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Oktober i lederstolen 

Oktober satt i lederstolen, så det var kjølig den kvelden, og bladene var røde og oransje og falt 

ned fra trærne som omga skogholtet. De tolv satt rundt et leirbål, og stekte digre pølser på 

pinner; det freste og sprakte når fettet dryppet ned på den brennende epleveden, og de drakk 

fersk eplesider, skarp og syrlig på tungene deres.  

 April tok en forsiktig bit av pølsen sin, som sprakk i det hun satte tennene i den, og det 

rant pølsesaft nedover haken hennes. ”Forbaskede sugmøkk,” sa hun.  

 Lille, tykke Mars, som satt ved siden av henne, lo lavt og grovt, og dro frem et digert, 

skittent lommetørkle. ”Vær så god,” sa han.  

 April tørket seg på haken. ”Takk,” sa hun. ”Den pokkers innvollsklumpen brant meg. 

Jeg har nok en blemme i morgen.” 

 September gjespet. ”For en hypokonder du er,” sa han fra andre siden av bålet. ”Og for 

et språk.” Han hadde syltynn bart og viker i hårfestet, slik at pannen hans virket høy og klok.  

 ”La henne være,” sa Mai. Det mørke håret hennes var klippet kort inntil hodet, og hun 

hadde på seg fornuftige støvler. Hun røykte en liten, brun cigarillo som hadde en kraftig 

nellikdunst. ”Hun er følsom.” 

 ”Å kjære vene,” sa September. ”Spar meg.”  

 Vel vitende om sin posisjon i lederstolen nippet Oktober til eplesideren, kremtet og sa: 

”Ok. Hvem vil begynne?” Stolen han satt i var hugget ut av en stor kubbe av eik, og hadde 

innfelte partier med ask, seder og kirsebærtre. De elleve andre satt på trestubber som var 

plassert rundt det lille bålet. Mange års bruk og slitasje hadde gjort trestubbene glatte og 

komfortable.  

 ”Hva med referatene?” spurte Januar. ”Vi fører alltid referat når jeg sitter i 

lederstolen.”   

 ”Men du sitter ikke i lederstolen nå, ikke sant, vennen?” sa September med elegant 

liksom-omsorg.  

 ”Hva med referatene?” gjentok Januar. ”Dere kan ikke ignorere dem.”  

 ”La de små rakkerne finne ut av det selv,” sa April mens hun førte den ene hånden 

gjennom det lange, blonde håret. ”Og jeg synes September burde begynne.”  

 September godtet seg, og nikket. ”Det ville være en sann glede,” sa han.  

 ”Vent - vent,” sa Februar. ”Vent nå litt. Ordstyreren har ikke ratifisert det. Ingen 

begynner før Oktober sier hvem som begynner, og så skal ingen andre snakke. Kan vi kanskje 

få noe som i det minste ligner litt på orden her?” Han kikket på dem, liten, blek og kledd i 

blått og grått fra topp til tå.  
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 ”Det er greit,” sa Oktober. Skjegget hans var fullt av farger, som en treklynge om 

høsten, mørkebrunt, flammende oransje og vinrødt, en ustelt floke tvers over den nedre delen 

av ansiktet. Kinnene hans var røde som epler. Han så ut som en venn; som en du hadde kjent 

hele livet. ”September kan begynne. La oss bare komme i gang.”  

 September la resten av pølsen sin i munnen, tygget pent og tømte siderkruset. Så reiste 

han seg, bukket til forsamlingen og begynte å snakke.  

 ”Laurent DeLisle var den dyktigste kokken i hele Seattle; det var i hvert fall det 

Laurent DeLisle mente, og Michelinstjernene på døren hans bekreftet denne oppfatningen. 

Han var en utmerket kokk, det er sant; lammebriochen hans vant flere priser; den røkte 

vaktelen og raviolien med hvit trøffel ble beskrevet som ”verdens tiende underverk” i 

Gastronomen. Men vinkjelleren hans… å, vinkjelleren… det var den som var kilden til 

stoltheten og lidenskapen hans.  

 Det kan jeg forstå. De siste grønne druene blir høstet i meg, og mesteparten av de 

røde: Jeg setter pris på utsøkt vin, aromaen, smaken, ettersmaken også.  

 Laurent DeLisle kjøpte vinen sin på auksjoner, fra private vinelskere og fra vel ansette 

forhandlere: han insisterte på å få vite herkomsten til enhver vin, for svindel er dessverre 

altfor vanlig når en flaske kan selges for fem, ti, hundre tusen dollar, eller pund, eller euro.  

 Skatten – selve juvelen – den sjeldneste av de sjeldne og det absolutt beste fra den 

tempererte vinkjelleren hans, var en flaske 1902 Château Lafitte. Den var på vinmenyen til 

hundre og tjue tusen dollar, selv om den sant å si var uvurderlig, for den var den siste flasken 

av sitt slag.”  

 ”Unnskyld meg,” sa August høflig. Han var den tykkeste av dem alle, med tynt hår 

kjemmet i gylne tjafser tvers over den rosa knollen.  

 September glodde olmt ned på sidemannen. ”Ja?” 

 ”Er dette den der en eller annen rik fyr kjøper vinen til middagen, og kokken beslutter 

at middagen den rike fyren har bestilt ikke er god nok for vinen, så han sender ut en annen 

middag, og fyren tar en munnfull, og han har liksom en slags sjelden allergi, så han bare dør 

der og da, og vinen blir ikke drukket likevel?” 

 September sa ingenting. Uttrykket hans talte for seg selv.  

 ”For hvis det er den, så har du fortalt den før. For mange år siden. Teit historie da. Teit 

historie nå.” August smilte. De rosa kinnene hans skinte i lyset fra ilden.  

 September sa: ”Lidenskap og kultur faller tydeligvis ikke i smak hos alle. Noen av oss 

foretrekker grillfester og øl, mens andre liker – ”  
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 Februar sa: ”Vel, ikke at jeg liker det, men han har på en måte et poeng. Det må være 

en ny historie.” 

 September løftet det ene øyebrynet og snurpet sammen munnen. ”Jeg er ferdig,” sa 

han bryskt. Han satte seg på stubben sin.  

 De så på hverandre over bålet, de tolv månedene i året.  

 Juni løftet nølende og anstendig hånden, og sa: ”Jeg har en om en vakt i 

sikkerhetskontrollen på LaGuardia flyplass, som kunne lese alt om mennesker ut fra omrisset 

av bagasjen deres på skjermen, og en dag så hun et bagasjeomriss som var så vakkert at hun 

forelsket seg i mennesket, så hun måtte finne ut hvem av menneskene i køen denne personen 

var, og hun klarte det ikke, og hun lengtet i mange måneder. Og da denne personen kom 

gjennom sikkerhetskontrollen igjen, visste hun hvem det var denne gang, og det var den 

mannen, og han var en rynkete, gammel indisk mann, og hun var pen og svart og rundt 25 år, 

og visste at det aldri kom til å funke, og hun lot ham gå, for ut fra omrisset av formene i 

bagene hans, kunne hun også se at han snart skulle dø.”  

 Oktober sa: ”Greit nok, unge Juni. Fortell den.” 

 Juni stirret på ham, som et skremt dyr. ”Jeg gjorde jo nettopp det,” sa hun.  

 Oktober nikket. ”Det gjorde du, ja,” sa han før noen av de andre fikk sagt noe. Og så 

sa han: ”Skal vi gå over til min historie?”  

 Februar snøftet. ”Det er feil rekkefølge, gamle venn. Mannen i lederstolen skal bare 

fortelle sin historie når resten er ferdig. Kan ikke hoppe rett til hovedbegivenheten.”   

 Mai la et dusin kastanjenøtter på risten over ilden, og plasserte dem i mønstre med 

ildtangen. ”La ham fortelle historien sin hvis han vil,” sa hun. ”Den kan i hvert fall ikke være 

verre enn den om vinen. Og jeg har andre ting å gjøre. Blomster springer ikke ut av seg selv. 

De som stemmer for?” 

 ”Tar du dette opp til formell avstemning?” sa Februar. ”Jeg kan ikke tro det. Jeg kan 

ikke tro at dette skjer.” Han tørket svetten av pannen med en håndfull lommetørklær som han 

tok frem fra ermet.  

 Syv hender rakte i været. Fire stykker holdt hendene nede: Februar, September, Januar 

og Juli. (Dette er ikke noe personlig, sa Juli unnskyldende. ”Det er kun prosessuelt. Vi burde 

ikke skape presedens.”) 

 ”Da er det bestemt,” sa Oktober. ”Er det noen som vil si noe før jeg begynner?”  

 ”Eh. Ja. Noen ganger,” sa Juni, ”noen ganger tror jeg det er noen som betrakter oss fra 

skogen, og så ser jeg etter, men det er ingen der. Men jeg tror det likevel.”  

 April sa: ”Det er fordi du er gæern.”  
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 ”Mhm,” sa September til alle. ”Der har du April. Hun er følsom, men hun er likevel 

den grusomste.”  

 ”Nok,” sa Oktober. Han strakte seg i stolen. Han knekte en hasselnøtt med tennene, 

pirket ut kjernen, kastet skallbitene inn i ilden, hvor de hveste, freste og smalt, og han 

begynte.  

 

Det var en gutt, sa Oktober, som ikke hadde det noe bra hjemme enda de ikke slo ham. Han 

passet ikke inn, ikke i familien sin, ikke i landsbyen sin, ikke engang i livet sitt. Han hadde to 

brødre som var tvillinger, eldre enn ham, og som var slemme mot ham eller ignorerte ham, og 

som var populære. De spilte fotball: på noen kamper scoret den ene tvillingen mer og var 

helten, og på andre kamper var det den andre tvillingen som gjorde det. Lillebroren deres 

spilte ikke fotball. De hadde et kallenavn på broren. De kalte ham Spjælingen.  

 De hadde kalt ham Spjælingen siden han var baby, og i begynnelsen hadde moren og 

faren deres irettesatt dem.  

 Tvillingene sa, ”Men han er jo kullets spjæling. Se på ham. Se på oss.” Guttene var 

seks da de sa dette. Foreldrene syntes det var søtt. Et navn som Spjælingen kan være 

smittsomt, så ganske snart var det bare bestemoren, når hun ringte på bursdagen hans, som 

kalte ham Donald, og folk som ikke kjente ham.  

 Så, kanskje fordi navn har makt, var han en spjæling: tynn, liten og nervøs. Han ble 

født med rennende nese, og den hadde ikke sluttet å renne på ti år. Når de spiste, hvis 

tvillingene likte maten, stjal de hans; hvis de ikke likte den, rottet de seg sammen og la maten 

sin på hans tallerken, slik at han havnet i trøbbel for å la god mat ligge igjen uspist.  

 Faren deres gikk aldri glipp av en fotballkamp, og kjøpte en is etterpå til den tvillingen 

som hadde scoret mest og en trøsteis til den andre. Moren deres beskrev seg selv som en 

aviskvinne, selv om hun for det meste solgte annonseplass og abonnementer; hun hadde gått 

tilbake i full jobb etter at tvillingene var i stand til å ta vare på seg selv.  

 De andre ungene i klassen til gutten beundret tvillingene. De hadde kalt ham Donald i 

flere uker i første klasse, helt til det sivet ut at brødrene kalte ham Spjælingen. Det var sjelden 

lærerne kalte ham noe som helst, skjønt de seg i mellom av og til kunne si at det var synd den 

yngste Covaygutten ikke var like full av mot, fantasi og liv som brødrene.  

 Spjælingen var ikke sikker på når det var han først bestemte seg for å rømme; heller 

ikke når dagdrømmene gikk over grensen og ble planer. Innen han innrømte for seg selv at 

han skulle dra, hadde han en stor tupperwareboks gjemt under en presenning bak garasjen 

som inneholdt tre Mars- og to Milky Way-sjokolader, en pose med nøtter, en liten pose lakris, 
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en lommelykt, flere tegneserier, en uåpnet pakke med tørkede kjøttbiter og 37 dollar, 

mesteparten i 25 centsmynter. Han likte ikke smaken av tørket kjøtt, men han hadde lest at 

oppdagelsesreisende hadde levd i flere uker på det og ingenting annet, og det var da han puttet 

kjøttet ned i boksen, og satte på lokket med et smell, at han visste at han ble nødt til å rømme.  

 Han hadde lest bøker, aviser og blader. Han visste at hvis du rømte, så møtte du noen 

ganger fæle mennesker som gjorde fæle ting med deg, men han hadde også lest eventyr, så 

han visste at det fantes snille mennesker der ute, side om side med de onde.  

 Spjælingen var en liten, mager tiåring med rennende nese og et tomt ansiktsuttrykk. 

Om du prøvde å plukke ham ut fra en gjeng med gutter, ville du ta feil. Han ville være den 

andre. På utsiden. Han som øynene dine gled forbi.  

 I hele september utsatte han å dra. Det måtte en skikkelig fæl fredag til, da begge 

brødrene satte seg på ham (og han som satt på fjeset hans prompet, og lo voldsomt), for at han 

skulle bestemme seg for at uansett hvilke onder som ventet ute i verden, kunne han tåle dem, 

kanskje til og med foretrekke dem.  

 Lørdag: Brødrene hans skulle passe på ham, men de dro snart inn til byen for å treffe 

en jente de likte. Spjælingen gikk bak garasjen, og fant tuppewareboksen under presenningen. 

Han tok den med opp på soverommet. Han tømte innholdet i skolesekken ut på sengen, fylte 

den med godteriet, tegneseriene, 25 centsmyntene og det tørkede kjøttet. Han fylte en tom 

brusflaske med vann.  

 Spjælingen gikk inn til byen, og satte seg på en buss. Han kjørte vestover, så langt vest 

som ti dollar i 25 centsmynter tok ham, til et sted han ikke kjente, noe han tenkte var en god 

start, så gikk han av bussen og tok beina fatt. Det var ikke noe fortau nå, så når biler kom 

forbi, gikk han til siden og ut i grøften, i sikkerhet.  

 Solen hang høyt. Han var sulten, så han lette i sekken sin og fant frem en Mars-

sjokolade. Etter at han hadde spist den, fant han ut at han var tørst, og han drakk nesten 

halvparten av vannet fra brusflasken før han innså at han måtte rasjonere det. Han hadde trodd 

at når han kom seg ut av landsbyen, ville han finne kilder med friskt vann overalt, men det var 

ingen å finne. Men det var en elv som rant under en bred bro.   

 Da Spjælingen var kommet halvveis over broen, stoppet han for å stirre ned i det brune 

vannet. Han husket noe han hadde blitt fortalt på skolen: at til syvende og sist renner alle elver 

ut i havet. Han hadde aldri vært ved sjøen. Han klatret ned elvebredden, og fulgte elven. Det 

var en gjørmet sti langs elvebredden, og ølbokser og plastemballasje her og der som viste at 

folk hadde gått her tidligere, men han så ingen mens han gikk.  

 Han drakk opp resten av vannet.  
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 Han lurte på om de hadde begynt å lete etter ham ennå. Han så for seg politibiler, 

helikoptre og hunder som prøvde å finne ham. Han ville unngå dem. Han ville komme seg til 

havet.  

 Elven rant over noen steiner, og vannet plasket. Han så en blå hegre med utslåtte 

vinger sveve forbi ham, og han så øyenstikkere, ensomme nå på slutten av sesongen, og noen 

ganger små klynger med mygg som nøt at det var indian summer. Den blå himmelen ble grå i 

skumringen, og en flaggermus svingte nedover for å snappe insekter i luften. Spjælingen lurte 

på hvor han skulle sove den natten.  

 Snart delte stien seg, og han tok den veien som ledet vekk fra elven i håp om at den 

ville føre ham til et hus eller en gård med en tom låve. Han gikk en stund, mens det fortsatte å 

skumre, til han fant et falleferdig og uhyggelig våningshus ved enden av stien. Spjælingen 

gikk rundt huset, og mens han gikk ble han stadig mer sikker på at ingenting kunne få ham til 

å gå inn i det, og så klatret han over et ødelagt gjerde til et forlatt beite, og la seg til å sove i 

det lange gresset med skolesekken som pute.  

 Han lå på ryggen med klærne på, og stirret opp på himmelen. Han var ikke det minste 

trøtt.  

 ”De savner meg nok nå,” sa han til seg selv. ”De er nok redde for meg.”  

 Han så for seg at han kom hjem om et par års tid. Gleden i ansiktene til familien når 

han gikk opp stien til døren hjemme. Velkomsten deres. Kjærligheten deres… 

 Han våknet noen timer senere med det sterke måneskinnet i ansiktet. Han kunne se 

hele verden – så klar som dagen, som i barnerimet, men blek og uten farger. Over ham var 

månen full, eller nesten, og han så for seg et ansikt som så ned på ham, ikke uvennlig, i 

skyggene og utformingene på månens overflate.  

 En stemme sa: ”Hvor kommer du fra?” 

 Han satte seg opp, han var ikke redd, ikke ennå, og så seg rundt. Trær. Langt gress. 

”Hvor er du? Jeg ser deg ikke.”  

 Noe han hadde trodd var en skygge, rørte på seg ved siden av et tre ved enden av 

beitet, og han så en gutt på sin egen alder.  

 ”Jeg har rømt hjemmefra,” sa Spjælingen.  

 ”Oi,” sa gutten. ”Det må ha krevd en masse mot.”  

 Spjælingen gliste av stolthet. Han visste ikke hva han skulle si.  

 ”Vil du gå en tur?” sa gutten.  

 ”Ja,” sa Spjælingen. Han flyttet skolesekken inntil gjerdestolpen slik at han skulle 

finne den igjen.  
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 De gikk ned skråningen, og holdt seg langt unna det gamle våningshuset.  

 ”Er det liv der?” spurte Spjælingen.  

 ”Egentlig ikke,” sa den andre gutten. Han hadde blondt, fint hår som var nesten hvitt i 

måneskinnet. ”Noen folk prøvde for lenge siden, men de trivdes ikke, og dro sin vei. Så flyttet 

det andre mennesker inn. Men det er ikke noe liv der nå. Hva heter du?”  

 ”Donald,” sa Spjælingen. Og så, ”Men de kaller meg Spjælingen. Hva kaller de deg?”  

 Gutten nølte. ”Minnes,” sa han.  

 ”Det er et kult navn.” 

 Minnes sa: ”Jeg hadde et annet navn før, men jeg kan ikke lese det lenger.”  

 De presset seg frem gjennom en diger jernport som hadde rustnet mens den sto 

halvveis åpen og halvveis igjen, og de var på den lille engen ved bunnen av skråningen.  

 ”For et kult sted,” sa Spjælingen.  

 Det var flere dusin med steiner i alle størrelser på den lille engen. Høye steiner, større 

enn noen av guttene, og små steiner, akkurat passe til å sitte på. Noen av steinene var knust. 

Spjælingen visste hva slags sted dette var, men det skremte ham ikke. Det var et sted som ble 

satt pris på.  

”Hvem er begravd her?” spurte han.  

 ”For det meste greie folk,” sa Minnes. ”Det var en by der borte før. Forbi de trærne. 

Men så kom jernbanen, og de bygde en stasjon i nabobyen, så vår by tørket inn på en måte, 

raste sammen og blåste bort. Man kan gjemme seg i trærne, og gå inn i gamle hus og hoppe 

ut.”  

 Spjælingen sa: ”Er de som det våningshuset oppi der? De andre husene?” Han ville 

ikke gå inn i dem hvis de var det.  

 ”Nei,” sa Minnes. ”Ingen går inn i dem, utenom meg. Og noen dyr, av og til. Jeg er 

den eneste ungen her omkring.” 

 ”Jeg tenkte meg det,” sa Spjælingen.  

 ”Kanskje vi kan gå ned og leke i dem,” sa Minnes.  

 ”Det ville vært skikkelig kult,” sa Spjælingen.  

 Det var en perfekt natt, tidlig i oktober: nesten like varm som en sommernatt, og 

fullmånen dominerte himmelen. Man kunne se alt.  

 ”Hvilken av disse er din?” spurte Spjælingen.  

 Minnes rettet seg stolt opp, og tok Spjælingen i hånden. Han dro ham til et overgrodd 

hjørne av engen. De to guttene skjøv til side det lange gresset. Steinen lå flatt i jorden, og den 
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hadde datoer risset inn i seg fra hundre år tilbake. Mye av det var slitt vekk, men under 

datoene var det mulig å skimte ordene 

 

    MINNES I KJÆRLIGHET 

     HVIL I F 

 

”Fred, regner jeg med,” sa Minnes.  

 ”Ja, det tror jeg og,” sa Spjælingen.  

 De gikk ut gjennom porten, ned en kløft og inn i det som var igjen av den gamle byen. 

Trær vokste gjennom hus, og bygninger hadde falt sammen, men det var ikke skummelt. De 

lekte gjemsel. De utforsket. Minnes viste Spjælingen noen ganske kule steder, deriblant et lite 

ettroms hus, som han sa var den eldste bygningen i hele området. Det var i ganske god stand 

også, tatt i betraktning hvor gammelt det var.  

 ”Jeg kan se ganske godt i måneskinnet,” sa Spjælingen. ”Til og med inne. Jeg visste 

ikke at det var så lett.” 

 ”Ja,” sa Minnes. ”Og etter en stund blir du flink til å se, selv når det ikke er 

måneskinn.” 

 Spjælingen var misunnelig.  

 ”Jeg må på do,” sa Spjælingen. ”Er det noe sted rundt her jeg kan gå?” 

 Minnes tenkte seg om et øyeblikk. ”Jeg vet ikke,” innrømmet han. ”Jeg gjør ikke sånt 

lenger. Det er noen uthus som fortsatt står, men det kan hende de ikke er trygge. Best å gjøre 

det i skogen.”  

 ”Som en bjørn,” sa Spjælingen.  

 Han gikk ut bakdøren og inn i skogen, som presset seg inn mot hytteveggen, og gjorde 

det han skulle bak et tre. Han hadde aldri gjort det ute i friluft før. Han følte seg som et vilt 

dyr. Da han var ferdig, tørket han seg med falne blader. Så gikk han tilbake til forsiden av 

huset. Minnes satt badet i måneskinn og ventet på ham.  

 ”Hvordan døde du?” spurte Spjælingen.  

 ”Jeg ble syk,” sa Minnes. ”Mammaen min skreik og bar seg noe voldsomt. Så døde 

jeg.” 

 ”Hvis jeg ville bli her med deg,” sa Spjælingen, ”måtte jeg også dø, da?” 

 ”Kanskje,” sa Minnes. ”Jo, jeg tror det.”  

 ”Hvordan er det? Å være død?” 
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 ”Jeg har ikke noe i mot det,” innrømmet Minnes. ”Det verste er å ikke ha noen å leke 

med.” 

 ”Men det må jo være mange mennesker oppe på den engen,” sa Spjælingen. ”Leker de 

aldri med deg?” 

 ”Nei,” sa Minnes. ”For det meste sover de. Og når de er oppe og går, gidder de ikke å 

gå rundt og se greier og gjøre ting. De gir blaffen i meg. Ser du det treet?” 

 Det var et bøketre med glatt, grå bark, som hadde slått sprekker av elde. Det sto i det 

som en gang måtte ha vært torget i byen, nitti år før.  

 ”Ja,” sa Spjælingen.  

 ”Vil du klatre i det?” 

 ”Det ser ganske høyt ut.” 

 ”Det er det. Men det er lett å klatre i. Jeg kan vise deg.” 

 Det var lett å klatre i. Det var håndtak i barken, og guttene klatret opp den store bøken 

som et par apekatter, eller pirater, eller krigere. Fra toppen av treet kunne man se hele verden. 

I øst begynte himmelen så vidt å lysne.  

 Alt ventet. Natten var i ferd med å ende. Verden holdt pusten, og forberedte seg på å 

begynne igjen.  

 ”Dette var den beste dagen noensinne,” sa Spjælingen.  

 ”Samme her,” sa Minnes. ”Hva skal du gjøre nå?” 

 ”Jeg vet ikke,” sa Spjælingen.  

 Han så for seg at han reiste rundt i verden, helt til havet. Han så for seg at han ble 

eldre, at han oppdro seg selv etter nakken. Et eller annet sted på veien ville han bli vanvittig 

rik. Og da ville han dra tilbake til huset med tvillingene i, og han ville kjøre til døren i den 

nydelige bilen sin, eller kanskje han ville dukke opp på en fotballkamp (i hodet hans hadde 

tvillingene verken blitt eldre eller vokst) og se ned på dem på en vennlig måte. Han ville 

invitere dem alle – tvillingene, foreldrene – på den fineste restauranten i byen, og de ville 

fortelle ham hvor ille de hadde misforstått ham, og hvor dårlig de hadde behandlet ham. De 

unnskyldte seg og gråt, og mens alt dette foregikk, sa han ingenting. Han lot unnskyldningene 

regne over seg. Og så ville han gi hver av dem en gave, og etterpå ville han forlate livene 

deres igjen, denne gangen for godt.  

 Det var en herlig drøm.  

 I virkeligheten visste han at han ville fortsette å gå, og bli funnet i morgen eller dagen 

etter det, og dra hjem og få kjeft, og alt ville bli akkurat som det var; dag etter dag, time etter 
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time, til tiden ikke var mer, ville han fortsette å være Spjælingen, bortsett fra at nå ville de 

være sinte på ham for at han hadde våget å gå sin vei.  

 ”Jeg må legge meg snart,” sa Minnes. Han begynte å klatre ned fra det store bøketreet.  

 Å klatre ned treet var vanskeligere, fant Spjælingen ut. Du kunne ikke se hvor du 

plasserte føttene, og måtte famle etter et sted å plassere dem. Flere ganger tråkket han feil og 

gled, men Minnes klatret ned foran ham og sa ting som: ”Litt til høyre, nå,” og de kom seg 

trygt ned begge to.  

 Himmelen fortsatte å lysne, månen bleknet og det var vanskeligere å se. De klatret 

tilbake gjennom kløften. Noen ganger var ikke Spjælingen sikker på at Minnes var der i det 

hele tatt, men da han kom til toppen, så han gutten vente på ham.  

 De sa ikke så mye mens de gikk opp til engen som var full av steiner. Spjælingen la 

armen over Minnes’ skulder, og de gikk i takt opp bakken.  

 ”Jaja,” sa Minnes. ”Takk for besøket.”  

 ”Jeg hadde det gøy,” sa Spjælingen.  

 ”Ja,” sa Minnes. ”Jeg også.”  

 Nede i skogen et sted begynte en fugl å synge.  

 ”Hvis jeg ville bli…?” utbrøt Spjælingen. Så stoppet han. Jeg får kanskje aldri en ny 

sjanse til å forandre det, tenkte Spjælingen. Han ville aldri komme seg til havet. De ville aldri 

la ham få lov.  

 Minnes sa ingenting; ikke på en lang stund. Verden var grå. Flere fugler sluttet seg til 

den første. 

 ”Jeg kan ikke gjøre det,” sa Minnes endelig. ”Men kanskje de kan.”  

 ”Hvem?” 

 ”De der inne.” Den blonde gutten pekte opp langs skråningen på det forfalne 

våningshuset med de taggete, knuste vinduene som avtegnet seg mot dagrenningen. Det grå 

lyset hadde ikke forandret det.  

 Spjælingen grøsset. ”Er det mennesker der inne?” sa han. ”Jeg synes du sa det var 

tomt.”  

 ”Det er ikke tomt,” sa Minnes. ”Jeg sa at det ikke var liv der. Forskjellige greier.” Han 

så opp på himmelen. ”Jeg må gå nå,” la han til. Han klemte hånden til Spjælingen. Og så var 

han bare ikke der lenger.  

 Spjælingen sto på den lille kirkegården helt alene, og hørte på fuglesangen i 

morgenluften. Så kom han seg opp bakken. Det var vanskeligere alene.  



 15 

 Han plukket opp skolesekken fra der han hadde lagt den. Han spiste den siste Milky 

Way-sjokoladen og stirret på den forfalne bygningen. De tomme vinduene i våningshuset 

lignet øyne som betraktet ham.  

 Det var mørkere der inne. Mørkere enn noe.  

 Han trengte seg frem gjennom den ugresskvalte gårdsplassen. Døren til våningshuset 

var for det meste smuldret bort. Han stoppet ved døråpningen, nølte og lurte på om dette var 

lurt. Han kunne lukte fuktighet og råte og noe annet under overflaten. Han syntes han hørte 

noe bevege seg langt inne i huset, i kjelleren kanskje, eller på loftet. Subbing, kanskje. Eller 

hinking. Det var vanskelig å si.  

 Til slutt gikk han inn.  

 

Ingen sa noe. Oktober fylte trekruset med eplesider da han var ferdig, tømte det og fylte det 

igjen.  

 ”Det var en historie,” sa Desember. ”Det var det i hvert fall.” Han gned seg i de 

blekblå øynene med knyttneven. Bålet var nesten sluknet.  

 ”Hva skjedde så?” spurte Juni nervøst. ”Etter at han gikk inn i huset?” 

 Mai, som satt ved siden av henne, la hånden sin på Junis arm. ”Best ikke å tenke på 

det,” sa hun.  

 ”Noen andre som vil?” spurte August. Det var stille. ”Da tror jeg vi er ferdige.” 

 ”Det må være en offisiell erklæring,” påpekte Februar.  

 ”De som stemmer for?” sa Oktober.” Alle sa ”ja” i kor. ”De som stemmer imot?” 

Stillhet. ”Da erklærer jeg dette møtet hevet.”  

 De reiste seg fra plassene ved bålet, strakte seg og gjespet, og gikk av gårde inn i 

skogen, noen alene, noen sammen, helt til det bare var Oktober og sidemannen som var igjen.  

 ”Din tur i lederstolen neste gang,” sa Oktober.  

 ”Jeg vet det,” sa November. Han var blek, og hadde smale lepper. Han hjalp Oktober 

ut av trestolen. ”Jeg liker historiene dine. Mine er alltid for dystre.”  

 ”Det synes ikke jeg,” sa Oktober. ”Det er bare det at nettene dine er lengre. Og du er 

ikke like varm.”  

 ”Når du sier det på den måten,” sa November, ”så føler jeg meg bedre. Vi kan vel ikke 

noe for hvem vi er.”  

 ”Sånn skal det låte,” sa broren. Og de tok hverandre i hånden da de gikk bort fra bålets 

oransje glør, og tok historiene sine med seg tilbake inn i mørket.  

Til Ray Bradbury 
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Harlekins Alle hjerters dag 

Det er fjortende februar, på den tiden om morgenen når alle barna har dratt på skolen, og alle 

ektemennene har kjørt til jobben eller blitt satt av ved togstasjonen i utkanten av byen, 

frostrøykpustende og vinterfrakkledde, for å ta fatt på kollektivferden, når jeg fester hjertet 

mitt med en nål på Missys ytterdør. Hjertet er mørkerødt, nesten brunt, leverens farge. Så 

banker jeg hardt på døren, tapp-e-tapp-tapp!, og jeg griper fatt i staven min, stokken min, den 

støtbare, den båndpyntede lansen min, og jeg forsvinner som dugg for solen…  

 Missy åpner døren. Hun ser trøtt ut. 

 ”Min Columbine,” hvisker jeg, men hun hører ikke et ord. Hun vrir på hodet, slik at 

hun har oversikt fra den ene siden av gaten til den andre, men ingenting rører seg. En lastebil 

buldrer i det fjerne. Hun går tilbake til kjøkkenet, og jeg danser, stille som en bris, en mus, en 

drøm, inn på kjøkkenet ved siden av henne.  

 Missy tar fram en sandwichpose av plast fra en pappeske i kjøkkenskuffen, og en 

sprayflaske med vaskemiddel fra under vasken. Hun drar av to ark med tørkepapir fra rullen 

på kjøkkenbenken. Så går hun tilbake til ytterdøren. Hun trekker ut nålen fra det malte 

treverket – det var hattenålen min, som jeg hadde kommet over… hvor? Jeg funderer på 

saken: i Gascogne, kanskje? Eller Twickenham? Eller Praha?  

 Ansiktet på enden av hattenålen forestiller en blek Pjerrot.  

 Hun fjerner nålen fra hjertet, og putter hjertet i sandwichposen. Hun tørker vekk blodet 

fra døren med en sprut vaskemiddel og litt gnikking med tørkepapir, og hun fester nålen i 

jakkeslaget, hvor det lille, hvite, opphøyde fjeset stirrer ut i den kalde verden med de blinde, 

sølvfargede øynene og de alvorlige, sølvfargede leppene.  

 Napoli. Nå husker jeg det. Jeg kjøpte hattenålen i Napoli, av en gammel dame med ett 

øye. Hun røykte krittpipe. Dette var for lenge siden.  

 Missy setter ned rengjøringssakene på kjøkkenbordet, stikker armene inn i ermene på 

den gamle, blå kåpen som en gang var morens, knepper igjen knappene, en, to, tre, før hun 

bestemt legger sandwichposen med hjertet i lommen, og setter av gårde nedover gaten.  

 Lønnlig, lønnlig, stille som en mus følger jeg etter henne, noen ganger listende, noen 

ganger dansende, og hun ser meg aldri, ikke i det hele tatt, bare trekker kåpen tettere om seg, 

og hun går gjennom den lille byen i Kentucky, ned den gamle veien som fører til kirkegården.  

 Vinden napper i hatten min, og jeg angrer et øyeblikk på tapet av hattenålen. Men jeg 

er forelsket, og dette er Alle hjerters dag. Noe må jeg ofre.  

 Missy husker i sitt hode de andre gangene hun har gått inn på kirkegården, gjennom 

den høye kirkegårdsporten av jern: da faren døde; og da de kom hit som barn på 
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allehelgensdag, hele skoleflokken og alle sammen som festet og skremte hverandre; og da en 

hemmelig elsker ble drept i en kjedekollisjon på motorveien, og hun ventet til begravelsen var 

ferdig, da dagen var over og unnagjort, og hun kom om kvelden, like før solnedgang, og la en 

hvit lilje på den nye graven.  

 Å, Missy, skal jeg synge kroppen din og blodet ditt, leppene og øynene? Tusen hjerter 

ville jeg gitt deg, som din Alle hjerters venn. Stolt svinger jeg staven i luften og danser, 

synger stille om praktfullheten som er meg mens vi tripper nedover Cemetery Road.  

 En lav, grå bygning, og Missy åpner døren. Hun sier Hei og Hvordan går det til jenta i 

resepsjonen, som ikke gir noe begripelig svar; hun er nettopp ferdig på skolen, og fyller inn et 

kryssord i et blad fylt av ingenting annet enn kryssord, side etter side, og jenta ville ha hatt 

personlige telefonsamtaler i arbeidstiden hvis hun bare hadde hatt noen å ringe til, noe hun 

ikke har, og det er klart som glass at hun aldri kommer til å få det. Ansiktet er fullt av flekker 

med modne kviser og kvisearr, og hun tror det spiller en rolle, og snakker ikke med noen. Jeg 

ser livet hennes bre seg ut foran meg: Hun vil dø - ugift og urørt – av brystkreft om en femten 

års tid, og vil bli plantet under en stein med navnet sitt på, i engen ved Cemetery Road, og de 

første hendene som tar på brystene hennes vil være patologens når hun skjærer vekk den 

blomkålstinkende svulsten, og mumler: ”Herregud, så stor den er, hvorfor fortalte hun det 

ikke til noen?”, noe som viser at hun ikke har skjønt poenget.  

 Varsomt kysser jeg henne på det kvisete kinnet, og hvisker til henne at hun er vakker. 

Så tapper jeg henne, to ganger, tre ganger, på hodet med staven min, og surrer et bånd rundt 

henne.  

 Hun rører på seg, og smiler. Kanskje hun vil gå ut i kveld, bli full, danse og by fram 

jomfrudommen sin på Hymens alter, møte en ung mann som bryr seg mer om brystene hennes 

enn ansiktet, og som en dag, mens han stryker disse brystene, patter på dem og masserer dem, 

vil si: ”Har du fått undersøkt den klumpen, kjære?” og innen den tid vil kvisene hennes være 

borte for lengst, massert, kysset og frottert inn i glemselen.  

 Men nå har jeg rotet bort Missy, og jeg løper, hopper og spretter ned en gang med 

gråbrunt teppe, til jeg ser den blå kåpen dytte opp en dør, og forsvinne inn i et rom i enden av 

korridoren, og jeg følger etter henne inn i et uoppvarmet rom med baderomsgrønne fliser. 

 Stanken er utrolig, tung, ram og forferdelig i luften. Den tykke mannen i den flekkete 

labfrakken har på seg engangshansker av gummi, og har et tykt lag med mentolatum på 

overleppa og rundt neseborene. En død mann ligger på bordet foran ham. Mannen er en tynn, 

gammel, svart mann med trælete fingertupper. Han har en tynn bart. Den tykke mannen har 

ikke oppdaget Missy ennå. Han har skåret et snitt, og nå bretter han vekk huden med en våt 
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sugelyd, og så mørk og brun den er på utsiden, og så rosa, nydelig rosa den er på innsiden. 

Klassisk musikk spilles veldig høyt fra en bærbar radio. Missy skrur av radioen og sier: ”Hei, 

Vernon”. 

 Den tykke mannen sier: ”Hei, Missy. Kommet for å få tilbake den gamle jobben din?” 

 Dette er Doktoren, bestemmer jeg meg for, for han er for stor, for rund, for storslagent 

velfødd til å være Pjerrot, for selvbevisst til å være Pantalone. Ansiktet hans rynker seg i 

glede av å se Missy, hun smiler av å se ham, og jeg er sjalu: Jeg føler et stikk av smerte jage 

gjennom hjertet (som for øyeblikket befinner seg i en sandwichpose i Missys kåpelomme), 

skarpere enn det jeg følte da jeg stakk hattenålen i det, og festet det på døren hennes.  

 Apropos hjertet mitt: hun har tatt det opp fra lommen, og vifter med det til patologen 

Vernon. ”Vet du hva dette er?” sier hun.  

 ”Hjerte,” sier han. ”Nyrer har ikke ventrikler, og hjerner er større og våtere. Hvor fikk 

du tak i det?”  

 ”Jeg hadde håpet at du kunne si meg det,” sier hun. ”Kommer det ikke herfra? Skal det 

liksom være en Alle hjerters dag-hilsen, Vernon? Et menneskehjerte festet til ytterdøren 

min?”  

 Han rister på hodet. ”Kommer ikke herfra,” sier han. ”Skal jeg ringe politiet?” 

 Hun rister på hodet. ”Typisk om de da bestemmer seg for at jeg er en seriemorder og 

sender meg i stolen,” sier hun.  

 Doktoren åpner sandwichposen og dytter på hjertet med butte fingre i latekshansker. 

”Voksen, i ganske god form, tok vare på hjertet sitt,” sa han. ”Skåret ut av en profesjonell.”   

 Jeg smiler stolt av dette, og bøyer meg ned for å snakke med den døde, svarte mannen 

på bordet, med brystet åpent og de trælete, basstrengplukkende fingrene. ”Gå vekk, Harlekin,” 

mumler han stille, for ikke å fornærme Missy og legen sin. ”Ikke lag no’ trøbbel her.”  

 ”Hysj på deg. Jeg lager trøbbel hvor enn jeg vil,” sier jeg til ham. ”Det er det jeg er til 

for.” Men, i et øyeblikk, føler jeg et tomrom inni meg: Jeg er lengselsfull, nesten Pjerrotaktig, 

en stakkarslig ting for en Harlekin å være.  

 Å, Missy, jeg så deg i går på gaten, og fulgte etter deg inn på Al’s Super-Valu Foods 

and More, mens jublende glede og fryd steg opp i meg. I deg så jeg noen som kunne rive meg 

vekk, føre meg vekk fra meg selv. I deg så jeg min Alle hjerters venn, min Columbine.  

 Jeg sov ikke i natt, og i stedet skapte jeg rot og røre i byen, forfyllet de uforfyllede. Jeg 

fikk tre edru bankdirektører til å dumme seg ut med drag queens fra Madame Zora’s Revue 

and Bar. Jeg smøg meg inn på rommene til de sovende, usett og uant, og smuglet bevis for 

mystiske og eksotiske stevnemøter ned i lommer, under puter og inn i sprekker, og jeg kunne 
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bare forestille meg fornøyelsen som ville fyres opp dagen etter, når skitne, franske 

fantasitruser ville bli funnet dårlig gjemt under sofaputer og i innerlommene på anstendige 

dresser. Men det var halvhjertet, og det eneste ansiktet jeg kunne se var Missys. 

Å, en forelsket Harlekin er et sørgelig vesen.  

Jeg lurer på hva hun vil gjøre med gaven min. Noen jenter avviser hjertet mitt; andre 

tar på det, kysser det, kjæler med det, tukter det med all verdens kjærtegn før de gir det tilbake 

i min varetekt. Noen ser det aldri engang.  

Missy tar tilbake hjertet, legger det i sandwichposen igjen, lukker igjen ziplåsen. ”Skal 

jeg kremere det?” spør hun.  

”Kan du like gjerne. Du vet hvor kremeringsovnen er,” sier Doktoren, mens han 

vender tilbake til den døde musikeren på bordet. ”Og jeg mente det jeg sa om jobben. Jeg 

trenger en god labassistent.” 

Jeg ser for meg hjertet mitt sive opp til himmelen som aske og røyk, der det dekker 

verden. Jeg vet ikke hva jeg synes om dette, men med sammenbitt kjeve rister hun på hodet, 

mens hun sier hadet til patologen Vernon. Hun har stappet hjertet mitt ned i lommen, og hun 

går ut av bygningen, opp Cemetery Road og tilbake til byen.  

Jeg hopper og danser foran henne. Kontakt ville være fint, bestemmer jeg meg for, og 

for å gjøre tankene til virkelighet, forkler jeg meg som en krokete, gammel dame på vei til 

butikken, og dekker de røde paljettene på drakten min med en fillete kappe, gjemmer det 

maskerte ansiktet med en omfangsrik hette, og øverst i Cemetery Road går jeg ut foran henne 

og sperrer veien for henne.  

Fantastiske, fantastiske, fantastiske meg, og jeg sier til henne med en stemme lik den 

eldste av kvinner: ”Avse en kobbermynt til en krokete, gammel dame, kjære, så skal jeg spå 

deg en fremtid som vil få deg til å gå i spinn av glede,” og Missy stopper. Hun åpner 

lommeboken og finner fram en dollarseddel.  

”Her,” sier Missy.  

Og jeg vil fortelle henne om den fantastiske mannen hun vil møte, kledd i rødt og gult, 

og med en dominomaske, som vil gi henne spenning og elske henne, og aldri, aldri forlate 

henne (for det er ikke så lurt å fortelle din Columbine hele sannheten), men i stedet tar jeg 

meg i å si, med en sprukket, gammel stemme: ”Har du noen gang hørt om Harlekin?”  

Missy ser tankefull ut. Så nikker hun. ”Ja,” sier hun. ”Karakter i commedia dell’arte. Drakt 

med rombemønster. Hadde på seg maske. Jeg tror han var en slags klovn, eller noe?  

 Jeg rister på hodet under hetten. ”Ikke en klovn,” sier jeg. ”Han var…” 
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 Og jeg merker at jeg er i ferd med å fortelle henne sannheten, så jeg holder tilbake 

ordene, og later som om jeg har et slikt hosteanfall som eldre kvinner er spesielt mottakelige 

for. Jeg lurer på om dette er kjærlighetens kraft. Jeg kan ikke huske at den har skapt meg bry 

med andre kvinner jeg trodde jeg hadde elsket, andre Columbiner jeg har møtt gjennom for 

lengst forgangne århundrer.  

 Jeg myser på Missy gjennom gamle kvinneøyne: Hun er tidlig i tjueårene, og hun har 

lepper som en havfrues, fyldige, veldefinerte og bestemte, og grå øyne og en bestemt 

intensitet i blikket.  

 ”Går det bra med deg?” spør hun.  

 Jeg hoster, spytter, hoster litt mer og gisper: ”Jada, kjære du, det går bra. Takk så 

mye.” 

 ”Så,” sier hun, ”skulle du ikke spå fremtiden min?” 

 ”Harlekin har gitt deg sitt hjerte,” hører jeg meg selv si. ”Du må finne dets rytme 

selv.”  

 Hun stirrer forvirret på meg. Jeg kan ikke forandre meg eller forsvinne mens hun ser 

på meg, og jeg føler meg fastlåst, sint på den forræderske tungen min for å ha sviktet meg. 

”Se,” sier jeg, ”en kanin!” og hun snur seg, følger den pekende fingeren min, og når øynene 

hennes glir av meg forsvinner jeg, popp!, som en kanin ned i et hull, og når hun ser tilbake er 

det ikke et spor igjen av den gamle spåkonen, det vil si meg.  

 Missy går videre, og jeg hopper og danser etter henne, men skrittene mine har ikke 

den samme spensten som i morges.  

 Midt på dagen, og Missy har gått til Al’s Super-Valu Foods and More, hvor hun 

kjøper et lite stykke ost, en kartong med ukonsentrert appelsinjuice og to avokadoer, og videre 

til County One Bank hvor hun tar ut to hundre og syttini dollar og tjueto cent, det vil si alt hun 

har på sparekontoen, og jeg lister meg etter henne, sukkersøt og stille som graven.  

 ”Hei, Missy,” sier eieren av Salt Shaker Café når Missy går inn. Han har trimmet 

skjegg, mer pepper enn salt, og hjertet mitt ville ha hoppet over et slag hvis det ikke var for at 

det ligger i sandwichposen i Missys lomme, for denne mannen begjærer henne åpenbart, og 

selvtilliten min, som er legendarisk, daler og visner. Jeg er Harlekin, sier jeg til meg selv, i 

rombemønstret skrud, og hele verden er min harlekinade. Jeg er Harlekin, som oppsto fra de 

døde for å spille de levende mine puss. Jeg er Harlekin, bak masken, med staven. Jeg plystrer 

for meg selv, og selvtilliten stiger, fast og mektig atter en gang.  

 ”Hei, Harve,” sier Missy. ”Gi meg et fat med stekte poteter og en flaske med ketchup.”  

 ”Er det alt?” spør han.  
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 ”Ja,” sier hun. ”Det er bra. Og et glass vann.” 

 Jeg sier til meg selv at Harve er Pantalone, den tåpelige kjøpmannen som jeg må 

forlede, forbløffe, forfjamse og forvirre. Kanskje det er et knippe pølser på kjøkkenet. Jeg 

beslutter å bringe herlig uorden til verden, og å ligge med yppige Missy før midnatt: min Alle 

hjerters dags presang til meg selv. Jeg ser for meg at jeg kysser leppene hennes.  

 Det er en håndfull andre middagsgjester der. Jeg underholder meg selv med å bytte om 

tallerkenene deres mens de ikke ser, men jeg har vanskelig for å se det morsomme i det. 

Servitøren er tynn, og håret hennes henger i triste lokker rundt ansiktet. Hun ignorerer Missy, 

som hun åpenbart regner for utelukkende å være Harves enemerke.  

 Missy sitter ved bordet, og tar sandwichposen ut av lommen. Hun legger den foran seg 

på bordet.  

 Pantalone-Harve sprader over til Missys bord, gir henne et glass vann, en tallerken 

med stekte poteter og en flaske Heinz 57 Varieties Tomato Ketchup. ”Og en biffkniv,” sier 

hun til ham.  

 Jeg spenner bein på ham på vei tilbake til kjøkkenet. Han banner, og jeg føler meg 

bedre, mer som mitt gamle meg, og jeg klyper servitøren i baken idet hun går forbi bordet til 

en gammel mann, som leser USA Today mens han pirker i salaten. Hun gir den gamle mannen 

et stygt blikk. Jeg småler, og så oppdager jeg at jeg føler meg ganske rar. Jeg setter meg 

plutselig ned på gulvet.  

 ”Hva er dét, vennen?” spør servitøren Missy.  

 ”Helsekost, Charlene,” sier Missy. ”Får kroppen til å ta opp jern.” Jeg kikker opp over 

bordkanten. Hun skjærer opp små biter med leverfarget kjøtt på tallerkenen, dynket med 

rikelige mengder tomatsaus, og fyller gaffelen med stekte poteter. Så tygger hun.  

 Jeg ser hjertet mitt forsvinne inn i rosenknoppmunnen hennes. Min Aller hjerters dag-

spøk virker på et vis mindre morsom.  

 ”Er du blodfattig?” spør servitøren på vei forbi igjen med en kanne rykende varm 

kaffe.  

 ”Ikke nå lenger,” sier Missy mens hun stapper i seg enda en slump med rå brusk, som 

er skåret opp i små biter, og tygger hardt før hun svelger. 

 Og mens hun gjør seg ferdig med å spise hjertet mitt, titter Missy ned, og ser meg 

ligge henslengt på gulvet. Hun nikker. ”Vi tar det utenfor,” sier hun. ”Nå.” Så reiser hun seg, 

og legger igjen ti dollar ved siden av tallerkenen.  
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 Hun sitter på en benk på fortauet, og venter på meg. Det er kaldt, og gaten er nesten 

øde. Jeg setter meg ved siden av henne. Jeg ville hoppet og danset rundt henne, men det føles 

så tåpelig nå som jeg vet at noen ser det.  

 ”Du spiste hjertet mitt,” sier jeg til henne. Jeg kan høre hvor grinete stemmen min er, 

og det irriterer meg.  

 ”Ja,” sier hun. ”Er det derfor jeg kan se deg?” 

 Jeg nikker.  

”Ta av deg den dominomasken,” sier hun. ”Du ser teit ut.” 

 Jeg strekker armene opp, og tar av meg masken. Hun ser litt skuffet ut. ”Ikke mye 

forbedring,” sier hun. ”Så, gi meg hatten. Og stokken.”  

 Jeg rister på hodet. Missy strekker ut armene, og plukker hatten av hodet mitt, tar 

stokken fra hånden min. Hun leker med hatten, og de lange fingrene hennes børster og bøyer 

den. Neglene hennes er lakkert blodrøde. Så strekker hun seg, og smiler bredt. Poesien har 

forsvunnet fra sjelen min, og den kalde februarvinden gir meg frysninger.  

 ”Det er kaldt,” sier jeg.  

 ”Nei,” sier hun. ”Det er perfekt, strålende, vidunderlig og magisk. Det er Alle hjerters 

dag, ikke sant? Hvem kan fryse på Alle hjerters dag? For en fin og fabelaktig tid av året.”  

 Jeg ser ned. Rombene falmer på drakten min, som er i ferd med å bli spøkelseshvit, 

Pjerrothvit.  

 ”Hva gjør jeg nå?” spør jeg henne.  

 ”Jeg vet ikke,” sier Missy. ”Svinner hen, kanskje. Eller finner en annen rolle… En 

elskovssyk hyrde, muligens, drømmende og lengtende under den bleke månen. Alt du trenger 

er en Columbine.” 

 ”Deg,” sier jeg. ”Du er min Columbine.”  

 ”Ikke nå lenger,” sier hun. ”Det er i grunnen gleden med en harlekinade, ikke sant? Vi 

forandrer kostymer. Vi forandrer roller.”  

 For et smil hun sender meg nå. Så setter hun hatten, min hatt, min egen harlekinhatt, 

opp på hodet. Hun dikker meg under haken.  

 ”Du, da?” spør jeg.  

 Hun hiver staven opp i luften: den slår kollbøtter, og vrir seg i en høy bue, røde og 

gule bånd snurrer og virvler rundt den, og så lander den pent, nesten lydløst, i hånden hennes 

igjen. Hun setter tuppen på fortauet, reiser seg fra benken i én, flytende bevegelse. ”Jeg har 

ting å gjøre,” sier hun. ”Billetter å ta. Mennesker å drømme.” Den blå kåpen hennes, som en 

gang var morens, er ikke lenger blå, men kanarigul, dekket med røde romber.  
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 Så lener hun seg over, og kysser meg mektig og hardt på leppene.   

 

Et eller annet sted var det en bil som ettertente. Jeg snudde meg forskrekket, og da jeg så 

tilbake, var jeg alene på gaten. Jeg satt der en god stund, alene.  

 Charlene åpnet døren på Salt Shaker Café. ”Hei, Pete. Er du ferdig her ute?” 

 ”Ferdig?” 

 ”Ja. Kom igjen. Harve sier røykepausen din er over. Og du kommer til å fryse. Tilbake 

til kjøkkenet.” 

 Jeg stirret på henne. Hun kastet på de pene lokkene, og smilte et øyeblikk til meg. Jeg 

kom meg på føttene, justerte de hvite klærne mine, kjøkkenassistentuniformen, og fulgte etter 

henne inn.  

 Det er Alle hjerters dag, tenkte jeg. Fortell henne hva du føler. Fortell henne hva du 

synes.  

 Men jeg sa ingenting. Jeg turte ikke. Jeg simpelthen fulgte henne inn som et stumt, 

lengtende vesen.  

 På kjøkkenet ventet en stabel med tallerkener på meg: jeg begynte å skrape restene 

oppi søpla. Det var en bit mørkt kjøtt på en av tallerkenene, ved siden av noen halvspiste 

stekte poteter dekket av ketchup. Den så nesten rå ut, men jeg gravde ned i den størknende 

ketchupen, og, da Harve hadde ryggen til, plukket jeg den opp fra tallerkenen og tygget på 

den. Den smakte metallisk og brusket, men jeg svelget den likevel, og jeg aner ikke hvorfor.  

 En klatt med ketchup dryppet fra tallerkenen, ned på ermet på den hvite uniformen 

min, og formet en perfekt rombe.  

 ”Du, Charlene,” ropte jeg over kjøkkenet. ”God Alle hjerters dag.” Og så begynte jeg 

å plystre.  



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar til 

oversettelsene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

1. Forfatter og tekster 

Neil Gaiman er en britisk forfatter, bosatt i USA, som har skrevet en rekke bøker, noveller og 

tegneserier i sjangeren fantasy eller fantastisk litteratur. Noen av dem er det også blitt filmer 

av, blant andre Stardust og Coraline. De to novellene jeg har valgt å oversette, ”October in 

the Chair” og ”Harlequin Valentine”, er fra novellesamlingen Fragile Things. Short Fictions 

and Wonders. Gaiman sier selv at han skrev ”October in the Chair” som et slags utkast til en 

barnebok som han hadde bestemt seg for å skrive (Gaiman 2007:6). Denne er nå utgitt og 

heter The Graveyard Book. ”Harlequin Valentine” ble skrevet til en bok hvor forfattere skrev 

historier inspirert av et pariserhjul som skulptøren Lisa Snellings hadde laget. Gaiman ble 

spurt om å skrive en historie inspirert av billettselgeren, som var en harlekinfigur (Gaiman 

2007:14). Resultatet ble altså ”Harlequin Valentine”.  Det er flere grunner til at jeg valgte å 

oversette noe av Neil Gaiman. For det første liker jeg sjangeren og spesielt bøkene hans. For 

det andre er det lite av det han har skrevet som er oversatt til norsk. I tillegg byr sjangeren på 

utfordringer for oversetteren. Siden fantastisk litteratur er en spesiell sjanger, er det en egen 

stemning i disse historiene, som jeg har forsøkt å overføre til de norske oversettelsene. De to 

novellene jeg har valgt er ganske langt fra realisme. Man får inntrykk av at man er i en verden 

på grensen mellom drøm og virkelighet. Selv om dagligdagse ting og steder blir nevnt, er det 

mange urealistiske momenter i disse tekstene. Månedene i året er faktiske personer, det er 

spøkelser og magi. Dette kan medføre andre valg for en oversetter enn de man foretar når man 

oversetter en realistisk historie. Skal man for eksempel oversette navn på personer, steder og 

butikker eller la dem være som de er i kildeteksten? Språket byr også på utfordringer, særlig i 

”Harlequin Valentine”, hvor Gaiman gjør noen språklige krumspring for å understreke at 

Harlekin er en akrobat. Det er også en miks av nytt og gammelt i disse historiene. Samtidig 

som det nevnes en del moderne fenomener, er det innimellom brukt relativt gammeldagse ord 

og vendinger. Grunnen til at jeg valgte nettopp disse to novellene er at i ”October in the 

Chair” er utfordringen med navn gjeldende, og i begge novellene byr lange, innviklede 

setninger på utfordringer. De passer også godt sammen, og er av passende lengde.  

 

2. Teoretisk tilnærming 

Teoretikere innenfor oversettelsesfaget har forskjellige måter å beskrive oversettelsesstrategier på, 

men de fleste skiller mellom to eller flere forskjellige strategier. Friedrich Schleiermacher mener 

det er to mulige strategier for en oversetter som ønsker å forene forfatter og leser. Den første 

strategien ”leaves the author in peace as much as possible and moves the reader toward him” 

(Schleiermacher 2004:49). Den andre metoden “leaves the reader in peace as much as possible 
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and moves the writer toward him” (ibid.) Om den første strategien sier Schleiermacher videre at 

oversetteren “seeks to impart to the reader the same image, the same impression that he himself 

received” (ibid.) Dette innebærer å legge seg nært opp til kildeteksten, og å være forsiktig med å 

gjøre endringer som kan ødelegge forholdet mellom tekst og leser.   

Andre teoretikere skiller mellom strategier ved å forklare hva slags ekvivalens 

oversetteren prøver å oppnå. Begrepet ekvivalens har lenge vært viktig innenfor 

oversettelsesteori. Eugene Nida deler ekvivalens inn i to typer: formal equivalence og 

dynamic equivalence (Munday 2008:42), eller formell ekvivalens og dynamisk ekvivalens. 

Formell ekvivalens har fokus på beskjeden i seg selv og i hvilken form den gis, mens 

dynamisk ekvivalens ”aims at complete naturalness of expression, and tries to relate the 

receptor to modes of behaviour relevant within the context of his own culture” (Nida 

2004:156). Det vil si at for at målteksten skal være dynamisk ekvivalent, må oversetteren ha 

fokusert på at teksten skal flyte naturlig på målspråket, og at språket er så naturlig som mulig. 

Dersom målspråket er norsk, må altså språket reflektere norske språkvaner. I en oversettelse 

fra engelsk til norsk må man for eksempel noen ganger endre ordstilling for at språket skal bli 

naturlig. Et eksempel på dette er en setning fra ”Harlequin Valentine”: “I squint through old-

woman eyes at Missy” (s.224). I oversettelsen av denne setningen har jeg endret ordstilling 

slik at ”på Missy” ikke kommer til slutt, da det ikke er naturlig på norsk. Resultatet ble da 

altså: ”Jeg myser på Missy gjennom gamle kvinneøyne.” Dette blir mer naturlig siden det 

norske språket er bygget opp slik at man som regel sparer den tyngste og lengste delen av 

setningen til slutt. At språket skal flyte naturlig er også grunnen til at jeg enkelte steder har 

utelatt eller lagt til visse ord noen steder, jamfør kapittel 3.3.  

Nida sier også om dynamisk ekvivalens at “the relationship between the receptor and 

message should be substantially the same as that which existed between the original receptors 

and the message” (ibid.) Dette betyr at en dynamisk ekvivalent oversettelse bør kunne skape 

de samme reaksjonene og konnotasjonene i målkulturen som i kildekulturen. Dette er en av 

grunnene til at jeg har valgt å oversette navn, noe jeg kommer tilbake til nedenfor. Nida sier 

også om oversettelser at ”correspondence in meaning must have priority over correspondence 

in style” (Nida 2004:161). Der man er nødt til å velge mellom å bevare stil og å få frem 

budskapet, skal man altså konsentrere seg om å få frem budskapet.  

 Werner Koller bruker også begrepet ekvivalens, men deler det inn i fem forskjellige 

typer: denotative equivalence, connotative equivalence, text-normative equivalence, 

pragmatic equivalence og formal equivalens (Munday 2008:47). Av disse er det connotative 

equivalence og pragmatic equivalence som er mest relevant for meg. Pragmatisk ekvivalens er 
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”oriented towards the receiver of the text or message” (ibid.) Dette tilsvarer Nidas dynamiske 

ekvivalens. Konnotativ ekvivalens ”is related to the lexical choices, especially between near-

synonyms” (ibid.) Der man har flere valg når man skal oversette et ord, er det altså det som 

skaper de samme konnotasjonene som det i kildeteksten, som er mest ekvivalent. Dette kan 

være vanskelig siden konnotasjoner kan være individuelle. For eksempel har ”kjerring” i visse 

deler av Norge hyggelige konnotasjoner, mens det i andre deler av landet forbindes med noe 

negativt. Det har altså å gjøre med hva leseren/høreren forbinder med ordet. Det finnes 

imidlertid en del ord som har faste konnotasjoner, da særlig negative (Endresen m.fl. 2005:48) 

For eksempel vil de fleste ungdommer bli fornærmet om de blir kalt ”nerd”. I en 

oversettelseskontekst må oversetteren vurdere hva slags konnotasjoner forfatteren har villet 

skape, og ta valg utfra det. Hvordan jeg har tatt hensyn til konnotasjoner kan sees blant annet 

under diskusjonen av navn i kaptittel 4.  

Jeg har ikke bevisst fulgt noen konkret teori under oversettelsen av disse novellene, 

men har ønsket å gjengi kildeteksten mening for mening i motsetning til ord-for-ord, og de 

teoriene som er nevnt her er de som passer best overens med det jeg har tenkt underveis mens 

jeg har arbeidet med disse tekstene. Jeg har fokusert på at leseropplevelsen man får av 

målteksten skal være så nær som mulig den man får av kildeteksten. Dette passer godt med 

hva Nida mener med dynamisk ekvivalens og hva Schleiermacher mener med at ”the 

translator leaves the author in peace (…) and moves the reader toward him” (Schleiermacher 

2004:49). I tillegg har jeg vært opptatt av at ord som jeg anser som viktige skal bringe frem de 

rette konnotasjonene, og latt konteksten hjelpe meg å foreta enkelte valg. Når det har stått 

mellom bevaring av stil og å få frem budskapet, har jeg fokusert på det siste, og sist, men ikke 

minst, har jeg forsøkt å få målspråket så naturlig som mulig.  

 

3.1 Stilvalg 

Når man oversetter litteratur, må man vurdere hva slags stil man skal bruke på målspråket. 

Skal man for eksempel bruke bokmål, nynorsk eller dialekt? Skal man variere, og bruke 

bokmål i den narrative delen og dialekt i direkte tale, eller skal man gjøre det samme hele 

veien?  

Selv har jeg vært opptatt av å ikke bevege meg for langt unna kildeteksten når det 

gjelder stil. Der forfatteren har brukt særegne uttrykk, har jeg forsøkt å finne like særegne 

uttrykk. Der forfatteren har valgt gammeldagse ord, har jeg forsøkt å finne gammeldagse ord, 

og der forfatteren har brukt moderne språk, har jeg brukt moderne språk. I den narrative delen 

av Gaimans noveller er det ikke noe som tilsier at man burde bruke dialekt i målteksten. Jeg 
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har brukt et relativt konservativt bokmål i oversettelsen, og latt være å bruke dialekt. Grunnen 

til at jeg valgte konservativt bokmål, er at Gaiman bruker noen gammeldagse uttrykk i disse 

novellene, og at de begge er fabellignende historier. I begge novellene er det også karakterer 

som har eksistert i lang, lang tid. Både månedene og Harlekin er jo flere århundrer gamle. 

Selv om historiene kan virke som de foregår i den moderne verden, skaper de en følelse av at 

det som skjer kunne skjedd overalt, til enhver tid.  For at det ikke skulle bli for stivt, har jeg 

imidlertid valgt å bruke ”stein” i stedet for ”sten”, ”bein” i stedet for ”ben”, ”trøtt” i stedet for 

”trett” og ”fram” i stedet for ”frem”. Jeg har også valgt å bruke endelsen –te i preteritum, for 

eksempel ”røykte”, og ikke ”røyket”. I ”Harlequin Valentine” har jeg også brukt et par a-

endelser: ”leppa” og ”søpla”, da jeg synes det blir for stivt å bruke ”leppen” og ”søppelet”.  

Det at fortellerne er såpass gamle har også gjort at jeg har valgt å bruke noen 

gammeldagse ord her og der (noe Gaiman også har gjort, for eksempel ”beshrew” og 

”perchance”). I ”Harlequin Valentine”, for eksempel, har jeg oversatt ”Secret, secret, qiuet as 

a mouse I follow her” (s.218) til ”Lønnlig, lønnlig, stille som en mus følger jeg etter henne”. 

Grunnen til at jeg oversatte ”secret” med ”lønnlig” er at Harlekin er en flere århundrer 

gammel karakter, og den fabellignende stilen på fortellingen. Det virker også mer poetisk, og 

Harlekin skal være en figur med poesi i sjelen (i novellen sier han på et senere tidspunkt at 

”poesien har forlatt sjelen min”).   

I direkte tale har jeg valgt å bruke avvik fra standard der det er det i kildeteksten. Det 

er ikke noen utbredt bruk av dette i disse novellene, men for eksempel Doktoren i ”Harlequin 

Valentine” bruker korte setninger og dropper enkelte ord. Et eksempel på dette, er det han sier 

når Missy kommer inn døren til obduksjonsrommet: ”You come for your old job back?” 

(s.221) hvor han har droppet ”have”. Dette har jeg oversatt til: ”Kommet for å få tilbake den 

gamle jobben din?” Jeg har altså droppet både ”har” og ”du”, da det er mer naturlig på norsk. 

I en annen setning har han droppet en artikkel, noe som godt lar seg overføre til norsk: ”Don’t 

come from here” (s.221). Dette har jeg oversatt til ”Kommer ikke herfra”. Mannen han har på 

obduksjonsbordet bruker også avvik fra standard. Når Harlekin bøyer seg ned for å snakke 

med ham, sier han: ”Go ’way, Harlequin”, (…) Don’t you go causing trouble here” (s. 221-

222). Selv om det er brukt to sammentrekninger her, har jeg valgt å bruke bare én i 

oversettelsen, siden ”don’t” er så godt som standard i engelsk tale. Resultatet ble da slik: ”Gå 

vekk, Harlekin”, (…) ”Ikke lag no’ trøbbel her.”  

Man må også ta valg i forhold til tegnsetting, siden reglene er forksjellige på engelsk 

og norsk. Gaiman bruker en del lange setninger, noe som ikke er så vanlig å gjøre på norsk. 

Her må man passe på at kommaene blir riktig i forhold til norske regler. For å beholde 
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tempoet i teksten, har jeg valgt å ikke dele opp setningene i mindre setninger, men jeg har lagt 

til komma i henhold til norske skriveregler. Av samme grunn har jeg valgt å overføre den 

store bruken av ”og” i disse tekstene, særlig i direkte tale. Det er dermed ikke sagt at jeg 

overført det alle steder. Der jeg har følt at det har blitt for unaturlig å bruke ”og” i målteksten, 

har jeg latt være å gjøre det, for eksempel når det gjelder oppramsing og lignende, som her: ”I 

cough and splutter and cough some more, and gasp (…)” (s.224). Her har jeg valgt å ikke 

overføre de to første ”and”, lagt til komma i stedet, og fjernet det siste kommaet: ” Jeg hoster, 

spytter, hoster litt mer og gisper (…)”.  

 

3.2. Hjemliggjøring eller ikke 

Oversettere må også vurdere om de skal konsentrere seg mest om målkulturen eller mest om 

kildekulturen når de skal oversette. Skal man oversette navn på personer og produkter eller la 

dem stå som de er i kildeteksten? Skal man endre på tegnsetting? Skal man erstatte fremmede 

idiomer med korresponderende idiomer på målspråket? Teoretikere er uenige om dette. 

Lawrence Venuti og Antoine Berman er for ”foreignization” eller fremmedgjøring i 

oversettelser. Dette betyr at det skal være tydelig at målteksten er en oversettelse, og at 

oversetteren tydeliggjør dette ved å ta vare på det fremmede i kildeteksten (Munday 

2008:145). Berman (2004) mener at ved for eksempel å erstatte engelske idiomer med norske, 

eller endre på tegnsetting og ordstilling skjer det en ”forvrengning” av kildeteksten som ikke 

er ønskelig. Selv har jeg har valgt å legge meg på et nivå midt imellom når det gjelder 

hjemliggjøring og fremmedgjøring. Amerikansk kultur, med alt det innebærer av alle slags 

mulige mennesker, produkter og merkedager, er ikke så ukjent for nordmenn nå til dags, så 

det er ikke så mye som er direkte fremmed i disse tekstene. Nordmenn blir stadig minnet om 

disse tingene gjennom tv, film og internett. Amerikanske tradisjoner og produkter som for 

eksempel Valentine’s Day og Milky Way har også spredd seg til Norge. Det er likevel enkelte 

elementer som jeg har valgt å hjemliggjøre. Det er også en viss forskjell på de to novellene. 

Siden ”October in the Chair” er en barnehistorie har jeg valgt å hjemliggjøre mer i den enn i 

”Harlequin Valentine”, med tanke på den antatte leseren. Den sistnevnte er også mye mer 

tydelig plassert i en amerikansk kontekst enn ”October in the Chair”. De to guttene det 

handler om i ”October in the Chair” har kallenavn som er viktige for forståelsen av teksten. 

Jeg ville at navnene skulle skape konnotasjoner som gjør at leseropplevelsen blir mest mulig 

lik for leseren av målteksten som for leseren av kildeteksten. I dag er det ikke så vanlig å 

oversette navnene i kildeteksten til målspråket (Venuti 2004:484), men det finnes unntak, for 

eksempel i barnebøker. Eksempler på dette er Horrid Henry som i Norge er blitt oversatt til 
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Rampete Robin, og navn i Harry Potter av J. K. Rowling; for eksempel er Hagrid blitt 

oversatt til Gygrid. I likhet med ”October in the Chair” og ”Harlequin Valentine”, er Harry 

Potter en historie som ligger langt fra realisme. ”October in the Chair” og Harry Potter er 

også i utgangspunktet skrevet for barn, om enn relativt store barn. Av disse grunnene har jeg 

valgt å oversette navn til norsk på en måte som forhåpentligvis gjør at leseropplevelsen blir 

mest mulig lik for leseren av målteksten som for leseren av kildeteksten. Jeg har også valgt å 

bruke norsk skrivemåte på navn som har en egen skrivemåte i Norge. Jeg har derimot valgt å 

ikke hjemliggjøre stedsnavn, valuta og navn på serveringssteder og butikker av grunner som 

jeg kommer tilbake til nedenfor. Som nevnt har jeg også forøkt å få målspråket til å flyte og 

”lyde” naturlig, noe som innebærer at jeg enkelte steder har endret på tegnsetting, ordstilling 

og så videre.   

 

3.3. Flyt 

Å bevare flyten i en tekst man skal oversette kan være utfordrende. På engelsk er det mer 

vanlig å bruke lange setninger med innskutte ledd, og det er en relativt stor bruk av ”og”. Ofte 

kan man også si ting med færre ord, og på en annerledes måte enn på norsk. Som nevnt har 

jeg valgt å beholde en stor del av ”og”-bruken for å bevare tempoet i tekstene. Et eksempel på 

dette er fra ”October in the Chair” når August spør September om historien han forteller er 

blitt fortalt før:  

 

”Is this the one where some rich dude buys the wine to go with his dinner, and the chef 

decides that the dinner the rich dude ordered isn’t good enough for the wine, so he sends 

out a different dinner, and the guy takes one mouthful, and he’s got, like, some rare 

allergy and he just dies like that, and the wine never gets drunk after all?” (s.66) 

 

”Er dette den der en eller annen rik fyr kjøper vinen til middagen, og kokken beslutter at 

middagen den rike fyren har bestilt ikke er god nok for vinen, så han sender ut en annen 

middag, og fyren tar en munnfull, og han har liksom en slags sjelden allergi, så han bare 

dør der og da, og vinen blir ikke drukket likevel?” 

 

Her ser jeg for meg at August snakker ganske fort, og derfor bruker mange konjunksjoner. Det 

er heller ikke så uvanlig å bruke en del ”og” i muntlig sammenheng på norsk. Dermed valgte 

jeg å overføre bruken av ”og” her. Et unntak er der det står ”and” etter ”allergi”, hvor jeg har 

valgt en annen konjunksjon, nemlig ”så”, da jeg føler det flyter bedre på norsk.  
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 Andre steder har jeg måttet endre på måten ting har blitt sagt på, for å få det til å flyte 

bra på norsk. I ”October in the Chair” sier September ”But you aren’t in the chair now, are you, 

dear?”, før den narrative delen tar over, og det står: “said September, an elegant creature of 

mock solicitude” (s.64). Å oversette dette med “sa September, et elegant vesen av liksom-

omsorg” eller noe lignende gjør at målteksten blir unaturlig. Skulle dette fungere på norsk 

måtte man lagt til ”som var” mellom ”September” og ”et”. Det ville ført til at leseren antar at 

September alltid snakker på denne måten. Jeg tolker det derimot som at han er et ”elegant 

creature of mock solicitude” idet han kommer med denne uttalelsen. Derfor valgte jeg å gjøre 

noen endringer, og oversatte det med ”sa September med elegant liksom-omsorg”. Jeg synes 

også dette flyter bedre enn det andre alternativet.  

 Et stykke ut i ”October in the Chair” blir det nevnt på slutten av en setning at det er alle 

månedene som sitter rundt bålet: ”They looked at each other across the fire, the months of the 

year”(s.66). ”[T]he months of the year” har jeg valgt å oversette til ”de tolv månedene i året”. 

Dette har jeg gjort for å bevare flyten og setningsstrukturen. Å bare bruke ”månedene i året” 

etter komma flyter ikke like godt, og jeg ville ikke endre på setningsstrukturen, siden den med 

en liten endring også kan brukes på målspråket. Resultatet ble da slik: ”De så på hverandre 

over bålet, de tolv månedene i året”. I motsetning til dette har jeg andre steder måttet droppe 

ord for å bevare flyten, for eksempel i dette utdraget fra ”Harlequin Valentine”: (…) and when 

a secret lover was killed in a three car pile-up on the interstate (…) (s.219). Problemet her var 

“three car pile-up”. For å si det samme på målspråket, må man bruke flere og lengre ord. ”En 

bilulykke/kjedekollisjon hvor tre biler var involvert” ble altfor langt og kronglete i en setning 

som er ti linjer lang. Derfor valgte jeg å droppe ”three car”, og bare bruke ”kjedekollisjon”. 

Her går spesifiseringen om at det var tre biler i kollisjonen tapt, men Bokmålsordboka definerer 

”kjedekollisjon” med ”kollisjon mellom flere enn to biler”. Altså må det være snakk om minst 

tre stykker. Jeg synes dette holder, siden jeg ikke tror det er et veldig viktig poeng at det var tre 

biler i denne kollisjonen. Det blir tross alt nevnt i en setning som er proppfull av informasjon.  

 

4. Navn 

I ”October in the Chair” er det som nevnt en del navn som kan oversettes. Månedene i året er 

personifiserte, og sitter sammen rundt et bål og forteller historier. Disse er blitt oversatt til de 

norske navnene på månedene. Dette fjerner målteksten litt fra kildekulturen, men i denne 

novellen er ikke kildekulturen så godt fremhevet i kildeteksten. Dessuten passer det best å 

bruke de norske navnene på månedene, siden andre navn også er oversatt. Noe som var litt 

mer utfordrende var kallenavnene til de to guttene i historien Oktober forteller. Den første av 
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guttene blir kalt ”the Runt” fordi han er liten og tynn. The Free Online Dictionary definerer 

“runt” som ”An undersized animal, especially the smallest animal of a litter” eller et ufint 

kallenavn på et lavt menneske. Jeg vurderte først å oversette ”the Runt” med Pingla, men 

dette ville bringe frem konnotasjoner utover det at han er tynn og liten. En pingle er svak og 

redd, og man trenger ikke nødvendigvis å være det selv om man er liten og tynn. ”Pingla” er 

også veldig negativt ladet. Dermed falt valget på Spjælingen i stedet. I Bokmålsordboka 

defineres ”spjæling” som ”tynn, spinkel person”, noe som passer beskrivelsen av denne 

gutten. Brødrene hans forsvarer bruken av dette kallenavnet med ”But he is the runt of the 

litter”, som jeg har oversatt til ”Men han er jo kullets spjæling.” Selv om ”spjæling” ikke har 

betydningen ”den minste i et kull”, føler jeg likevel at denne setningen fungerer, og at det er 

tydelig at det er det at han er den minste av barna brødrene vil frem til. Eventuelt kunne 

setningen blitt oversatt med ”Men han er jo den minste i kullet”, ”Han er jo den minste av 

barna” eller noe lignende, men dette synes jeg blir å eksplisittere for mye, og å bevege seg for 

langt unna kildeteksten.  

 Den andre gutten vi møter, kaller seg for ”Dearly” siden det er det som står på 

gravsteinen hans. Det opprinnelige navnet hans er slitt bort, og det eneste man kan lese på 

steinen er: ”DEARLY DEPARTED. WILL NEVER BE FORG”. I det første utkastet ble 

”Dearly” oversatt med ”Elskede”, men dette var jeg ikke fornøyd med. ”Elskede” høres mer 

ut som en kjæreste eller ektefelle enn et barn. Dessuten er ikke dette ordet brukt noe særlig på 

gravsteiner i Norge. Deretter tenkte jeg på ”Fred”, men dette er et mye brukt navn i Norge, og 

ville dermed ikke bli like uvanlig som det i kildeteksten. Jeg ville også at navnet skulle vekke 

en mistanke hos leseren om at det er snakk om en død person. Jeg gikk ut i fra at gutten kaller 

seg ”Dearly” fordi det er det som står først på gravsteinen, og dette gjelder ikke for ”Fred”, da 

gravskriften ville vært ”Hvil i fred”. Jeg var altså ute etter et ord som kunne fungere som et 

merkelig navn som gjorde at leserne ville mistenke at gutten var død, og som kunne brukes i 

en gravskrift. Ordet ”minnes” føler jeg fyller disse kriteriene. ”Minnes i kjærlighet” blir brukt 

i mange gravskrifter, og passer inn her siden det står at han aldri vil bli glemt. Dermed valgte 

jeg å kalle gutten Minnes, og gravskriften ble oversatt til: MINNES I KJÆRLIGHET. HVIL I 

F. På den måten fikk gutten et navn som gjorde at leseren forhåpentligvis relaterer det til 

døden, samtidig som gravskriften ble naturlig. Her mener jeg altså at jeg har fått til størst 

mulig konnotativ ekvivalens, det vil si at leseren av målteksten vil få mer eller mindre det 

samme inntrykket av dette navnet som det jeg gjorde da jeg leste kildeteksten.  

 I ”Harlequin Valentine” er det også noen navn som kan hjemliggjøres. Alle 

karakterene som er tatt fra commedia dell’arte har jeg brukt norsk stavemåte på i målteksten. 
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Dette har jeg gjort for at teksten skal bli lettere å lese. Disse karakterene er opprinnelig 

italienske, men Gaiman har brukt engelske stavemåter. At disse navnene ikke staves slik i 

utgangspunktet rettferdiggjør det å bruke norsk stavemåte i målteksten. I tillegg er det et par 

serveringssteder, en butikk og en bank med oppdiktet navn i denne novellen. Siden novellen 

er fabellignende og langt fra realistisk, kunne disse godt vært oversatt, hadde det ikke vært for 

at det nevnes at handlingen foregår i Kentucky. Avisen USA Today blir også nevnt, og navnet 

på denne kan naturligvis ikke oversettes. Dermed valgte jeg å beholde de engelske navnene på 

disse stedene.  

 

5. Referanse til annen litteratur 

Litteratur inneholder ofte referanser til annen litteratur, noe som er en utfordring for 

oversettere. Forfattere kan bruke ord eller fraser fra mer eller mindre kjente litterære verk i 

sine egne historier. Hvis referansen ikke blir gjenkjent av oversetteren, kan en viktig virkning 

av teksten gå tapt, og leseropplevelsen blir ikke den samme for leseren av målteksten som for 

leseren av kildeteksten. I slike tilfeller er det vanlig praksis å bruke den eksisterende 

oversettelsen, dersom det finnes en. I ”October in the Chair” er det en slik referanse til et 

annet litterært verk. Etter en kommentar fra April, sier September: ”That’s our April. She’s 

sensitive but she’s still the cruellest” (s.68). Dette er en referanse til diktet The Waste Land av 

T. S. Eliot, hvor første linje lyder: ”April is the cruellest month”. Dette er et veldig godt kjent 

dikt i amerikansk/engelsk kultur. De fleste med engelsk som morsmål vil kjenne igjen denne 

referansen. Diktet ble utgitt på norsk i 1949 under tittelen Det Golde Landet, gjendiktet av 

Paal Brekke. I den norske versjonen lyder første linje slik: ”April er den grusomste måned” 

(Eliot 2003:27). I følge Kunnskapsforlagets blå språk- og ordbokstjeneste kan ”cruel” 

oversettes med grusom, ondskapsfull, sadistisk, grufull, skrekkelig eller forferdelig. I Norge 

er nok ikke diktet like kjent, særlig ikke blant barn, men for at det i hele tatt skal være mulig 

for en norsk leser å oppdage denne referansen, er det naturlig å oversette ”cruellest” med 

”grusomste”. I målteksten sier altså September: ”Der har du April. Hun er følsom, men hun er 

fortsatt den grusomste.” Dette er enda et eksempel på hvordan jeg har tatt valg for å oppnå 

konnotativ ekvivalens. For at leseren skal få konnotasjoner til Det Golde Landet, måtte jeg 

bruke ordet ”grusomste”.  

 En mer åpenbar referanse er referansen til den italienske maskekomedien i ”Harlquin 

Valentine”. Karakterene Harlekin, Columbine, Pjerrot, Doktoren og Pantalone er alle 

karakterer fra Commedia dell’arte, en italiensk komedietype som oppsto på 1500-tallet, og var 

en teaterform hvor store deler var improvisert (Caplex 2004:201). De mest kjente, og også de 
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som er hovedkarakterene i novellen, er Harlekin og Columbine. Harlekin er kjent som en vill 

akrobat, en intrigemaker og en mester på å skape forviklinger (deBellis 1985:96), noe han 

også gjør i ”Harlequin Valentine”. Columbine er ganske lik Harlekin, og blir beskrevet av 

deBellis (1985:97) som hans tvillingsjel. Hun er livlig, flørtete og elsker intriger (ibid.) 

Pjerrot, Doktoren og Pantalone er også karakterer fra Commedia dell’arte. Som nevnt har jeg 

valgt å bruke norsk stavemåte på disse karakterene. I tillegg til de grunnene jeg har nevnt 

tidligere, gjorde jeg dette også fordi det blir lettere å gjenkjenne referansen til Commedia 

dell’arte i målkulturen når karakterene blir stavet på en kjent måte.  

 

6. Kulturspesifikke ord/låneord  

I begge novellene er det en del kulturspesifikke ord. Disse er med på å plassere teksten i en 

amerikansk/engelsk kontekst. Som nevnt har jeg lagt meg et sted midt imellom når det gjelder 

strategi i forhold til kultur. Noen steder har jeg valgt å bevege meg mot målkulturen (for 

eksempel med navnene), mens andre steder har jeg valgt å bevare det kulturspesifikke fra 

kildekulturen. Selv om ordene jeg skal diskutere her stammer fra kildekulturen, er det mange 

av dem som ikke er fremmede for nordmenn siden de ofte blir brukt som låneord.  

 

6.1. Produktnavn 

Det er en del navn på produkter i disse novellene som også finnes i målkulturen, og har 

beholdt det engelske navnet i målkulturen. Det siste gjelder ”Tupperware”, ”beef jerky”, 

”Milky Way” og ”Mars” fra ”October in the Chair”, og ”Heinz 57 Varieties Tomato Ketchup” 

fra ”Harlequin Valentine”.  

 ”Tupperware container” (s.69) oversatte jeg først til ”plastboks”, men valgte til slutt å 

bruke ”tupperwareboks”, siden det er mye brukt i Norge og de fleste nordmenn vet hva det er 

snakk om. Det samme gjelder ”Heinz 57 Varieties Tomato Ketchup” (s.226), som blir solgt i 

Norge og er relativt kjent. ”[B]eef jerky” (s.70) er ikke like kjent, særlig ikke blant barn, så 

her valgte jeg å hjemliggjøre ved å oversette det til ”tørkede kjøttbiter”.   

Milky Way og Mars (s.70) er navn på sjokolader. Disse finnes også i Norge, men de er 

ikke av de mest vanlige sjokoladene. Dessuten kan Mars forveksles med både måneden og 

planeten. Faren for at leseren skal tro at det er måneden eller planeten det dreier seg om er 

ikke overveiende stor, men jeg valgte likevel å presisere at det er sjokolader det er snakk om, 

slik at resultatet ble ”tre Mars- og to Milky Way-sjokolader”.  

Missy legger hjertet til Harlekin i en ”sandwich bag” (s.218). Dette oversatte jeg først 

til ”brødpose”. Etter å ha tenkt litt, synes jeg ikke dette passer så godt likevel. Når jeg hører 
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ordet ”brødpose” får jeg assosiasjoner til en lang, smal plastpose som passer til et helt brød. 

Posene det er snakk om her er nok litt kortere og bredere, og har dessuten en ziplås. Slike 

poser selges i Norge også, under navnet ”sandwichposer”, så jeg valgte til slutt å bruke dette i 

målteksten. Igjen er det altså det at jeg har forsøkt å oppnå konnotativ ekvivalens som har ført 

til at jeg valgte som jeg gjorde.  

 

6.2. Amerikanske fenomener 

Uttrykket ”Indian summer” blir brukt i ”October in the chair” (s.72). Dictionary.com definerer 

Indian summer slik: ”a period of mild, dry weather, usually accompanied by a hazy 

atmosphere, occurring usually in late October or early November and following a period of 

colder weather”. Jeg gjorde et forsøk på å oversette dette uttrykket til norsk med 

“varmebølge”, men var ikke fornøyd med det. En varmebølge kan komme når som helst, ikke 

bare om høsten. Dessuten blir det engelske uttrykket brukt i Norge også, da med liten bokstav 

i ”Indian”. ”Indian summer” blir ikke bare brukt i dagligtalen, men også i norsk litteratur, for 

eksempel i Lars Saabye Christensens Beatles: ”(…) det var vel indian summer, sånn som far 

hadde sagt en gang vi skulle hente epler (…)” (Christensen 1999:435). Dermed endte jeg med 

å bruke uttrykket ”indian summer” i målteksten.  

Navnet på merkedagen Valentine’s Day og ordet Valentine blir ofte brukt i ”Harlequin 

Valentine”, siden historien foregår på denne dagen. På denne dagen er det vanlig å sende kort 

og/eller gi en gave til kjærester og ektefeller. Denne tradisjonen har de siste årene blitt mer og 

mer vanlig å feire også i Norge. Tidligere har denne dagen fått navnet Alle hjerters dag, men i 

det siste er det blitt mer vanlig å snakke om Valentinsdagen. Jeg valgte likevel å oversette 

Valentine’s Day med Alle hjerters dag. Etter min mening passer det utrolig godt i denne 

historien, siden det er mye snakk om hjerter. Dessuten ga et søk på Google over 400 000 treff 

på Alle hjerters dag, noe som viser at denne betegnelsen fortsatt blir brukt. Dermed ble altså 

navnet på novellen oversatt til ”Harlekins Alle hjerters dag”, og ”Valentine card” og 

”Valentine” ble oversatt med ”Alle hjerters dag–hilsen” og ”Alle hjerters venn”. Når det 

gjelder tittelen, valgte jeg å gjøre litt om på den på grunn av at ”Harlequin Valentine” ble 

vanskelig å oversette direkte. ”Harlequin” blir her brukt som et adjektiv, og dette synes jeg 

ikke fungerer på norsk. Da måtte man i så fall gjøre om ”Harlekin” til Harlekinsk, slik at 

tittelen ble ”Harlekinsk Alle hjerters venn”, noe jeg synes blir for kronglete. Derfor endte jeg 

altså opp med ”Harlekins Alle hjerters dag”. På denne måten blir både Alle hjerters dag og 

Harlekins kroppslige hjerte henvist til i tittelen. Dette ordspillet hadde gått tapt dersom jeg 

hadde brukt Valentins dag i stedet for Alle hjerters dag. 
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6.3. Matretter 

I ”October in the chair” blir det snakket om en kokk som har fått skryt for en rett som blir kalt 

”minced-lamb brioche” (s.65). Kunnskapsforlagets blå språk- og ordbokstjeneste forklarer 

”brioche” med ”lite søtt brød av gjærdeig”. Dette er opprinnelig en fransk rett som jeg ikke 

har hørt om før. Derfor følte jeg for å spesifisere at det er et brød det er snakk om, og 

oversatte ”minced-lamb brioche” med ”briochebrødet med hakket lam”. Dette ble imidlertid 

noe langt og kronglete. Dessuten brukes ofte de opprinnelige navnene på retter i kokkekretser. 

Derfor valgte jeg til slutt å oversette ”minced-lamb brioche” med ”lammebriochen”.  

På kafeen hun går til, ber Missy i ”Harlequin Valentine” om å få servert ”hash 

browns” (s.225). Dette er en rett bestående av poteter. Dictionary.com definerer det som 

”crisp-fried potatoes made by dicing, chopping, or mashing boiled potatoes and browning 

them in hot fat or oil”. Kunnskapsforlagets blå språk – og ordbokstjeneste forklarer at ”hash 

browns” er “kroketter av finhakkede poteter og løk”. Av den grunn oversatte jeg det først til 

”kroketter”, men dette lyder litt for fint og sofistikert. Dermed valgte jeg til slutt å bruke 

”stekte poteter”.  

 

6.4. Andre ord 

Uttrykket ”drag queens” blir brukt i ”Harlequin Valentine” (s.222). En ”drag queen” blir 

definert av Dictionary.com som en ”male who dresses as a woman and impersonates female 

characteristics for public entertainment”. På norsk finnes det ikke noe ord som beskriver 

denne typen mennesker. Jeg oversatte derfor ”drag queens” til ”transvestitter” til å begynne 

med, men en transvestitt trenger ikke nødvendigvis imitere en annen kvinne eller kle seg opp 

for å underholde. Dermed ville en del konnotasjoner gå tapt om jeg skulle bruke dette ordet. 

”Drag queen” er et ganske kjent uttrykk i målkulturen. For eksempel blir den norske 

revygruppen Great Garlic Girls omtalt som ”drag queens” på Wikipedia, og Din Side har en 

overskrift kalt ”Norges beste Drag-queen”. Av disse grunnene valgte jeg til slutt å beholde 

”drag queens”.  

Rutene på drakten til Harlekin blir beskrevet som ”diamond shapes” (s.224). På norsk 

snakker man ofte om ”harlekinruter”, nettopp på grunn av drakten hans. Siden det er denne 

drakten det er snakk om her, passer det ikke å bruke ”harlekinruter”, så her måtte jeg finne en 

annen løsning. ”Diamantformer” ble kassert siden det fikk det til å høres ut som drakten var 

dekket av faktiske diamanter. Dessuten er ”diamond” det engelske navnet på kortfargen ruter, 

som er formet slik rutene på Harlekins drakt er formet. I stedet valgte jeg å bruke navnet på 

denne ruteformen, nemlig ”rombe” og ”rombemønster”. ”Rombemønster” blir brukt i en 



 37 

setning hvor Harlekin beskriver seg selv for å prøve å øke selvtilliten sin: ”I am Harlequin, I 

tell myself, in my diamond-covered garments (…)” (s.225). ”Diamond-covered” høres mye 

flottere ut enn ”rombemønstret”, så her valgte jeg å kompensere ved å oversette ”garments” til 

”skrud” i stedet for ”klær”. På den måten høres drakten hans mye finere ut selv om den blir 

beskrevet som ”rombemønstret”.  

Hanskene som patologen i ”Harlequin Valentine” har på seg, blir først beskrevet som 

”disposable rubber gloves” (s.220), og senere som ”latex gloves” (s.221). I Norge vil man kan 

kanskje si at dette er to forskjellige ting, siden gummihansker ofte assosieres med 

oppvaskhansker, mens latekshansker assosieres med engangshansker. Bokmålsordboka 

definerer imidlertid lateks som ”syntetisk gummi”. Dermed kan man bruke ordene ”gummi” 

og ”lateks” om de samme hanskene. I denne konteksten vil nok ikke leseren tro at det er 

snakk om oppvaskhansker, siden det står at det er engangshansker det er snakk om, pluss at 

disse hanskene blir brukt av en patolog. Dermed valgte jeg å oversette disse ordene til 

henholdsvis ”engangshansker av gummi” og ”latekshansker”.  

 

7. Dobbeltbetydning 

Ord og setninger med dobbeltbetydning er som regel utfordrende for oversettere, og i 

”October in the chair” er det et par av disse. Det første ordet er i tittelen, nemlig ”chair”. 

Oktober sitter i en stol, i motsetning til de andre månedene som sitter på stubber. Men denne 

tittelen viser også til at det er Oktober som leder møtet. Dessverre har ikke det norske ordet 

”stol” den samme dobbeltbetydningen. Her måtte jeg gjøre en vurdering og bestemme meg 

for hvilken betydning jeg synes er viktigst. Jeg kom frem til at Oktobers ledelse var det 

viktigste å fokusere på her, og valgte derfor å bruke ”lederstol”, slik at tittelen ble ”Oktober i 

lederstolen”. Dette valget er et eksempel på at jeg har fokusert mer på mening enn på stil i 

arbeidet med disse tekstene. Jeg er klar over at dobbeltbetydningen går tapt her, men for å få 

frem meningen, synes jeg dette var den beste måten å gjøre det på.   

 Det andre ordet med dobbeltbetydning er ”live” i setningen ”Does anyone live there?” 

(s.73). Dobbeltbetydningen her er ”bo” og ”leve”. Vanligvis ville jeg oversatt dette til ”Bor 

det noen der?”, men i denne sammenhengen ble det vanskelig, siden det refereres til senere, 

når Dearly presiserer ”I said nobody lives there”. The Runt mente å spørre om det bor noen i 

huset det er snakk om, men Dearly tolket det som at han spurte om det er noen levende 

mennesker i huset. Da han svarte nei på spørsmålet, mente han altså at det ikke lever noen 

der, men at det er noen der likevel. Her hadde jeg to valg. Jeg kunne enten oversette direkte 
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med ”Lever det noen der” eller vri litt på det og bruke ”Er det liv der?”
1
. Jeg endte med å 

bruke det siste, da det er et mer naturlig uttrykk på norsk, og samtidig bevarer 

dobbeltbetydningen.    

 

8. Særegne uttrykk 

I “October in the Chair” bruker Gaiman en del uvanlige uttrykk, som for eksempel ”beshrew 

and suck ordure on it” (s.63), ”the cursed bag of innards” (s.63) og ”bringing himself up by 

his bootstraps” (s.77). Utfordringen med disse var å få til like rare uttrykk på norsk, siden jeg 

har vært ute etter å bevare forholdet mellom leser og tekst. Det første oversatte jeg i 

utgangspunktet til ”fordømte dritt og møkk”, men det var ikke like spesielt, siden det er et 

ganske vanlig kraftuttrykk i Norge, noe ”beshrew and suck ordure on it” ikke er i den 

engelskspråklige delen av verden. ”Beshrew” er dessuten et ganske gammeldags uttrykk, noe 

jeg ville overføre til målteksten. Dermed falt valget på ”forbaskede” i stedet for ”fordømte”. 

Jeg gjorde også om ”dritt og møkk” til ”sugmøkk” for å gjøre det mer spesielt. Resultatet ble 

dermed ”forbaskede sugmøkk”. På denne måten synes jeg at jeg får overført det gammeldagse 

og det spesielle, slik at uttrykket blir ganske rart i målteksten også.  

 ”The cursed bag of innards” måtte jeg også tygge litt på. Til å begynne med ble det 

oversatt med ”den pokkers innmaten”, men igjen var det ikke like spesielt som i kildeteksten. 

”Innmaten” høres heller ikke like ekkelt ut som ”bag of innards”, så jeg bestemte meg for å 

bruke ”innvoll” i stedet. ”Den pokkers innvollen” gikk imidlertid ikke an å bruke siden man 

som regel snakker om innvoller, slik det jo også gjøres her. Jeg måtte derfor gjøre noe med 

”bag of” og valget falt til slutt på ”innvollsklumpen”, slik at resultatet ble ”den pokkers 

innvollsklumpen.”  

 ”Bringing himself up by his bootstraps” er en litt annen versjon av uttrykket 

”pull/haul/drag oneself up by one's own bootstraps”, som i følge Kunnskapsforlagets blå 

språk- og ordbokstjeneste betyr ”stramme seg opp” eller ”ta seg selv i nakken”. I 

utgangspunktet oversatte jeg dette med ”oppdro seg selv”, men siden Gaimans uttrykk er en 

lek med et eksisterende uttrykk, valgte jeg til slutt å gjøre det samme på norsk, og oversatte 

det med ”oppdro seg selv etter nakken”. Ing-formen måtte naturligvis også gjøres om siden 

den korresponderende formen på norsk har et mer begrenset bruksområde.  

 

 

                                                
1 Takk til Ragnhild Eikli for dette forslaget.  
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9. Språklige virkemidler: Alliterasjon 

Gaiman bruker flere steder alliterasjon, eller bokstavrim, i ”Harlequin Valentine”. Dette er 

utfordrende for en oversetter, siden det kan være vanskelig å finne ekvivalente ord som 

begynner på samme bokstav. Som nevnt har jeg valgt å prioritere mening fremfor stil, men 

har likevel forsøkt å bevare Gaimans stil der jeg har kunnet. Når Harlekin beskriver en del av 

intrigene han har satt i stand, sier han ”I turned the town topsy and turvy” (s.222). Dette ble 

først oversatt med ”skapte jeg kaos i byen”, men da gikk altså stilen tapt, og jeg ville forsøke 

å finne et bedre alternativ. Til slutt ble det ”skapte jeg rot og røre i byen”. Det ble ikke like 

mye alliterasjon som i kildeteksten, men nok til at noe av stilen kunne bli overført til 

målteksten. Lenger ut i teksten tar han igjen dette virkemiddelet i bruk: “I tell myself that the 

man Harve is Pantaloon, the foolish merchant that I must bamboozle, baffle, confusticate 

and confuse” (s.225). Å finne norske ord som passet inn her, og med alliterasjon, var ikke 

noe problem, men det ble bare ett bokstavrim i stedet for to. I første omgang ble de uthevede 

ordene oversatt til ”narre, forbløffe, forfjamse og forvirre”, men til slutt bestemte jeg meg for 

at hele rekken skulle ha bokstavrim, slik at resultatet ble: ”Jeg sier til meg selv at Harve er 

Pantalone, den tåpelige kjøpmannen som jeg må forlede, forbløffe, forfjamse og forvirre.” 

Et eksempel på et bokstavrim som ikke lot seg overføre er ”trickster tongue” 

(s.224). Å finne et ekvivalent ord til ”trickster” som begynte på ”t” viste seg å være umulig, 

så dette ble da oversatt med ”den forræderiske tungen”. Akkurat her måtte altså stilen vike 

for budskapet. Jeg har imidlertid lagt til en kompenserende alliterasjon noen linjer ovenfor, 

hvor jeg har oversatt ”centuries now long gone” til ”for lengst forgangne århundrer”.  

 

10. Konklusjon 

Jeg har her tatt for meg de eksemplene jeg synes er viktigst å kommentere i forhold til 

oversettelsene av disse novellene. Jeg er klar over at enkelte valg kun er subjektive, og at 

andre oversettere kanskje ville valgt annerledes. Men i det store og hele er det grunner til at 

oversettelsene er blitt som de er blitt. Disse grunnene har jeg forklart her, og knyttet dem til 

relevant teori. Jeg har forsøkt å overføre forfatterens stemme til målteksten, og med dette 

håper jeg at jeg har klart å få til en oversettelse som fører til at leseren får den samme 

opplevelsen av tekstene som leserne av kildetekstene. Dette er noe jeg har vært opptatt av 

under hele arbeidet med disse tekstene. Utfordringene har vært mange underveis. Den 

spesielle stemningen som Gaiman klarer å skape har ikke vært enkel å overføre, men jeg 

mener jeg har klart å få frem den fine miksen av nytt og gammelt og følelsen av at historiene 

foregår på grensen av virkeligheten, samtidig som målteksten flyter godt. Jeg synes også jeg 
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har klart å overføre Gaimans skrivestil, selv om jeg har fokusert mer på å få frem budskapet 

enn stilen. I arbeidet med disse tekstene har jeg også innsett at det ikke er lett å holde seg til 

én strategi. Man må ta valg etter hvert som utfordringene dukker opp. Selv om det 

selvfølgelig er viktig at målteksten skaper en helhet, må man kunne tillate seg for eksempel å 

nyttegjøre seg av både hjemliggjøring og fremmedgjøring. Det ene utelukker ikke alltid det 

andre. 
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