði 
dreymt.  

Hann svarar: "Kona kom að mér óþekkileg og kippti mér á stokk fram. Hún hafði í 
hendi skálm og hrís í annarri. Hún setti fyrir brjóst mér skálmina og reist á mér 
kviðinn allan og tók á brott innyflin og lét koma í staðinn hrís. Eftir það gekk hún út," 
segir Án.  

Þeir Kjartan hlógu mjög að drauminum og kváðu hann heita skyldu Án hrísmaga. 
Þrifu þeir til hans og kváðust leita skyldu hvort hrís væri í maganum.  

Þá mælti Auður: "Eigi þarf að spotta þetta svo mjög. Er það mitt tillag að Kjartan geri 
annaðhvort að hann dveljist hér lengur, en ef hann vill ríða þá ríði hann með meira lið 
héðan en hingað."  

Kjartan mælti: "Vera kann að yður þyki Án hrísmagi mjög merkimáll þá er hann situr 
á tali við yður um dagana er yður þykir allt sem vitran sé það er hann dreymir. Og fara 
mun eg sem eg hefi áður ætlað fyrir þessum draum."  

Kjartan býst snemma fimmtadag í páskaviku og Þorkell hvelpur og Knútur bróðir 
hans að ráði Auðar. Þeir riðu með Kjartani á leið alls tólf saman. Kjartan kemur fyrir 
Hvítadal og heimti vaðmál Þórhöllu málgu sem hann hét. Síðan reið hann suður 
Svínadal.  

Það var tíðinda að Laugum í Sælingsdal að Guðrún var snemma á fótum þegar er sólu 
var ofrað. Hún gekk þangað til er bræður hennar sváfu. Hún tók á Óspaki. Hann 
vaknaði skjótt við og svo þeir fleiri bræður. Og er Óspakur kenndi þar systur sína þá 
spurði hann hvað hún vildi er hún var svo snemma á fótum. Guðrún kvaðst vildu vita 
hvað þeir vildu að hafast um daginn. Óspakur kvaðst mundu kyrru fyrir halda "og er 
nú fátt til verknaðar."  

Guðrún mælti: "Gott skaplyndi hefðuð þér fengið ef þér væruð dætur einshvers bónda 
og láta hvorki að yður verða gagn né mein en slíka svívirðing og skömm sem Kjartan 
hefir yður gert þá sofið þér eigi að minna að hann ríði hér hjá garði við annan mann 
og hafa slíkir menn mikið svínsminni. Þykir mér og rekin von að þér þorið Kjartan 
heim að sækja ef þér þorið eigi að finna hann nú er hann fer við annan mann eða 
þriðja en þér sitjið heima og látið vænlega og eruð æ helsti margir."  
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Óspakur kvað hana mikið af taka en vera illt til mótmæla og spratt hann upp þegar og 
klæddist og hver þeirra bræðra að öðrum. Síðan bjuggust þeir að sitja fyrir Kjartani. 
Þá bað Guðrún Bolla til ferðar með þeim. Bolli kvað sér eigi sama fyrir frændsemis 
sakir við Kjartan og tjáði hversu ástsamlega Ólafur hafði hann upp fæddan.  

Guðrún svarar: "Satt segir þú það en eigi muntu bera giftu til að gera svo að öllum 
þyki vel og mun lokið okkrum samförum ef þú skerst undan förinni."  

Og við fortölur Guðrúnar miklaði Bolli fyrir sér fjandskap allan á hendur Kjartani og 
sakir og vopnaðist síðan skjótt og urðu níu saman. Voru þeir fimm synir Ósvífurs: 
Óspakur og Helgi, Vandráður og Torráður, Þórólfur, Bolli hinn sétti, Guðlaugur hinn 
sjöundi, systurson Ósvífurs og manna vænlegastur. Þar var Oddur og Steinn, synir 
Þórhöllu málgu. Þeir riðu til Svínadals og námu staðar hjá gili því er Hafragil heitir, 
bundu þar hestana og settust niður. Bolli var hljóður um daginn og lá uppi hjá 
gilsþreminum.  

En er þeir Kjartan voru komnir suður um Mjósyndi og rýmast tekur dalurinn mælti 
Kjartan að þeir Þorkell mundu snúa aftur. Þorkell kvaðst ríða mundu þar til er þrýtur 
dalinn.  

Og þá er þeir komu suður um sel þau er Norðursel heita þá mælti Kjartan til þeirra 
bræðra að þeir skyldu eigi ríða lengra: "Skal eigi Þórólfur þjófurinn að því hlæja að eg 
þori eigi að ríða leið mína fámennur."  

Þorkell hvelpur svarar: "Það munum vér nú veita þér að ríða nú eigi lengra. En iðrast 
munum vér þess ef vér erum eigi við staddir ef þú þarft manna við í dag."  

Þá mælti Kjartan: "Eigi mun Bolli frændi minn slá banaráðum við mig. En ef þeir 
Ósvífurssynir sitja fyrir mér þá er eigi reynt hvorir frá tíðindum eiga að segja þó að eg 
eigi við nokkurn liðsmun."  

Síðan riðu þeir bræður vestur aftur.  

 
49. kafli - Fall Kjartans 

Nú ríður Kjartan suður eftir dalnum og þeir þrír saman, Án svarti og Þórarinn.  

Þorkell hét maður er bjó að Hafratindum í Svínadal. Þar er nú auðn. Hann hafði farið 
til hrossa sinna um daginn og smalasveinn hans með honum. Þeir sáu hvoratveggju, 
Laugamenn í fyrirsátinni og þá Kjartan er þeir riðu eftir dalnum þrír saman. Þá mælti 
smalasveinn að þeir mundu snúa til móts við þá Kjartan, kvað þeim það mikið happ ef 
þeir mættu skirra vandræðum svo miklum sem þá var til stefnt.  

Þorkell mælti: "Þegi skjótt," segir hann. "Mun fóli þinn nokkurum manni líf gefa ef 
bana verður auðið? Er það og satt að segja að eg spari hvoriga til að þeir eigi nú svo 
illt saman sem þeim líkar. Sýnist mér það betra ráð að við komum okkur þar að okkur 
sé við engu hætt en við megum sem gerst sjá fundinn og höfum gaman af leik þeirra 
því að það ágæta allir að Kjartan sé vígur hverjum manni betur. Væntir mig og að 
hann þurfi nú þess því að okkur er það kunnigt að ærinn er liðsmunur."  
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Og varð svo að vera sem Þorkell vildi.  

Þeir Kjartan ríða fram að Hafragili.  

En í annan stað gruna þeir Ósvífurssynir hví Bolli mun sér hafa þar svo staðar leitað 
er hann mátti vel sjá þá er menn riðu vestan. Þeir gera nú ráð sitt og þótti sem Bolli 
mundi þeim eigi vera trúr, ganga að honum upp í brekkuna og brugðu á glímu og á 
glens og tóku í fætur honum og drógu hann ofan fyrir brekkuna.  

En þá Kjartan bar brátt að er þeir riðu hart og er þeir komu suður yfir gilið þá sáu þeir 
fyrirsátina og kenndu mennina. Kjartan spratt þegar af baki og sneri í móti þeim 
Ósvífurssonum. Þar stóð steinn einn mikill. Þar bað Kjartan þá við taka. En áður þeir 
mættust skaut Kjartan spjótinu og kom í skjöld Þórólfs fyrir ofan mundriðann og bar 
að honum skjöldinn við. Spjótið gekk í gegnum skjöldinn og handlegginn fyrir ofan 
olboga og tók þar í sundur aflvöðvann. Lét Þórólfur þá lausan skjöldinn og var honum 
ónýt höndin um daginn. Síðan brá Kjartan sverðinu og hafði eigi konungsnaut. 
Þórhöllusynir runnu á Þórarin því að þeim var það hlutverk ætlað. Var sá atgangur 
harður því að Þórarinn var rammur að afli. Þeir voru og vel knáir. Mátti þar og varla í 
milli sjá hvorir þar mundu drjúgari verða. Þá sóttu þeir Ósvífurssynir að Kjartani og 
Guðlaugur. Voru þeir sex en þeir Kjartan og Án tveir. Án varðist vel og vildi æ ganga 
fram fyrir Kjartan. Bolli stóð hjá með Fótbít. Kjartan hjó stórt en sverðið dugði illa. 
Brá hann því jafnan undir fót sér. Urðu þá hvorirtveggju sárir, Ósvífurssynir og Án, 
en Kjartan var þá enn ekki sár. Kjartan barðist svo snart og hraustlega að þeir 
Ósvífurssynir hopuðu undan og sneru þá þar að sem Án var. Þá féll Án og hafði hann 
þó barist um hríð svo að úti lágu iðrin. Í þessi svipan hjó Kjartan fót af Guðlaugi fyrir 
ofan kné og var honum sá áverki ærinn til bana. Þá sækja þeir Ósvífurssynir fjórir 
Kjartan og varðist hann svo hraustlega að hvergi fór hann á hæl fyrir þeim.  

Þá mælti Kjartan: "Bolli frændi, hví fórstu heiman ef þú vildir kyrr standa hjá? Og er 
þér nú það vænst að veita öðrum hvorum og reyna nú hversu Fótbítur dugi."  

Bolli lét sem hann heyrði eigi.  

Og er Óspakur sá að þeir mundu eigi bera af Kjartani þá eggjar hann Bolla á alla vega, 
kvað hann eigi mundu vilja vita þá skömm eftir sér að hafa heitið þeim vígsgangi og 
veita nú ekki "og var Kjartan oss þá þungur í skiptum er vér höfðum eigi jafnstórt til 
gert. Og ef Kjartan skal nú undan rekast þá mun þér Bolli svo sem oss skammt til 
afarkosta."  

Þá brá Bolli Fótbít og snýr nú að Kjartani.  

Þá mælti Kjartan til Bolla: "Víst ætlar þú nú frændi níðingsverk að gera en miklu 
þykir mér betra að þiggja banorð af þér frændi en veita þér það."  

Síðan kastaði Kjartan vopnum og vildi þá eigi verja sig en þó var hann lítt sár en 
ákaflega vígmóður. Engi veitti Bolli svör máli Kjartans en þó veitti hann honum 
banasár. Bolli settist þegar undir herðar honum og andaðist Kjartan í knjám Bolla. 
Iðraðist Bolli þegar verksins og lýsti vígi á hendur sér. Bolli sendi þá Ósvífurssonu til 
héraðs en hann var eftir og Þórarinn hjá líkunum.  
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Og er þeir Ósvífurssynir komu til Lauga þá sögðu þeir tíðindin. Guðrún lét vel yfir og 
var þá bundið um höndina Þórólfs. Greri hún seint og varð honum aldregi meinlaus. 
Lík Kjartans var fært heim í Tungu. Síðan reið Bolli heim til Lauga. Guðrún gekk í 
móti honum og spurði hversu framorðið væri. Bolli kvað þá vera nær nóni dags þess.  

Þá mælti Guðrún: "Misjöfn verða morgunverkin. Eg hefi spunnið tólf alna garn en þú 
hefir vegið Kjartan."  

Bolli svarar: "Þó mætti mér það óhapp seint úr hug ganga þótt þú minntir mig ekki á 
það."  

Guðrún mælti: "Ekki tel eg slíkt með óhöppum. Þótti mér sem þú hefðir meiri metorð 
þann vetur er Kjartan var í Noregi en nú er hann trað yður undir fótum þegar hann 
kom til Íslands. En eg tel það þó síðast er mér þykir mest vert að Hrefna mun eigi 
ganga hlæjandi að sænginni í kveld."  

Þá segir Bolli og var mjög reiður: "Ósýnt þykir mér að hún fölni meir við þessi tíðindi 
en þú og það grunar mig að þú brygðir þér minnur við þó að vér lægjum eftir á 
vígvellinum en Kjartan segði frá tíðindum."  

Guðrún fann þá að Bolli reiddist og mælti: "Haf ekki slíkt við því að eg kann þér 
mikla þökk fyrir verkið. Þykir mér nú það vitað að þú vilt ekki gera í móti skapi 
mínu."  

Síðan gengu þeir Ósvífurssynir í jarðhús það er þeim var búið á laun en þeir 
Þórhöllusynir voru sendir út til Helgafells að segja Snorra goða þessi tíðindi og það 
með að þau báðu hann senda sér skjótan styrk til liðveislu á móti Ólafi og þeim 
mönnum er eftirmál áttu eftir Kjartan.  

Það varð til tíðinda í Sælingsdalstungu þá nótt er vígið hafði orðið um daginn að Án 
settist upp er allir hugðu að dauður væri. Urðu þeir hræddir er vöktu yfir líkunum og 
þótti þetta undur mikið.  

Þá mælti Án til þeirra: "Eg bið yður í guðs nafni að þér hræðist mig eigi því að eg hefi 
lifað og haft vit mitt allt til þeirrar stundar að rann á mig ómeginshöfgi. Þá dreymdi 
mig hin sama kona og fyrr og þótti mér hún nú taka hrísið úr maganum en lét koma 
innyflin í staðinn og varð mér gott við það skipti."  

Síðan voru bundin sár þau er Án hafði og varð hann heill og var síðan kallaður Án 
hrísmagi.  

En er Ólafur Höskuldsson spurði þessi tíðindi þá þótti honum mikið að um víg 
Kjartans en þó bar hann drengilega. Þeir synir hans vildu þegar fara að Bolla og drepa 
hann.  

Ólafur segir: "Það skal fjarri fara. Er mér ekki sonur minn að bættri þó að Bolli sé 
drepinn. Og unni eg Kjartani um alla menn fram en eigi mátti eg vita mein Bolla. En 
sé eg yður maklegri sýslu. Farið þér til móts við Þórhöllusonu er þeir eru sendir til 
Helgafells að stefna liði að oss. Vel líkar mér þótt þér skapið þeim slíkt víti sem yður 
líkar."  
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Síðan snarast þeir til ferðar Ólafssynir og gengu á ferju er Ólafur átti. Voru þeir sjö 
saman, róa út eftir Hvammsfirði og sækja knálega ferðina. Þeir hafa veður lítið og 
hagstætt. Þeir róa undir seglinu þar til er þeir koma undir Skorrey og eiga þar dvöl 
nokkura og spyrjast þar fyrir um ferðir manna. Og litlu síðar sjá þeir skip róa vestan 
um fjörðinn. Kenndu þeir brátt mennina. Voru þar Þórhöllusynir. Leggja þeir Halldór 
þegar að þeim. Þar varð engi viðtaka því að þeir Ólafssynir hljópu þegar út á skipið að 
þeim. Urðu þeir Steinn handteknir og höggnir fyrir borð. Þeir Ólafssynir snúa aftur og 
þótti þeirra ferð allsköruleg vera.  

 
50. kafli - Kjartan færður til kirkju 

Ólafur fór í móti líki Kjartans. Hann sendi menn suður til Borgar að segja Þorsteini 
Egilssyni þessi tíðindi og það með að hann vildi hafa styrk af honum til eftirmáls. Ef 
stórmenni slægist í móti með Ósvífurssonum þá kvaðst hann allt vildu eiga undir sér. 
Slík orð sendi hann norður í Víðidal til Guðmundar mágs síns og þeirra Ásgeirssona 
og það með að hann hafði lýst vígi Kjartans á hendur öllum mönnum þeim er í tilför 
höfðu verið nema Óspaki Ósvífurssyni. Hann var áður sekur um konu þá er Aldís hét. 
Hún var dóttir Hólmgöngu-Ljóts af Ingjaldssandi. Þeirra son var Úlfur er síðan var 
stallari Haralds konungs Sigurðarsonar. Hann átti Jórunni Þorbergsdóttur. Þeirra son 
var Jón faðir Erlends hímalda, föður Eysteins erkibiskups.  

Ólafur hafði lýst vígsökinni til Þórsnessþings.  

Hann lét flytja heim lík Kjartans og tjalda yfir því að þá var engi kirkja ger í Dölum. 
En er Ólafur spurði að Þorsteinn hafði skjótt við brugðið og hafði tekið upp mikið 
fjölmenni og svo þeir Víðdælir þá lætur Ólafur safna mönnum fyrir um alla Dali. Var 
það mikið fjölmenni.  

Síðan sendi Ólafur lið það allt til Lauga og mælti svo: "Það er minn vilji að þér verjið 
Bolla, ef hann þarf, eigi verr en þér fylgið mér því að nær er það minni ætlan að þeir 
þykist nokkuð eiga eftir sínum hlut að sjá við hann, utanhéraðsmennirnir, er nú munu 
brátt koma á hendur oss."  

Og er þessu var skipað með þessum hætti þá komu þeir Þorsteinn og svo Víðdælir og 
voru þeir hinir óðustu. Eggjaði Hallur Guðmundarson mest og Kálfur Ásgeirsson að 
ganga skyldi að Bolla og leita Ósvífurssona þar til er þeir fyndust og sögðu að þeir 
mundu hvergi úr héraði farnir. En með því að Ólafur latti mjög að fara þá voru borin á 
milli sáttmál og var það auðsótt við Bolla því að hann bað Ólaf einn ráða fyrir sína 
hönd en Ósvífur sá engi sín efni að mæla í móti því að honum kom ekki lið frá Snorra. 
Var þá lagður sættarfundur í Ljárskógum. Komu mál öll óskoruð undir Ólaf. Skyldi 
koma fyrir víg Kjartans svo sem Ólafi líkaði, fé og mannsektir. Síðan var slitið 
sættarfundi. Eigi kom Bolli til sættarfundarins og réð Ólafur því. Gerðum skyldi upp 
lúka á Þórsnessþingi.  

Nú riðu þeir Mýramenn og Víðdælir í Hjarðarholt. Þorsteinn Kuggason bauð Ásgeiri 
syni Kjartans til fósturs til hugganar við Hrefnu. En Hrefna fór norður með bræðrum 
sínum og var mjög harmþrungin. En þó bar hún sig kurteislega því að hún var við 
hvern mann létt í máli. Engan tók Hrefna mann eftir Kjartan. Hún lifði litla hríð síðan 
er hún kom norður og er það sögn manna að hún hafi sprungið af stríði.  
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51. kafli - Kjartan grafinn 

Lík Kjartans stóð uppi viku í Hjarðarholti. Þorsteinn Egilsson hafði gera látið kirkju 
að Borg. Hann flutti lík Kjartans heim með sér og var Kjartan að Borg grafinn. Þá var 
kirkja nývígð og í hvítavoðum. Síðan leið til Þórsnessþings. Voru þá mál til búin á 
hendur þeim Ósvífurssonum og urðu þeir allir sekir. Var gefið fé til að þeir skyldu 
vera ferjandi en eiga eigi útkvæmt meðan nokkur Ólafssona væri á dögum eða Ásgeir 
Kjartansson. En Guðlaugur systurson Ósvífurs skyldi vera ógildur fyrir tilför og 
fyrirsát við Kjartan og öngvar skyldi Þórólfur sæmdir hafa fyrir áverka þá er hann 
hafði fengið. Eigi vildi Ólafur láta sækja Bolla og bað hann koma fé fyrir sig. Þetta 
líkaði þeim Halldóri og Steinþóri stórilla og svo öllum sonum Ólafs og kváðu þungt 
mundu veita ef Bolli skyldi sitja samhéraðs við þá. Ólafur kvað hlýða mundu meðan 
hann væri á fótum.  

Skip stóð uppi í Bjarnarhöfn er átti Auðun festargarmur.  

Hann var á þinginu og mælti: "Það er til kostar að þessa manna sekt mun eigi minni í 
Noregi ef vinir Kjartans lifa."  

Þá segir Ósvífur: "Þú Festarhundur munt verða eigi sannspár því að synir mínir munu 
vera virðir mikils af tignum mönnum en þú Festargarmur munt fara í tröllhendur í 
sumar."  

Auðun festargarmur fór utan það sumar og braut skipið við Færeyjar. Þar týndist hvert 
mannsbarn af skipinu. Þótti það mjög hafa á hrinið er Ósvífur hafði spáð.  

Ósvífurssynir fóru utan það sumar og kom engi þeirra út síðan. Lauk þar eftirmáli að 
Ólafur þótti hafa vaxið af því að hann lét þar með beini ganga er maklegast var, þar er 
þeir voru Ósvífurssynir, en hlífði Bolla fyrir frændsemis sakir. Ólafur þakkaði 
mönnum vel liðveislu. Bolli hafði landkaup í Tungu að ráði Ólafs.  

Það er sagt að Ólafur lifði þrjá vetur síðan Kjartan var veginn. En síðan er hann var 
allur skiptu þeir synir hans arfi eftir hann. Tók Halldór bústað í Hjarðarholti. 
Þorgerður móðir þeirra var með Halldóri. Hún var mjög heiftarfengin til Bolla og þótti 
sár fósturlaunin hans og ómaklega á koma.  

 
52. kafli 

Þau Bolli og Guðrún settu bú saman um vorið í Sælingsdalstungu og varð það brátt 
reisulegt. Þau Bolli og Guðrún gátu son. Þeim sveini var nafn gefið og kallaður 
Þorleikur. Hann var vænn sveinn snemma og vel fljótlegur. Halldór Ólafsson bjó í 
Hjarðarholti sem fyrr var ritað. Hann var mjög fyrir þeim bræðrum.  

Það vor að Kjartan var veginn tók Þorgerður Egilsdóttir vist frændsveini sínum með 
Þorkatli að Hafratindum. Sveinninn gætti þar fjár um sumarið. Honum var Kjartan 
mjög harmdauði sem öðrum. Hann mátti aldrei tala til Kjartans svo að Þorkell væri 
hjá því að hann mælti jafnan illa til hans og kvað hann verið hafa hvítan mann og 
huglausan og hermdi hann oft eftir hvernig hann hafði við orðið áverkann. Sveininum 
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varð að þessu illa getið og fer í Hjarðarholt og segir til Halldóri og Þorgerði og bað 
þau viðtöku. Þorgerður bað hann vera í vist sinni til vetrar.  

Sveinninn kvaðst eigi hafa þrótt til að vera þar lengur "og mundir þú mig eigi biðja 
þessa ef þú vissir hversu mikla raun eg hefi af þessu."  

Þá gekkst Þorgerði hugur við harmtölur hans og kvaðst mundu láta honum uppi vist 
fyrir sína hönd.  

Halldór segir: "Gef ekki gaum sveini þessum því að hann er ómerkur."  

Þá svarar Þorgerður: "Lítils er sveinn verður," segir hún, "en Þorkatli hefir alls kostar 
illa farið þetta mál því að hann vissi fyrirsát Laugamanna fyrir Kjartani og vildi eigi 
segja honum en gerði sér af gaman og skemmtan af viðskiptum þeirra en hefir síðan 
lagt til mörg óvingjarnleg orð. Mun yður fjarri fara bræðrum að þér munuð þar til 
hefnda leita sem ofurefli er fyrir er þér getið eigi launað sín tillög slíkum mannfýlum 
sem Þorkell er."  

Halldór svarar fá hér um en bað Þorgerði ráða vist sveins. Fám dögum síðar ríður 
Halldór heiman og þeir nokkurir menn saman. Hann fer til Hafratinda og tók hús á 
Þorkatli. Var Þorkell leiddur út og drepinn og varð hann ódrengilega við sitt líflát. 
Engu lét Halldór ræna og fór heim við svo búið. Vel lét Þorgerður yfir þessu verki og 
þótti minning sjá betri en engi.  

Þetta sumar var kyrrt að kalla og var þó hið fæsta með þeim Bolla og Ólafssonum. 
Létu þeir bræður hið ólinlegsta við Bolla en hann vægði í öllu fyrir þeim frændum, 
þess er hann minnkaði sig í engu því að hann var hinn mesti kappsmaður. Bolli hafði 
fjölmennt og hélt sig ríkmannlega því að eigi skorti fé.  

Steinþór Ólafsson bjó á Dönustöðum í Laxárdal. Hann átti Þuríði Ásgeirsdóttur er átt 
hafði Þorkell kuggi. Þeirra son hét Steinþór er kallaður var Gróslappi.  

 
53. kafli - Af Þorgerði Egilsdóttur 

Hinn næsta vetur eftir andlát Ólafs Höskuldssonar þá sendir Þorgerður Egilsdóttir orð 
Steinþóri syni sínum að áliðnum vetri að hann skyldi koma á fund hennar. Og er þau 
mæðgin hittast segir hún honum skil á að hún vill fara heiman og vestur til Saurbæjar 
að hitta Auði vinkonu sína. Hún segir Halldóri að hann skal fara. Þau voru fimm 
saman. Halldór fylgdi móður sinni, fara nú til þess er þau koma fyrir bæinn í 
Sælingsdalstungu.  

Þá sneri Þorgerður hestinum upp að bænum og spurði: "Hvað heitir bær sjá?"  

Halldór svarar: "Þess spyr þú eigi af því móðir að eigi vitir þú áður. Sjá bær heitir í 
Tungu."  

"Hver býr hér?" segir hún.  

Hann svarar: "Veistu það móðir."  
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Þá sagði Þorgerður og blés við: "Veit eg að vísu," segir hún, "að hér býr Bolli 
bróðurbani yðvar og furðu ólíkir urðuð þér yðrum frændum göfgum er þér viljið eigi 
hefna þvílíks bróður sem Kjartan var og eigi mundi svo gera Egill móðurfaðir yðvar 
og er illt að eiga dáðlausa sonu. Og víst ætla eg yður til þess betur fellda að þér væruð 
dætur föður yðvars og væruð giftar. Kemur hér að því Halldór sem mælt er að einn er 
auðkvisi ættar hverrar og sú er mér auðsæst ógifta Ólafs að honum glaptist svo mjög 
sonaeignin. Kveð eg þig af því að þessu Halldór," segir hún, "að þú þykist mest fyrir 
yður bræðrum. Nú munum vér aftur snúa og var þetta erindið mest að minna yður á 
þetta ef þér mynduð eigi áður."  

Þá svarar Halldór: "Ekki munum vér þér það kenna móðir þótt oss líði úr hug þetta."  

Halldór svarar hér fá um og þó þrútnaði honum mjög móður til Bolla.  

Líður nú vetur sjá og er sumar kemur þá líður framan til þings. Halldór lýsir þingreið 
sinni og þeir bræður hans. Ríða þeir með mikinn flokk og tjalda búð þá er Ólafur 
hafði átt. Var þingið kyrrt og tíðindalaust. Þeir voru á þingi norðan Víðdælir, synir 
Guðmundar Sölmundarsonar. Barði Guðmundarson var þá átján vetra gamall. Hann 
var mikill maður og sterkur. Ólafssynir bjóða Barða frænda sínum heim með sér og 
leggja til þess mörg orð. Hallur Guðmundarson var þá eigi hér á landi. Barði tók þessu 
vel því að ástúðigt var með þeim frændum. Ríður nú Barði vestur af þingi með þeim 
Ólafssonum. Koma þeir heim í Hjarðarholt og er Barði þar um sumarið það sem eftir 
var.  

 
54. kafli - Af Halldóri og Barða 

Nú segir Halldór Barða í hljóði að þeir bræður ætla að fara að Bolla og sögðust eigi 
lengur þola frýju móður sinnar: "Er ekki því að leyna Barði frændi að mjög var undir 
heimboði við þig að vér vildum hér til hafa þitt liðsinni og brautargengi."  

Þá svarar Barði: "Illa mun það fyrir mælast að ganga á sættir við frændur sína en í 
annan stað sýnist mér Bolli torsóttlegur. Hann hefir margt manna um sig en er sjálfur 
hinn mesti garpur. Þar skortir og eigi viturlegar ráðagerðir er þau eru Guðrún og 
Ósvífur. Þykir mér við þetta allt saman óauðsóttlegt."  

Halldór segir: "Hins munum vér þurfa að torvelda ekki þetta mál fyrir oss. Hefi eg og 
þetta eigi fyrri upp kveðið en það mun framgengt verða að vér munum til leita 
hefndanna við Bolla. Vænti eg og frændi að þú skerist eigi undan ferð þessi með oss."  

Barði svarar: "Veit eg að þér mun ósannlegt þykja að eg víkist undan. Mun eg það og 
eigi gera ef eg sé að eg fæ eigi latt."  

"Þá hefir þú vel af máli," segir Halldór, "sem von var að."  

Barði sagði að þeir mundu verða ráðum að að fara.  

Halldór kvaðst spurt hafa að Bolli hafði sent heiman menn sína, suma norður til 
Hrútafjarðar til skips en suma út á Strönd: "Það er mér og sagt að Bolli sé að seli í 
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Sælingsdal og sé þar ekki fleira manna en húskarlar þeir er þar vinna heyverk. Sýnist 
mér svo sem eigi muni í annað sinn sýnna að leita til fundar við Bolla en nú."  

Og þetta staðfesta þeir með sér, Halldór og Barði.  

Maður hét Þorsteinn svarti. Hann bjó í Hundadal í Breiðafjarðardölum, vitur maður og 
auðigur. Hann hafði verið langan tíma vinur Ólafs pá. Systir Þorsteins hét Solveig. 
Hún var gift þeim manni er Helgi hét og var Harðbeinsson. Helgi var mikill maður og 
sterkur og farmaður mikill. Hann var nýkominn þá út og var á vist með Þorsteini mági 
sínum. Halldór sendir orð Þorsteini svarta og Helga mági hans. En er þeir komu í 
Hjarðarholt segir Halldór þeim ætlan sína og ráðagerð og bað þá til ferðar með sér. 
Þorsteinn lét illa yfir þessi ætlan: "Er það hinn mesti geigur að þér frændur skuluð 
drepast niður á leið fram. Eru nú fáir slíkir menn í yðvarri ætt sem Bolli er."  

En þó að Þorsteinn mælti slíkt þá kom fyrir ekki.  

Halldór sendir orð Lamba föðurbróður sínum og er hann kom á fund Halldórs þá 
sagði hann honum ætlan sína. Lambi fýsti mjög að þetta skyldi fram ganga. Þorgerður 
húsfreyja var og mikill hvatamaður að þessi ferð skyldi takast, kvaðst aldrei hefnt 
þykja Kjartans nema Bolli kæmi fyrir.  

Eftir þetta búast þeir til ferðar. Í þessi ferð voru þeir Ólafssynir fjórir, hinn fimmti var 
Barði, þessir voru Ólafssynir: Halldór og Steinþór, Helgi og Höskuldur, en Barði var 
son Guðmundar, sétti Lambi, sjöundi Þorsteinn, átti Helgi mágur hans, níundi Án 
hrísmagi. Þorgerður réðst og til ferðar með þeim. Heldur löttu þeir þess og kváðu slíkt 
ekki kvennaferðir. Hún kvaðst að vísu fara skyldu "því að eg veit gerst um yður sonu 
mína að þurfið þér brýningina."  

Þeir segja hana ráða mundu.  

 
55. kafli - Af heimanferð 

Eftir það ríða þeir heiman úr Hjarðarholti níu saman. Þorgerður var hin tíunda. Þau 
ríða inn eftir fjörum og svo til Ljárskóga. Það var öndverða nótt, létta ei fyrr en þau 
koma í Sælingsdal þá er nokkuð var morgnað. Skógur þykkur var í dalnum í þann tíð. 
Bolli var þar í seli sem Halldór hafði spurt. Selin stóðu við ána þar sem nú heita 
Bollatóftir. Holt mikið gengur fyrir ofan selið og ofan að Stakkagili. Milli hlíðarinnar 
og holtsins er engi mikið er í Barmi heitir. Þar unnu húskarlar Bolla. Þeir Halldór og 
hans förunautar riðu að Öxnagróf, yfir Ránarvöllu og svo fyrir ofan Hamarengi. Það 
er gegnt selinu. Þeir vissu að margt manna var að selinu, stíga af baki og ætluðu að 
bíða þess er menn færu frá selinu til verks.  

Smalamaður Bolla fór að fé snemma um morguninn uppi í hlíðinni. Hann sá mennina 
í skóginum og svo hrossin er bundin voru. Hann grunar að þetta muni eigi vera 
friðmenn er svo leynilega fóru. Hann stefnir þegar heim hið gegnsta til selsins og 
ætlar að segja Bolla komu manna. Halldór var skyggn maður. Hann sér að maðurinn 
hleypur ofan úr hlíðinni og stefndi til selsins. Hann segir förunautum sínum að það 
mun vera smalamaður Bolla "og mun hafa séð ferð vora. Skulum vér nú gera í móti 
honum og láta hann engri njósn koma til selsins."  
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Þeir gerðu sem hann mælti fyrir. Án hrísmagi varð þeirra skjótastur og getur farið 
sveininn, tekur hann upp og keyrir niður. Það fall varð á þá leið að hryggurinn 
brotnaði í sundur í sveininum. Síðan riðu þeir að selinu. Selin voru tvö, svefnsel og 
búr. Bolli hafði verið snemma á fótum um morguninn og skipað til vinnu en lagist þá 
til svefns er húskarlar fóru í brott.  

Þau voru tvö í selinu, Bolli og Guðrún. Þau vöknuðu við dyninn er þeir hlupu af baki. 
Heyrðu þau og er þeir ræddu um hver fyrstur skyldi inn ganga í selið að Bolla. Bolli 
kenndi mál Halldórs og fleiri þeirra förunauta. Bolli mælti við Guðrúnu og bað hana 
ganga úr selinu í brott og segir að sá einn mundi fundur þeirra verða er henni mundi 
ekki gaman að verða. Guðrún kvaðst hyggja að þau ein tíðindi mundu þar verða að 
hún mundi sjá mega og kvað Bolla ekki mundu mein að sér þótt hún væri nær honum 
stödd. Bolli kvaðst þessu ráða vilja og svo var að Guðrún gekk út úr selinu. Hún gekk 
ofan fyrir brekkuna til lækjar þess er þar féll og tók að þvo léreft sín.  

Bolli var nú einn í selinu. Hann tók vopn sín, setti hjálm á höfuð sér og hafði skjöld 
fyrir sér en sverðið Fótbít í hendi. Enga hafði hann brynju. Þeir Halldór ræða nú um 
með sér hversu að skal orka því að engi var fús að ganga inn í selið.  

Þá mælti Án hrísmagi: "Eru þeir menn hér í ferð er Kjartani eru skyldri að frændsemi 
en eg en engi mun sá að minnisamara muni vera um þann atburð er Kjartan lést en 
mér. Var mér það þá í hug að eg var heim færður í Tungu ódauður að einu, en Kjartan 
var veginn, að eg mundi feginn vinna Bolla mein ef eg kæmist í færi. Mun eg fyrstur 
inn ganga í selið."  

Þá svarar Þorsteinn svarti: "Hreystimannlega er slíkt mælt en þó er ráðlegra að rasa 
eigi fyrir ráð fram og fari menn nú varlega því að Bolli mun eigi kyrr fyrir standa er 
að honum er sótt. Nú þótt hann sé fáliður fyrir þá munuð þér þar von eiga snarprar 
varnar því að Bolli er bæði sterkur og vígfimur. Hefir hann og sverð það er öruggt er 
til vopns."  

Síðan gengur Án inn í selið hart og skjótt og hafði skjöldinn yfir höfði sér og sneri 
fram hinu mjórra. Bolli hjó til hans með Fótbít og af skjaldarsporðinn og þar með 
klauf hann Án í herðar niður. Fékk hann þegar bana sem von var. Síðan gekk Lambi 
inn. Hann hafði hlíf fyrir sér en sverð brugðið í hendi. Í því bili kippti Bolli Fótbít úr 
sárinu og bar þá af honum skjöldinn. Þá lagði Lambi í lær Bolla og varð það mikið 
sár. Bolli hjó í móti á öxl Lamba og renndi sverðið ofan með síðunni. Hann varð 
þegar óvígur og aldrei síðan varð honum höndin meinlaus meðan hann lifði. Í þessari 
svipan gekk inn Helgi Harðbeinsson og hafði í hendi spjót það er alnar var löng 
fjöðrin og járni vafið skaftið. En er Bolli sér það þá kastar hann sverðinu en tók 
skjöldinn tveim höndum og gekk fram að selsdyrunum í móti Helga. Helgi lagði til 
Bolla með spjótinu í gegnum skjöldinn og sjálfan hann. Bolli hallaðist upp að 
selsvegginum. Nú þustu menn inn í selið, Halldór og bræður hans. Þorgerður gekk og 
inn í selið.  

Þá mælti Bolli: "Það er nú ráð bræður að ganga nær en hér til," kvaðst þess vænta að 
þá mundi skömm vörn.  

Þorgerður svarar máli hans og sagði eigi spara þurfa að vinna ógrunsamlega að við 
Bolla, bað þá ganga milli bols og höfuðs. Bolli stóð þá enn upp við selsvegginn og 
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hélt að sér kyrtlinum að eigi hlypu út iðrin. Þá hljóp Steinþór Ólafsson að Bolla og hjó 
til hans með öxi á hálsinn við herðarnar og gekk þegar af höfuðið. Þorgerður bað hann 
heilan njóta handa, kvað nú Guðrúnu mundu eiga að búa um rauða skör Bolla um 
hríð.  

Eftir þetta ganga þeir út úr selinu.  

Guðrún gengur þá neðan frá læknum og til tals við þá Halldór og spurði hvað til 
tíðinda hafði gerst í skiptum þeirra Bolla.  

Þeir segja slíkt sem í hafði gerst.  

Guðrún var í námkyrtli og við vefjarupphlutur þröngur en sveigur mikill á höfði. Hún 
hafði hnýtt um sig blæju og voru í mörk blá og tröf fyrir enda. Helgi Harðbeinsson 
gekk að Guðrúnu og tók blæjuendann og þerrði blóð af spjótinu því hinu sama er hann 
lagði Bolla í gegnum með.  

Guðrún leit til hans og brosti við.  

Þá mælti Halldór: "Þetta er illmannlega gert og grimmlega."  

Helgi bað hann eigi það harma "því að eg hygg það," segir hann, "að undir þessu 
blæjuhorni búi minn höfuðsbani."  

Síðan tóku þeir hesta sína og riðu í brott. Guðrún gekk á veg með þeim og talaði við 
þá um hríð. Síðan hvarf hún aftur.  

 
56. kafli - Af mönnum Halldórs 

Það ræddu þeir förunautar Halldórs að Guðrúnu þætti lítið dráp Bolla er hún slóst á 
leiðiorð við þá og átti allt tal við þá svo sem þeir hefðu ekki að gert það er henni væri 
í móti skapi.  

Þá svarar Halldór: "Ekki er það mín ætlan að Guðrúnu þyki lítið lát Bolla. Hygg eg að 
henni gengi það meir til leiðiorðs við oss að hún vildi vita sem gerst hverjir menn 
hefðu verið í þessi ferð. Er það og ekki ofmæli að Guðrún er mjög fyrir öðrum konum 
um allan skörungskap. Það er og eftir vonum að Guðrúnu þyki mikið lát Bolla því að 
það er satt að segja að eftir slíka menn er mestur skaði sem Bolli var þó að vér 
frændur bærum eigi giftu til samþykkis."  

Eftir þetta ríða þeir heim í Hjarðarholt.  

Þessi tíðindi spyrjast brátt víða og þóttu mikil. Var Bolli hið mesta harmdauði. 
Guðrún sendi þegar menn á fund Snorra goða því að þar þóttust þau Ósvífur eiga allt 
traust er Snorri var. Snorri brá við skjótt orðsending Guðrúnar og kom í Tungu við sex 
tigi manna. Guðrún varð fegin komu hans. Hann bauðst að leita um sættir en Guðrúnu 
var lítið um það að játa því fyrir hönd Þorleiks að taka fé fyrir víg Bolla.  
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"Þykir mér þú Snorri það liðsinni mér mest veita," segir Guðrún, "að þú skiptir 
bústöðum við mig svo að eg sitji eigi samtýnis við þá Hjarðhyltinga."  

Í þenna tíma átti Snorri deilur miklar við þá Eyrbyggja. Snorri kvaðst þetta mundu 
gera fyrir vinfengis sakir við Guðrúnu "en þó muntu Guðrún þessi misseri verða að 
búa í Tungu."  

Býst nú Snorri í brott og gaf Guðrún honum virðulegar gjafir. Ríður nú Snorri heim 
og var kyrrt að kalla þau misseri.  

Hinn næsta vetur eftir víg Bolla fæddi Guðrún barn. Það var sveinn. Sá var Bolli 
nefndur. Hann var snemma mikill og vænn. Guðrún unni honum mikið. Og er vetur sá 
líður af og vor kom þá fer fram kaup það sem rætt hafði verið að þau mundu kaupa 
um lönd, Snorri og Guðrún. Réðst Snorri í Tungu og bjó þar meðan hann lifði. 
Guðrún fer til Helgafells og þau Ósvífur og setja þar bú saman risulegt. Vaxa þar upp 
synir Guðrúnar, Þorleikur og Bolli. Þorleikur var þá fjögurra vetra gamall er Bolli var 
veginn faðir hans.  

 
57. kafli - Af Þorgilsi 

Maður hét Þorgils og var Hölluson. En því var hann kenndur við móður sína að hún 
lifði lengur en faðir hans. Hann hét Snorri og var son Álfs úr Dölum. Halla móðir 
Þorgils var dóttir Gests Oddleifssonar. Þorgils bjó í Hörðadal á þeim bæ er í Tungu 
heitir. Þorgils var mikill maður og vænn og hinn mesti ofláti. Engi var hann kallaður 
jafnaðarmaður. Oft var heldur fátt með þeim Snorra goða. Þótti Snorra Þorgils 
hlutgjarn og áburðarmikill. Þorgils gaf sér margt til erinda út í sveitina. Hann kom 
jafnan til Helgafells og bauð sig til umsýslu með Guðrúnu. Hún tók á því vel aðeins 
og lítið af öllu. Þorgils bauð heim Þorleiki syni hennar og var hann löngum í Tungu 
og nam lög að Þorgísli því að hann var lögkænn maður.  

Í þenna tíma var í förum Þorkell Eyjólfsson. Hann var frægur maður og kynstór og var 
hann mikill vin Snorra goða. Hann var og jafnan með Þorsteini Kuggasyni frænda 
sínum þá er hann var út hér.  

Og eitt sinn er Þorkell átti skip uppi standanda í Vaðli á Barðaströnd þá varð atburður 
sá í Borgarfirði að son Eiðs úr Ási var veginn af sonum Helgu frá Kroppi. Hét sá 
Grímur er vegið hafði en bróðir hans Njáll. Hann drukknaði í Hvítá litlu síðar. En 
Grímur varð sekur skógarmaður um vígið og lá hann úti á fjöllum er hann var í 
sektinni. Hann var mikill maður og sterkur. Eiður var þá mjög gamlaður er þetta var 
tíðinda. Varð af því að þessu ger engi reki. Mjög lögðu menn til orðs Þorkatli 
Eyjólfssyni er hann rak eigi þessa réttar.  

Um vorið eftir þá er Þorkell hafði búið skip sitt fer hann suður um Breiðafjörð og fær 
sér þar hest og ríður einn saman og léttir eigi ferðinni fyrr en hann kemur í Ás til Eiðs 
frænda síns. Eiður tók við honum feginsamlega. Þorkell segir honum sitt erindi að 
hann vill leita til fundar við Grím, skógarmann hans, spyr þá Eið ef hann vissi nokkuð 
til hvar bæli hans mundi vera.  
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Eiður svarar: "Ekki er eg þess fús. Þykir mér þú miklu til hætta hversu ferðin tekst en 
að eiga við heljarmann slíkan sem Grímur er. Ef þú vilt fara þá far þú við marga menn 
svo að þú eigir allt undir þér."  

"Það þykir mér engi frami," segir Þorkell, "að draga fjölmenni að einum manni en það 
vildi eg að þú léðir mér sverðið Sköfnung og vænti eg þá að eg skuli bera af 
einhleypingi einum þótt hann sé vel að sér búinn."  

"Þú munt þessu ráða," segir Eiður, "en ekki kemur mér það á óvart þótt þú iðrist 
eitthvert sinn þessa einræðis. En með því að þú þykist þetta gera fyrir mínar sakir þá 
skal þér eigi þessa varna er þú beiðir því að eg ætla Sköfnung vel niður kominn þótt 
þú berir hann. En sú er náttúra sverðsins að eigi skal sól skína á hjöltin og honum skal 
eigi bregða svo að konur séu hjá. Ef maður fær sár af sverðinu þá má það sár eigi 
græða nema lyfsteinn sá sé riðinn við er þar fylgir."  

Þorkell kvaðst þessa ætla vandlega að gæta og tekur við sverðinu en bað Eið vísa sér 
leið þangað sem Grímur ætti bæli. Eiður kvaðst það helst ætla að Grímur ætti bæli 
norður á Tvídægru við Fiskivötn. Síðan ríður Þorkell norður á heiðina þá leið er Eiður 
vísaði honum og er hann sótti á heiðina mjög langt sér hann hjá vatni einu miklu skála 
og sækir þangað til.  

 
58. kafli - Af Þorkeli og Grími 

Nú kemur Þorkell til skálans og sér hann þá hvar maður situr við vatnið við einn 
lækjarós og dró fiska. Sá hafði feld á höfði. Þorkell stígur af baki og bindur hestinn 
undir skálavegginum. Síðan gengur hann fram að vatninu þar sem maðurinn sat. 
Grímur sá skuggann mannsins er bar á vatnið og sprettur hann upp skjótt. Þorkell er 
þá kominn mjög svo að honum og leggur til hans og kom á höndina fyrir ofan úlflið 
og var það ekki mikið sár. Grímur rann þegar á Þorkel og takast þeir fangbrögðum. 
Kenndi þar brátt aflsmunar og féll Þorkell og Grímur á hann ofan. Þá spurði Grímur 
hver þessi maður væri. Þorkell kvað hann engu skipta.  

Grímur mælti: "Nú hefir öðruvís orðið en þú mundir ætlað hafa því að nú mun þitt líf 
vera á mínu valdi."  

Þorkell kvaðst ekki mundu sér friðar biðja "því að mér hefir ógiftulega tekist."  

Grímur sagði ærin sín óhöpp þótt þetta liði undan: "Mun þér annarra forlaga auðið 
verða en deyja á okkrum fundi og vil eg þér líf gefa en þú launa því sem þú vilt."  

Standa þeir nú upp báðir og ganga heim til skálans. Þorkell sér að Grím mæðir 
blóðrás, tekur þá Sköfnungsstein og ríður og bindur við hönd Gríms og tók þegar 
allan sviða og þrota úr sárinu.  

Þeir voru þar um nóttina. Um morguninn býst Þorkell í brott og spyr ef Grímur vilji 
fara með honum. Hann kveðst það að vísu vilja. Þorkell snýr þegar vestur og kemur 
ekki á fund Eiðs, léttir ekki fyrr en hann kemur í Sælingsdalstungu. Snorri goði fagnar 
honum með mikilli blíðu. Þorkell sagði honum að ferð sjá hafði illa tekist.  
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Snorri kvað hafa vel orðið. "Líst mér giftusamlega á Grím. Vil eg og," segir hann, "að 
þú leysir hann vel af hendi. Væri það nú mitt ráð vinur að þú létir af ferðum og fengir 
þér staðfestu og ráðakost og gerist höfðingi sem þú átt kyn til."  

Þorkell svarar: "Oft hafa mér vel gefist yður ráð" og spurði ef hann hefði um hugsað 
hverrar konu hann skyldi biðja.  

Snorri svarar: "Þeirrar skaltu konu biðja er bestur kostur er en það er Guðrún 
Ósvífursdóttir."  

Þorkell kvað það satt vera að ráðahagurinn var virðulegur "en mikið þykir mér á 
liggja ofstæki hennar," segir hann, "og stórræði. Hún mun vilja hefna láta Bolla bónda 
síns. Þar þykist í ráðum vera með henni Þorgils Hölluson og má vera að honum sé eigi 
allur getnaður að þessu. En vel er mér Guðrún að skapi."  

Snorri mælti: "Eg mun í því bindast að þér mun ekki mein verða að Þorgísli en meiri 
von þykir mér að nokkur umskipti séu orðin um hefndina Bolla áður þessi misseri séu 
liðin."  

Þorkell svarar: "Vera kann að þetta séu eigi tóm orð er þú talar nú. En um hefnd Bolla 
sé eg ekki líklegra nú en fyrir stundu nema þar snarist nokkurir hinir stærri menn í 
bragð."  

Snorri mælti: "Vel líkar mér að þú farir enn utan í sumar. Sjáum þá hvað við ber."  

Þorkell kvað svo vera skyldu og skiljast þeir við svo búið. Fór Þorkell vestur yfir 
Breiðafjörð og til skips. Hann flutti Grím utan með sér. Þeim byrjaði vel um sumarið 
og tóku Noreg sunnarla.  

Þá mælti Þorkell til Gríms: "Kunnigur er þér málavöxtur og atburðir um félagsskap 
okkarn. Þarf það ekki að tjá. En gjarna vildi eg að hann seldist með minnum 
vandræðum út en á horfðist um hríð. En að hraustum manni hefi eg þig reynt og fyrir 
það vil eg þig svo af höndum leysa sem eg hafi aldrei þungan hug á þér haft. Kaupeyri 
mun eg þér fá svo mikinn að þú megir ganga í hraustra manna lög. En þú nem ekki 
staðar norður hér í landi því að frændur Eiðs eru margir í kaupförum þeir er þungan 
hug hafa á þér."  

Grímur þakkaði honum þessi orð og kvaðst eigi beiða mundu kunna jafn framarla sem 
hann bauð. Að skilnaði gaf hann Grími góðan kaupeyri. Töluðu það margir að þetta 
væri gert allstórmannlega. Síðan fór Grímur í Vík austur og staðfestist þar. Hann þótti 
mikill maður fyrir sér og endast þar frá Grími að segja.  

Þorkell var í Noregi um veturinn og þótti vera mikils háttar maður. Hann var 
stórauðigur að fé og hinn mesti ákafamaður. Nú verður þar frá að hverfa um stund en 
taka til út á Íslandi og heyra hvað þar gerist til tíðinda meðan Þorkell er utan.  

 
 
 
 


