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Sammendrag 

 

Denne oppgaven består av to deler. Den første er en oversettelse av de tjueseks første 

sidene av Colettes novelle «Gigi». Deretter er det en kommentar til oversettelsen. I den andre 

delen redegjør jeg for tap og fremmedgjøring i oversettelse. Til slutt ser jeg på ulike 

eksempler fra min egen oversettelse for å undersøke hvilke eventuelle tap som finnes og om 

en fremmedgjørende oversettelsesstrategi kan veie opp for disse. 
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Takksigelser 

 

Takk til professor Karin Gundersen. En bedre veileder kan man ikke få. Hun har lest, 

kommentert, rettet og foreslått sekundærlitteratur. Uten henne ville denne oppgaven aldri blitt 

ferdig. Og du har helt rett, oversettere bør vite at det heter brillestang. Jeg lover å huske det.  

Takk til mamma og pappa, som oppmuntret meg til å fortsette da jeg selv synes det var 

helt håpløst.  

Tak til Knut-Arne, som har sittet hjemme og ventet mens jeg har sittet og jobbet med 

denne oppgaven til sent på kvelden, og som i tillegg har svart på alle mulige merkelige 

spørsmål om hva som er god norsk.  

Til slutt vil jeg rette en takk til alle andre som har oppmuntret meg i arbeidet med denne 

oppgaven, og som har snakket med meg om den når jeg ikke har klart å tenke på noe annet.  
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Del I: Oversettelsen 

 

«Gigi» 

 

 

 

 

 

 

«Ikke glem at du skal til tante Alicia. Hører du, Gilberte? Kom hit, så jeg kan rulle opp 

håret ditt i papiljottene.» 

«Kan jeg ikke dra dit uten krøller, bestemor?» 

«Det synes jeg ikke», sa Madame Alvarez behersket. 

Over en blå spritflamme holdt hun den gamle papiljottangen, som bestod av to stenger 

med en tung halvkule av metall i hver ende, og gjorde klar silkepapirbitene. 

«Bestemor, hva om du la inn en bølge på den ene siden til en forandring?» 

«Det kommer ikke på tale. Krøller i hårtuppene er eksentrisk nok for en pike på din alder. 

Sett deg på skammelen.» 

For å komme seg ned på skammelen måtte Gilberte bøye de femten år gamle hegreaktige 

benene. Det skotskrutete skjørtet gled oppover de ribbestrikkede strømpene helt til knærne 

med de ovale kneskålene, som uten at hun visste det selv, var helt perfekte. Slanke 

leggmuskler, høy vrist, slike fortrinn hadde fått Madame Alvarez til å angre på at barnebarnet 

ikke hadde tatt mer dansetimer. Nå tenkte hun ikke på det. Mellom de to varme halvkulene av 

metall presset hun sammen de askeblonde hårlokkene, som var blitt snurret opp og pakket inn 

i det tynne papiret. Med flid og tålmodighet samlet de dyktige hendene hennes den praktfulle, 

tykke og velstelte hårmanken, som rakk ned til Gilbertes skuldre, i store dansende krøller fulle 

av spenst. Den svake vaniljeduften fra det tynne papiret og det varme jernet sløvet det 

ubevegelige pikebarnet. Dessuten visste Gilberte at all motstand ville være fåfengt. Hun 

forsøkte nesten aldri å motsette seg familiens styring. 

«Det er Frasquita mamma synger i dag?» 



 

   2 
  

«Ja. Og i kveld er det Si j’étais roi. Jeg har jo sagt at når du sitter på en lav krakk, må du 

holde benene samlet og bøye dem enten mot høyre eller venstre for ikke å se uanstendig ut.» 

«Men, bestemor, jeg har både underbukse og underskjørt.» 

«Underbukser er en ting, uanstendighet en annen», sa Madame Alvarez. «Alt ligger i 

holdningen.» 

«Jeg vet det, tante Alicia har sagt det gang på gang», mumlet Gilberte under et vell av 

hår. 

«Jeg trenger ikke min søster», sa Madame Alvarez skarpt, «for å lære deg grunnleggende 

skikk og bruk. Derom vet jeg, gudskjelov, litt mer enn henne.» 

«Hvis du lot meg bli her, bestemor, kunne jeg vel besøkt tante Alicia på søndag?» 

«Jaså!» sa Madame Alvarez nedlatende. «Det er vel ikke mer du skal presse gjennom?» 

«Jo da», sa Gilberte. «At jeg får litt lengre skjørt, slik at jeg ikke trenger å bøye meg som 

en Z når jeg setter meg. Du skjønner det, bestemor, at hele tiden må jeg tenke på min 

det-du-vet med disse altfor korte skjørtene.» 

«Ti stille! Skammer du deg ikke over å kalle det din det-du-vet?» 

«Det er ikke noe jeg heller vil enn å gi det et annet navn, jeg …» 

Madame Alvarez slo av spritapparatet, så på den tunge, spanske figuren sin i speilet over 

kaminen og fattet en beslutning: «Det finnes ingen andre.» 

Under de askeblonde krøllene sprang det frem et vantro blikk fra de vakre øynene, som 

var like blå som våt skifer, og Gilberte rettet seg ut i et byks: «Men, bestemor, tross alt, se, 

bare jeg hadde fått litt lengre skjørt … Eller sydd på en liten volang …» 

«Det ville passet for moren din, å bli sett sammen med en høy, ulenkelig pike på minst 

atten år! Med hennes karriere! Tenk deg om!» 

«Å! Jeg tenker da hele tiden!» sa Gilberte, «Jeg går nesten aldri ut med mamma, så hva 

har det å si?» 

Hun rettet på skjørtet, som gled opp på den slanke midjen, og spurte: «Skal jeg ta på meg 

hverdagskåpen? Den er vel fin nok.» 

«Hvordan skulle man da vite at det er søndag? Ta den ensfargede kåpen og den 

marineblå filthatten. Når skal du lære hva som passer seg?» 

Om hun stod oppreist, var Gilberte like høy som bestemoren. Etter å ha tatt en avdød 

elskers spanske navn ble Madame Alvarez gradvis blekere, la seg ut og gned inn håret med 

briljantin. Hun brukte for hvitt pudder, vekten av kinnene trakk de nedre øyelokkene nedover, 

så hun hadde endt opp med å kalle seg Inès. Rundt henne kretset den ukorrekte familien i 

perfekt orden. Den ugifte datteren Andrée, som hadde blitt forlatt av Gilbertes far, foretrakk 
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nå det trygge livet som annenrangs sangerinne, i et teater med statsstøtte, fremfor mer usikre 

inntekter. Tante Alicia – ingen hadde noensinne hørt at hun hadde blitt fridd til – bodde alene 

og levde på renteinntekter som ifølge henne var beskjedne, og familien gjorde stort vesen 

både av Alicias dømmekraft og av hennes smykker. 

Madame Alvarez gransket barnebarnet, fra den flatpullede lille filthatten med fjær, helt 

ned til de konfeksjonsfabrikerte snøreskoene i molièrestil. 

«Du kan altså ikke samle benene? Når du står sånn, kunne Seinen rent mellom dem. Du 

har ikke spor av mage, men du klarer å dytte den frem. Og ta på deg hansker, er du snill.»  

Gilbertes holdninger var fortsatt like sorgløse som de er hos uskyldsrene barn. Hun så ut 

som en bueskytter, hun så ut som en høyreist engel, en gutt i skjørt, hun så sjelden ut som en 

ung pike. «Skal vi gi deg lange kjoler, du som knapt nok har vett som en åtteåring?» sa 

Madame Alvarez. «Gilberte sliter meg ut», sukket Andrée. «Hvis ikke jeg hadde slitt deg ut, 

hadde noe annet gjort det», svarte Gilberte rolig. For hun var føyelig og innfant seg med å gå 

rundt hjemme og stort sett bare møte familien. Hvordan ansiktet hennes ville bli, kunne ingen 

forutsi ennå. En stor munn, som, når hun lo, avdekket sterke, unge hvite tenner; en liten hake 

og mellom høye kinnben en nese … «Herregud, hvor har hun den lille snuten fra», sukket 

moren. «Kjære datter, hvis ikke du vet det, hvem skulle vite det, da?» repliserte Madame 

Alvarez. Hvorpå Andrée, som hadde blitt prektig for sent og medtatt for tidlig, forble taus og 

kjente på de hovne mandlene sine. «Gigi», forsikret tante Alicia, «er ikke ferdig utviklet. Det 

kan bli veldig bra, og det kan gå veldig dårlig.»  

«Bestemor, det ringte på, jeg skal åpne på vei ut …» Hun ropte fra gangen: «Bestemor, 

det er onkel Gaston. » 

Hun kom tilbake arm i arm med en høy ung mann som hun snakket til på en høytidelig 

og barnslig måte, slik som skolebarn gjør i friminuttene. 

«Så synd, onkel, at jeg må forlate Dem så fort! Bestemor vil at jeg skal besøke tante 

Alicia. Hvilken bil har De i dag? Er det Deres nye fireseters De Dion-Bouton med kalesje? 

Det sies at man kan kjøre den med én hånd! Onkel, da håper jeg De har fine hansker. Så, er 

De uvenner med Liane?» 

«Gilberte! Raker det deg?» sa Madame Alvarez kritisk. 

«Men, bestemor, alle vet det. Det stod i Gil Blas, det begynte med: ‘En hemmelig 

bitterhet siver inn i den søte roeavlingen …’ På skolen snakket alle jentene med meg om det 

fordi de vet at jeg kjenner Dem. Og vet De hva, onkel, vi støtter ikke Liane på skolen! Det 

sies at hun ikke har kommet godt ut av det!» 

«Gilberte!» gjentok Madame Alvarez. «Si farvel til Monsieur Lachaille og forsvinn!» 
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«La vesla være i fred», sukket Gaston Lachaille. «Hun mener i det minste ikke noe vondt 

med det. Og det stemmer at det er slutt mellom Liane og meg. Skal du til tante Alicia, Gigi? 

Ta bilen min og send den tilbake etterpå.» Gilberte hylte, hoppet av glede og omfavnet 

Lachaille. 

«Takk, onkel! Tro hva tante Alicia vil tenke! Og for et fjes portnersken vil sette opp!» 

Hun bråket like mye som et uskodd føll da hun dro.  

«De skjemmer henne bort, Gaston», sa Madame Alvarez. 

I så henseende snakket hun ikke helt sant. Gaston Lachaille visste ikke hva det ville si å 

«skjemme bort» noen, og anså luksus som helt vanlig: bilene, det dystre paleet ved Parc 

Monceau, Lianes «månedslønn» og fødselsdagssmykkene hennes, champagne og baccarat i 

Monte Carlo om sommeren og i Deauville om vinteren. Fra tid til ga han en stor donasjon til 

en innsamling, kjøpte en yacht som han etter kort tid solgte til en monark fra Sentral-Europa, 

investerte i en ny avis, men han ble ikke gladere av det. Når han så seg i speilet, sa han: «Der 

er ansiktet til en merket mann.» Ettersom han hadde litt lang nese og store mørke øyne, trodde 

folk flest at han var et lett bytte. Forretningssansen og rikmansskepsisen var god beskyttelse, 

ingen hadde lykkes i å rappe hverken skjorteknappene, de solide, juvelbesatte sigarettetuiene 

av edelmetall eller frakken med det mørke sobelfôret.  

Fra vinduet så han bilen starte opp. Dette året var bilene høyere og forsiktig utvidet på 

grunn av de voldsomme hattene, som Caroline Otero, Liane de Pougy og andre berømtheter 

hadde begynt å gå med i 1899. I tillegg la de seg svakt over i svingene. 

«Mamita», sa Gaston Lachaille, «De kunne ikke laget en kopp kamillete til meg?» 

«Heller to enn én», sa Madame Alvarez. «Sett Dem, min stakkars Gaston.»  

Fra en sammensunket lenestol tok hun opp noen konkave ukeblader, en strømpe som 

måtte maskes opp, en eske med lakrisgodterier kalt vekselmeglere. Den forrådte mannen smatt 

tilfreds ned i den mens vertinnen satte fra seg serveringsbrettet og de to koppene. 

«Hvorfor lukter alltid kamilleteen jeg får hjemme som gammel krysantemum?» sukket 

Gaston. 

«Man må være nøye. De får tro meg om De vil, Gaston, mange ganger plukker jeg mine 

beste kamilleblomster på løkker her i Paris, bittesmå kamilleblomster, som ikke har utseendet 

med seg. Men de har en utsøkt smak. Bevares, dressen Deres er altså laget av et vakkert stoff. 

Det er helt fremragende, dette fargespillet. Et sånt stoff som Deres stakkars far likte. Men han 

bar dem med mindre eleganse enn Dem, må jeg si.» 

Madame Alvarez nevnte bare én gang for hver samtale savnet etter Lachaille senior, som 

hun forsikret om at hun hadde kjent godt. Fra sine tidligere forhold, virkelige eller oppdiktede, 



 

   5 
  

hadde hun omtrent ikke fått noe annet gode enn det nære forholdet til Gaston Lachaille og den 

fattigslige gleden den velstående mannen nøt hver gang han hvilte i den gamle lenestolen. 

Under en himling som var misfarget av gassblusset, var det tre kvinneskikkelser som ikke bad 

ham om hverken perlesmykker, diamanter eller chinchillapelser, og som med taktfullhet og 

diskresjon snakket om alt som var skandaløst, ærverdig og utilnærmelig. Fra hun var tolv år 

visste Gigi at Madame Oteros tunge svarte perlerad var «dyppet», altså farget, men at det 

treradede halskjedet hennes kostet et «kongerike»; at Madame de Pougys syvrader manglet 

liv; at Eugènie Fougères famøse diamantbolero var null verdt; og at en kvinne med respekt for 

seg selv ikke farter rundt, som Madame Antokolski, i en todørs automobil som har polstrede 

seter med lilla satengtrekk. Hun hadde føyet seg og brutt med klassevenninnen Lydie Poret da 

hun viste frem en ring med en stor solitær, som var en gave fra Baron Ephraïm. 

«En solitær!» hadde Madame Alvarez sagt høyt. «Til en femten år gammel pike! Jeg tror 

moren hennes er gal!» 

«Men, bestemor», forsvarte Gigi, «det er ikke Lydies feil at baronen har gitt henne den!» 

«Ti stille! Det er ikke baronen jeg klandrer. Baronen vet hva han må gjøre. Vanlig sunn 

fornuft tilsier at mor Poret må legge ringen i en bankboks inntil videre.» 

«Inntil hva, bestemor?» 

«Inntil noe skjer.»  

«Hvorfor ikke i smykkeskrinet?» 

«Fordi man aldri kan vite. Baronen er en mann som kan ombestemme seg. Men hvis han 

har fridd, må bare Madame Poret ta datteren ut av skolen. Inntil det blir oppklart, skal du 

gjøre meg den glede ikke lenger å ta følge med den Poret-jentungen. Tenke seg til!» 

«Men hvis hun gifter seg, bestemor?»  

«Gifter seg! Hvem skulle hun gifte seg med?» 

«Med baronen?» 

Madame Alvarez og datteren vekslet et forbløffet blikk. «Dette barnet sliter meg ut», 

hadde Andrée mumlet. «Hun kommer fra en annen planet.» 

«Så, min stakkars Gaston», sa Madame Alvarez, «det er altså sant at det er over. På den 

ene siden er det kanskje bedre for Dem. Men på den annen forstår jeg at det er vanskelig. 

Hvem kan man stole på, jeg bare spør …» 

Den stakkars Gaston hørte på henne mens han drakk den glohete kamilleteen. Han fant 

trøst i både den og rosetten som var sotet til av taklampen man hadde «konvertert til 

elektrisitet» uten at den nilgrønne lampekuppelen var byttet ut. En håndarbeidskurv var 

halvveis tømt utover spisebordet, hvor Gilberte pleide å glemme skrivebøkene sine. Over 
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pianoet hang et stort fotografi av en åtte måneder gammel Gilberte som pendant til et 

oljemaleri av Andrée i et kostyme fra Si j’étais roi … Et hverdagslig rot, en vårlig solstråle i 

kniplingegardinene og en lun varme fra kamininnsatsen hvor det brant svakt, virket som hver 

sin trylledrikk på nervene til den rike, ensomme og bedradde mannen. 

«Er De virkelig bedrøvet, min stakkars Gaston?» 

«Strengt tatt er jeg ikke det, jeg er usi… eller, rettere sagt, jeg har det vanskelig.» 

«Jeg vil ikke trenge meg på», fortsatte Madame Alvarez, «men hvordan skjedde dette? 

Jeg har selvsagt lest avisene, men kan man stole på dem?»  

Lachaille trakk i den velstelte mustasjen, drog fingrene gjennom den tykke, kortklipte 

hårmanken.  

«Å! Omtrent det samme som de andre gangene … Hun ventet til hun fikk 

fødselsdagsgaven sin, og så forduftet hun. I tillegg er hun så klønete at hun gjemte seg i en 

avkrok av Normandie … Det var ingen heksekunst å finne ut at det bare var to værelser i 

vertshuset, på det ene bodde Liane og på det andre Sandomir, en skøyteinstruktør fra Palais de 

Glace.» 

«Det er en av dem som danser vals med Polaire under five o’clock-teen, ikke sant? Huff! 

Kvinner har ikke lenger vett til å holde seg unna nå til dags. Og så rett etter fødselsdagen … 

Huff! Det sømmer seg ikke … Det er så upassende som det kan bli.» 

Madame Alvarez rørte rundt i koppen og spriket med lillefingeren. Når hun senket 

blikket, dekket ikke øyelokkene de konvekse øynene, og likheten med George Sand ble 

slående.  

«Jeg hadde gitt henne en perlerad», sa Gaston Lachaille. «En skikkelig perlerad. 

Trettisyv perler. Den midterste var på størrelse med tommelen min.»  

Han viste frem den rene velstelte tommelen, og Madame Alvarez beundret den som om 

den var en stor perle. 

«De oppfører Dem som en dannet mann», sa hun. «De har kommet godt ut av det.» 

«Jeg har kommet ut av det som en hanrei, ja.» 

Madame Alvarez hørte visst ikke etter. 

«Hvis jeg var Dem, Gaston, ville jeg forsøkt å fornærme henne. Jeg ville funnet meg en 

overklassekvinne.» 

«Takk for rådet», sa Lachaille mens han mekanisk spiste vekselmeglere. 

«Jeg har faktisk hørt at det noen ganger kan gjøre vondt verre», sa Madame Alvarez som 

en forsiktig støtte. «Det blir som å bytte en hest som er blind på ett øye mot en som er blind 

på begge.»  
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Deretter respekterte hun at Gaston Lachaille ikke sa noe mer. En dempet pianotone 

trengte gjennom taket. Uten et ord rakte gjesten frem den tomme koppen, som Madame 

Alvarez fylte opp. 

«Står alt bra til med familien? Er det noe nytt fra tante Alicia?» 

«Min søster er, som De vet, stadig den samme. Veldig innesluttet, veldig nedfor. Hun 

sier at hun heller vil leve i en lykkelig fortid enn en ubehagelig nåtid. Med sin spanskekonge, 

milaneseren, khediven, rajaene som kom i pakker på seks … Tro det den som vil! Hun er snill 

mot Gigi. Hun synes, som riktig er, at hun henger litt etter, og får fart på henne. Så i uken som 

var lærte hun henne å spise homard à l’américaine på feilfritt vis.» 

«Hvorfor det?»  

«Alicia sier at det er til de grader nyttig. Hun sier at oppdragelsens tre anstøtsstener er 

homard à l’américaine, bløtkokte egg og asparges. Hun sier at dårlig bordskikk har ødelagt 

mange ekteskap.» 

«Det har vi sett», sa Gaston Lachaille drømmende. «Det har vi sett.» 

«Å! Alicia er aldri dum … Det passer Gigi, hun har en sånn appetitt! Hvis hun bare 

tenkte like raskt som hun tygger! Men hun er som en tiåring. Og De har store planer for 

blomsterfestivalen? Regner De med å imponere oss enda en gang?» 

«Nei, for svingende», gryntet Gaston. «Jeg skal utnytte min ulykke og spare på de røde 

rosene i år.» 

Madame Alvarez foldet hendene. 

«Å! Gaston, det skal De vel ikke! Uten Dem vil paraden se ut som et likfølge!» 

«Den kan se ut som akkurat hva den vil», sa Gaston dystert. 

«Skal De overlate det broderte banneret til folk som Valérie Cheniaguine? Nei og nei! 

Gaston, det kan vi ikke tillate.» 

«Vi får se», sa Gaston. «Valérie har råd til det.» 

«Først og fremst fordi hun ikke ruinerer seg! Gaston, vet De hvor de titusen bukettene 

som skulle kastes ut i gatene kom fra i fjor? Hun hadde hyret tre kvinner i to døgn for å binde 

dem, og blomstene var kjøpt i Hallene! Hallene! Det var bare de fire hjulene, kuskens pisk og 

seletøyet som var dekorert av Lachaume.» 

«Det husker jeg», sa Lachaille muntert. «Se, jeg har spist opp lakrisen!» 

Gilbertes tunge skritt dundret i entréen. 

«Er du tilbake alt? sa Madame Alvarez. «Hva skal det bety?» 

«Det betyr», sa vesla, «at tante Alicia var i dårlig form. Det viktigste er at jeg fikk meg 

en tur i onkels brombrom.» 
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Munnen hennes åpnet seg og de blendende hvite tennene kom til syne: «De vet det, 

onkel, at jeg satt som en martyr i bilen Deres, sånn, for å se ut som jeg var vant med all 

luksusen. Jeg koste meg veldig.» 

Hun kastet hatten fra seg, håret falt ned over tinningen og kinnene. Hun satte seg på en 

ganske høy krakk og trakk knærne helt oppunder haken.  

«Så, onkel? De ser ut som De har hatt mareritt. Vil De spille piket? Det er søndag, så 

mamma kommer ikke tilbake mellom ettermiddags- og kveldsforestillingen. Hvem har spist 

opp lakrisen min? Jaså! Onkel, nå kan vi ikke lenger være venner! De kjøper vel ny i det 

minste?» 

«Gilberte, oppfør deg!» brummet Madame Alvarez. «Ta ned føttene. Tror du Gaston har 

tid til din lakris? Trekk ned skjørtet. Gaston, vil De at jeg skal sende henne på rommet?» 

Lachaille junior så på den slitte kortstokken Gilberte var i gang med å ordne, og kjempet 

mot en voldsom trang til å gråte litt, fortelle om alt det triste, sløve i den gamle lenestolen og 

spille piket.  

«La vesla være i fred. Her kan jeg puste fritt. Jeg hviler ut … Gigi, jeg satser ti kilo 

sukker.»  

«Det er ikke særlig fristende, det sukkeret Deres. Jeg foretrekker godterier.» 

«Det går ut på ett. Og sukker er bedre for deg enn godterier.»  

«Det sier De fordi De er sukkerfabrikant.»  

«Gilberte, nå er du freidig!» 

Gaston Lachailles triste øyne lyste opp: «La henne snakke, Mamita … Og hvis jeg taper, 

Gigi, hva vil du ha, da? Silkestrømper?»  

Gilbertes store, barnslige munn ble trist: «Silkestrømper klør. Jeg vil heller ha …» 

Hun vendte det flatnesede engleansiktet mot taket, la hodet på skakke, kastet krøllene fra 

det ene kinnet til det andre: «Jeg vil heller ha et nilgrønt persephonekorsett med broderte 

rokokkoroser på strømpebåndene … Nei, en notemappe.» 

«Spiller du et instrument?»   

«Nei, men de store jentene på skolen legger skrivebøkene sine i notemapper, for da ser de 

ut som de går på konservatoriet.» 

«Gilberte, nå er du i ferd med å gå over streken», sa Madame Alvarez. 

«Du skal få både notemappen og lakrisen. Ta av, Gigi.»  

I neste øyeblikk kjempet sukkerfabrikanten Lachaille junior ivrig for innsatsen. Den 

store, spisse nesen og det mørke blikket skremte ikke motspilleren hans, som satt med albuene 

på bordet og skuldrene skjøvet opp til ørene, og som med sine blå øyne og hissige, røde kinn 
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lignet på en beruset pasje. Begge spilte ivrig, og lavmælt utvekslet de fornærmelser. «Din 

elendige edderkopp, ditt ugress», sa Lachaille. «Ditt kråkenebb», repliserte Gilberte. 

Marsskumringen senket seg over den smale gaten.  

«Jeg vil ikke sende Dem på dør», sa Madame Alvarez, «men klokken er halv åtte. Har De 

meg unnskyldt om jeg går og ser til middagen?» 

«Halv åtte!» utbrøt Lachaille, «og jeg som skal spise på Larue med de Dion, Feydeau og 

en Barthou! Dette blir siste runde, Gigi.» 

«Hvorfor sier De en Barthou?» spurte Gilberte. «Finnes det flere av dem?» 

«To. Den ene er en kjekk fyr og den andre ikke fullt så kjekk. Den mest kjente er den 

minst kjekke.»  

«Det er ikke rettferdig», sa Gilberte. «Og Feydeau, hvem er det?» 

Forbløffet la Lachaille ned kortene. 

«Det må jeg si …! Hun kjenner ikke til Feydeau! Du går altså aldri på teater?» 

«Nesten aldri, onkel.»  

«Liker du ikke å gå på teater?»  

«Ikke egentlig. Og bestemor og tante Alicia sier at teateret får en til å glemme hva som er 

viktig her i livet. Ikke fortell bestemor at jeg sa det.»  

Hun la det flommende håret bak ørene før det falt frem igjen mens hun sukket: «Jaja! 

Den holder meg varm, denne pelsen!» 

«Og hva er det de sier er viktig her i livet?»  

«Å! Jeg husker det ikke utenat, onkel Gaston. Og de er ikke alltid enige heller. Bestemor 

sier: ‘Ikke les romaner, da blir du bare deprimert. Ikke bruk pudder, det ødelegger ansiktet. 

Ikke bruk korsett, det ødelegger midjen; ikke stopp opp alene foran butikkvinduer … Ikke bli 

kjent med familiene til dine skolevenninner, især fedrene som kommer og henter døtrene sine 

etter skolen …’» 

Hun snakket fort, og trakk pusten mellom ordene slik barn gjør etter en løpetur.   

«Med Tante Alicia får pipen en annen lyd! Og jeg er for gammel til å gå med livstykke, 

og jeg må ta timer for å lære å danse og ha god holdning, og jeg må følge med på det som 

foregår og vite hva en karat er, og ikke la meg imponere av elegante skuespillerinner. Det er 

ganske enkelt, sier hun: ‘Av alle de kjoler du ser på scenen, er det bare én av tjue som ikke 

ville sett latterlig ut på sadelplassen …’ Til slutt er hodet mitt sprekkeferdig … Hva skal De 

spise på Larue i kveld, onkel?» 

«Som du spør! Smørflyndre med blåskjell, til en avveksling. Og lammesadel med trøfler, 

naturligvis … Gi opp, Gigi. Jeg har fem kort.» 
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«Og dem kommer De ikke langt med. Jeg har gode kort på hånden. Her skal vi ha 

oppvarmede rester av cassoulet. Jeg er veldig glad i det.»  

«Det er bare cassoulet med flesk», sa Madame Alvarez beskjedent da hun kom tilbake. 

«Gås var for dyrt denne uken.»  

«Jeg skal sørge for at de sender en fra Bon-Abri», sa Gaston.  

«Takk så mye, Gaston. Gigi, hjelp Monsieur Lachaille med å ta på seg frakken. Rekk 

ham stokken og hatten.»  

Da Lachaille drog, var han i dårlig humør og kjente den fristende lukten av cassoulet, og 

Madame Alvarez vendte seg mot barnebarnet. 

«Vil du fortelle meg, Gigi, hvorfor du kom så fort tilbake fra tante Alicia? Jeg spurte deg 

ikke ut mens Gaston var her for man aldri må diskutere familieanliggender i andres påhør, 

husk det.»  

«Det var ingen heksekunst, bestemor. Tante Alicia hadde det lille blondesløret på som 

tegn på at hun hadde migrene. Hun sa: ‘Jeg har det ikke bra.’ Jeg svarte: ‘Ja vel! Jeg skal ikke 

bry deg mer, jeg drar hjem igjen.’ Hun sa: ‘Hvil deg i fem minutter.’ ‘Nei da!’ sa jeg, ‘jeg er 

ikke sliten, jeg ble kjørt hit med bil.’ ‘Med bil?’ sa hun, og slo ut med hendene sånn. Jeg 

hadde holdt igjen bilen i to minutter for å vise tante Alicia den, vet du. ‘Ja’, sa jeg, ‘en 

fireseters De Dion-Bouton med kalesje som onkel lånte meg mens han er på besøk. Han er 

sint på Liane.’ ‘Hvem tror du at du snakker med?’ sa hun. ‘Jeg er ennå ikke død og begravet, 

uten kjennskap til det alle snakker om. Jeg vet at han er sint på den lange kandelaberen. Dra 

hjem heller enn å kjede deg her sammen med en fattig og syk gammel dame som meg.’ Hun 

vinket farvel fra vinduet da jeg satte meg i bilen.» 

Madame Alvarez knep leppene sammen: «En fattig og syk gammel dame! Hun som ikke 

har vært forkjølet en dag i sitt liv. For en frekkhet! For …» 

«Bestemor, tror du han husker lakrisen og notemappen?»  

Madame Alvarez vendte det tunge, trege blikket mot taket. 

«Kanskje, mitt barn, kanskje.»  

«Men siden han tapte, så skylder han meg det?» 

«Ja. Ja, han skylder deg det. Kanskje får du dem likevel. Ta på deg forkleet og dekk 

bordet. Legg bort kortstokken.»  

«Ja, bestemor … Bestemor, hva sa han om Madame Liane? Er det sant at hun stakk av 

med Sandomir og perleraden?» 

«For det første sier vi ikke ‘stakk av’. For det annet skal du komme hit slik at jeg kan 

stramme det sløyfebåndet, så krøllene ikke havner i suppen. For det tredje trenger du ikke å 
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vite noe om gjøren og laden til en kvinne som har oppført seg stikk i strid med alminnelig 

folkeskikk. Det er Gastons private affærer.»  

 «Men, bestemor, det er jo ikke privat ettersom alle snakker om det og det stod i Gil 

Blas.» 

«Ti stille! Du trenger ikke å vite mer enn at Madame Liane d’Exelmans’ oppførsel har 

vært hinsides sunn fornuft. Din mors skinke ligger mellom to tallerkener, du setter den kaldt.»  

  

Gilberte sov da moren – Andrée Alvar, som stod med små bokstaver på plakatene til 

Opéra-Comique – kom tilbake. Gamle Madame Alvarez, som la kabal, spurte som vanlig om 

hun ikke var veldig trett. I tråd med familiens høflighetsritualer ga Andrée henne en 

skjennepreken for å ha sittet oppe og ventet på henne, og Madame Alvarez svarte som alltid: 

«Jeg ville ikke sovet godt om jeg ikke visste at du var tilbake. Vi har skinke til deg og en liten 

skål med varm cassoulet. Og sviskekompott. Ølet står på vindusavsatsen.»  

«Har vesla lagt seg?» 

«Selvsagt.» 

Andrée Alvar spiste godt slik pessimister gjør. Med sminke på var hun veldig vakker; 

uten den kom de røde ringene rundt øynene og de bleke leppene frem. Tante Alicia mente det 

var grunnen til at Andrées suksess på scenen ikke fulgte henne ut i byen.  

«Sang du bra, kjære datter?»  

Andrée heiste på skuldrene. 

«Ja, jeg sang bra. Hva hjelper vel det? De kommer bare for å se Tiphaine, vet du vel. Nei 

og nei …! Hvordan er det jeg holder ut et sånt liv …» 

«Du har selv valgt det. Men det ville vært lettere å holde ut», sa Madame Alvarez 

tankefullt, «om du hadde hatt noen ved din side. Det er ensomheten som går deg på nervene 

og får deg til å se mørkt på alt. Du er ikke normal.» 

«Å! Mamma, la oss ikke begynne igjen. Jeg er allerede ganske trett. Er det noe nytt?» 

«Ingenting. Det snakkes bare om Gastons brudd med Liane.»  

«Jeg tror gjerne det snakkes om dem, det har til og med nådd scenen på Opéra-Comique, 

hvor man tross alt ikke holder seg særlig oppdatert.»  

«Det er da en verdensnyhet», sa Madame Alvarez.  

«Kan man si noe om hvordan det vil gå allerede nå?» 

«Det kan man da ikke! Det er for nytt. Han er utrøstelig. Kan du tenke deg at klokken 

kvart på åtte satt han der du sitter, og spilte piket med Gigi? Han sa at han ikke vil komme på 

blomsterfestivalen.»  
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«Det er ikke sant?» 

«Jo. Hvis han ikke kommer, vil alle legge merke til det. Jeg har rådet ham til å tenke seg 

om før han fatter en slik beslutning.»  

«På teateret», sa Andrée, «sier de at det er en varietéartist som skal ha sjans på ham, hun 

kalles la Cobra på Olympia. Hun har visst et akrobatnummer hvor hun blir båret inn på scenen 

i en kurv som ikke er større enn at en fox-terrier ville fått plass i den, og hun åler seg ut av den 

som en slange.»  

Madame Alvarez skjøt frem den store underleppen i forakt: «Gaston Lachaille er ikke 

noen mann for en varietéartist. Du må, som rett og rimelig er, vedgå at han alltid, slik en 

ungkar i hans stilling må, har holdt seg til høye demimonder.» 

«Pene fjoller», mumlet Andrée. 

«Vei dine ord, kjære datter. Å si ting rett ut har aldri ført noen vei. Gastons elskerinner 

har vært av edel rase. Det eneste som passer seg er at han innleder et forhold med en høy 

demimonde, hvis han skal vente med å inngå ekteskap, forutsatt at han gifter seg en dag. Vi 

sitter i alle fall på orkesterplass når det skjer noe. Gaston har så stor tiltro til meg! Jeg skulle 

ønske du hadde sett ham da han ba om kamillete … Som et barn, et lite barn. Forøvrig er han 

bare trettitre år. Og denne formuen er en tung bør på skuldrene hans!» 

Andrée flakket ironisk med de rosa øyelokkene. 

«Ha medlidenhet med ham, mamma, når du sitter der. Jeg skal ikke klage, men all den tid 

vi har kjent Gaston, har du omtrent ikke fått annet enn hans tiltro til deg.» 

«Han skylder oss ingenting. Og han har alltid gitt oss sukker til syltetøyet og min 

curaçao, fra tid til annen, og en høne fra gårdene sine og småting til vesla.» 

«Hvis du er fornøyd med det …»  

Madame Alvarez hevet sitt majestetiske hode høyt: «Ja visst er jeg fornøyd. For om jeg 

ikke var det, ville det ikke forandret noe.»  

«Alt i alt er det slik at denne Gaston Lachaille er ganske rik, men for oss er det som om 

han ikke er det. Hvis vi hadde vært i en knipe, ville han vært den første til å hjelpe oss?»  

 Madame Alvarez la hånden på brystet.  

«Det er jeg overbevist om», sa hun.  

Hun tenkte seg om og tilføyde: «Men jeg vil helst ikke måtte spørre ham.» 

Andrée tok opp Le journal, hvor det var et bilde av den forsmådde kvinnen.  

«Når man ser nøye på henne, er hun ikke noe utenom det vanlige.»  

«Jo», repliserte Madame Alvarez, «hun er noe utenom det vanlige. Beviset på det er at 

hennes berømmelse også er det. Berømmelsen og fremgangen skyldes ikke tilfeldigheter. Du 
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trekker slutninger som disse fusentastene når de sier: ‘Den ville kledd meg like godt som 

Madame de Pougy, den syvraderen. Og jeg ville levd det gode liv like bra som henne.’ Jeg 

trekker bare på skuldrene av dem. Ta med resten av kamilleteen og vask øynene dine.»  

«Takk, mamma. Vesla har vel vært hos tante Alicia?»  

«Og det i Gastons automobil. Han lånte den til henne. Et kjøretøy som kanskje kommer 

opp i seksti kilometer i timen! Hun var høyt oppe i skyene».  

«Stakkars skatten min, jeg spør meg selv hva det skal bli av henne her i livet. Hun har 

anlegg for å bli mannekeng, eller ekspeditrise. Hun henger liksom etter. Da jeg var på hennes 

alder …»  

Madame Alvarez rettet et blikk fullt av rettferdighetssans mot datteren: «Ikke skryt for 

mye av det du gjorde da du var på hennes alder. Hvis jeg husker rett, bad du, da du var på 

hennes alder, Monsieur Menneson om å ryke og reise, selv om han var mølleeier, selv om han 

var helt beredt på å hjelpe deg, og du drog din vei med en liten musikklærer … »  

Andrée Alvar kysset moren på hodet: «Lille mammaen min, ikke forbann meg så sent på 

kvelden, jeg er ordentlig trett … God natt, mamma. Det er prøver på teateret klokken kvart på 

ett i morgen. Jeg skal spise på kafeen i pausen, ikke bekymre deg for meg.»  

Hun gjespet tungt på vei gjennom det mørke rommet hvor datteren sov. Det eneste hun 

skimtet av Gilberte, var et buskas av hår og et russisk kantbånd på en nattkjole. Hun låste seg 

inne på det trange toalettrommet, og til tross for at det var sent, tente hun gassen under en 

breddfull vannkjele. For Madame Alvarez hadde på det sterkeste innprentet i sine 

etterkommere, blant ulike dyder, en aktelse for visse vaner og leveregler som: «Ansiktet kan 

du, i verste fall, utsette til neste morgen når det er tvingende nødvendig eller du er på reisefot. 

Men å vaske seg nedentil handler om kvinnelig anstendighet.» 

  

Madame Alvarez la seg sist og stod opp først, og kunne ikke utstå at vaskekonen blandet 

seg inn i tilberedningen av morgenkaffen. Hun sov i den kombinerte spise- og dagligstuen, på 

en bekvem divan, og på slaget syv åpnet hun for avisene, melkeflasken og vaskekonen, som 

kom med dem. Klokken åtte hadde hun allerede tatt ut krøllnålene og kjemmet det vakre 

håret. Klokken ti på ni drog Gilberte på skolen, ren og med børstet hår. Klokken ti «tenkte» 

Madame Alvarez på lunsj, det vil si at hun tok på regnkappen, smettet handlenettet på armen 

og la i vei til markedet. 

Denne dagen, som alle andre dager, forvisset hun seg om at Gilberte ikke ville komme 

for sent, satte den glovarme kaffekannen og melkemuggen på bordet og brettet ut avisen mens 
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hun ventet på Gilberte, som kom inn uthvilt og duftende av lavendelvann, men fortsatt litt 

søvndrukken. Et skrik fra Madame Alvarez fikk henne til å våkne ordentlig.  

«Rop på moren din, Gigi! Liane d’Exelmans har begått selvmord!» 

«Ååå …!» utbrøt vesla dvelende. «Er hun død?» 

«Nei da! Hun vet hva hun holder på med.»  

«Hvordan gjorde hun det, bestemor? Med en revolver?» 

Madame Alvarez så på barnebarnet med medlidenhet: «Det tror du vel ikke. Det var 

laudanum, som vanlig: ‘Uten at de kan si noe mer om hvordan det vil gå med den fortvilte 

skjønnheten, har doktor Morèze og Pelledoux, som utrettelig våker over sykesengen hennes, 

meddelt at utsiktene er betryggende …’ Mine egne utsikter for henne er at Madame 

d’Exelmans kommer til å ødelegge magen sin på dette viset.»  

«Den andre gangen, bestemor, så var det for prins Georgevitch hun tok livet av seg, ikke 

sant?» 

«Hvor har du hodet, kjære deg? Det var for grev Barthou de Sauveterre.» 

«Jaså! Ja, det er sant … Så hva skal onkel gjøre nå?» 

Madame Alvarez’ store øyne ble fjerne et øyeblikk: «Det blir kron eller mynt, mitt barn. 

Vi får snart vite det, selv om han avslår alle intervjuer til å begynne med. Man må alltid avslå 

alle intervjuer til å begynne med. Etterpå kan man fylle avisene med dem. Si til portnerkonen 

at hun må få tak i aftenutgavene. Har du spist ordentlig i det minste? Du har fått i deg to glass 

melk, to brødskiver? Ta på hansker før du går ut. Ikke somle på skoleveien. Jeg skal vekke 

din mor. For en nyhet …! Andrée, sover du? Jaså! Er du stått opp? Andrée, Liane har begått 

selvmord.»  

«Til en forandring», brummet Andrée. «Hun har bare én tanke i hodet, hun der, men hun 

holder fast ved den.»  

«Har du ennå ikke tatt ut hårrullene, Andrée?»  

«Så jeg får glatt hår til prøvene, ellers takk!» 

Madame Alvarez målte datteren med blikket, fra de runde hårrullene til filttøflene.  

«Det synes at du ikke trenger å frykte for at menn skal kaste blikk etter deg. Med en 

mann ved din side ville du sluttet å gå i nattkjole og tøfler. For en nyhet det er, dette 

selvmordet! Hun lyktes selvsagt ikke.»  

Andrée smilte nedlatende.   

«Folk begynner å få disse laudanumrensingene i vrangstrupen!» 

«Derfor er det ikke hun som er interessant, det er Lachaille junior. Det er første gang 

dette skjer med ham. Han har allerede hatt, la meg se … Han hadde Gentiaine, som stjal 
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verdipapirer, og så hun utenlandske, som ville tvinge ham til å gifte seg, men Liane er den 

første selvmordersken. I en slik sak må en så fremtredende mann trå veldig varsomt!» 

«Han? Han kommer til å dø av stolthet, tro du meg.» 

«Og det med rette», sa Madame Alvarez. «Vi kommer til å se store ting om kort tid. Jeg 

spør meg selv hva Alicia ville sagt om en slik hendelse …» 

«Hun ville forsøkt å så splid både her og der.»  

«Alicia er ingen engel. Men jeg må innrømme at hun er fremsynt. Og det uten å forlate 

soveværelset!» 

«Hun trenger ikke å forlate det siden hun har telefon. Mamma, vil du ikke at vi skal få 

telefon?» 

«Det er en utgiftspost», sa Madame Alvarez engstelig. «Vi har allerede knapt … 

Telefonen er virkelig nyttig for store forretningsmenn eller for kvinner som har noe å skjule. 

Hvis du hadde skiftet karriere – det er en forutsetning – og Gigi tok fatt på …, ville jeg vært 

den første til å si: ‘La oss få telefon.’ Men sånn er det ikke, dessverre.» 

Hun sukket, tok på seg gummihanskene og gjorde husarbeidet uten sure miner. Takket 

være henne forfalt ikke den beskjedne leiligheten for mye etter hvert som tiden gikk. Fra sitt 

tidligere liv hadde hun tatt med seg de dyder man finner hos kvinner uten dyd, og dem lærte 

hun videre til datteren og datterdatteren. Sengetøyet lå bare på i ti dager, og vaske- og 

strykekonen la ut om at hos Madame Alvarez rakk man ikke å se damenes nattkjoler eller 

underbukser bli slitt ut, ikke serviettene heller. Når det uten forvarsel ble ropt «Gigi, ta av deg 

skoene!», måtte Gilberte ta av seg både snøresko og strømper, for hver inspeksjon måtte hun 

vise frem rene føtter, velstelte negler og si fra om det minste tegn til træler.  

   

I uken som fulgte etter Madame d’Exelmans selvmord oppførte Lachaille junior seg litt 

merkelig. I paleet sitt holdt han en nattfest hvor stjernene fra l’Académie nationale de 

musique danset, og han fikk åpnet restauranten Pré-Catelan to uker tidligere enn vanlig fordi 

han hadde invitert til aftensmat. Footit og Chocolat opptrådte der med et mellomspill. Rita del 

Erido red omkring mellom restaurantbordene i bukseskjørt med hvite blondevolanger, en hvit 

hatt over det mørke håret og hvite strutsefjær brusende rundt det guddommelig vakre ansiktet, 

så vakker var hun at hele Paris lot seg lure, og alle snakket om at Gaston Lachaille hadde satt 

henne (over skrevs) på en sukkertrone. Men et døgn senere skjønte pariserne at de hadde tatt 

feil. Gil Blas, som hadde kommet med falske spådommer, holdt på å miste pengestøtten fra 

Gaston Lachaille. Et spesialukeblad, Paris en amour, la ut falske spor under tittelen: «En 

styrtrik yankeepike legger ikke skjul på sin forkjærlighet for fransk sukker.» 
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Madame Alvarez’ vantro latter fikk det til å rykke i den fyldige barmen da hun leste 

avisene. For hun hadde fått høre den virkelige historien av Gaston Lachaille selv, som to 

ganger på ti dager fant tid til å komme innom for å tigge om en kopp kamillete og å hvile i 

den nedsunkne lenestolen, for forretningene var slitsomme og han var i dårlig humør. Han gav 

til og med Gigi en fjollete notemappe i russlær med sølvlås og tjue bokser lakrispastiller. 

Madame Alvarez fikk gåselever og seks flasker champagne, men onkel Lachaille tok selv for 

seg av disse gavene da han inviterte seg på middag. Gilberte, som var lett beruset, fortalte 

sladder fra skolen under måltidet, og etter et slag piket vant hun Gastons blyantpenn i gull. 

Han tapte gjerne, så kviknet han til, lo, pekte på vesla og sa til Madame Alvarez: «Der sitter 

min beste kamerat!» Og Madame Alvarez’ årvåkne og langsomme spanske blikk flyttet seg 

fra Gigis rødmende kinn og hvite tenner til Lachaille junior, som lugget henne i håret: «Din 

rampejente, du satt med den fjerde kongen i ermet!» 

I samme øyeblikk kom Andrée hjem fra Opéra-Comique, og så Lachaille buste til Gigis 

hår mens hun lo så tårene strømmet fra de skiferblå øynene … Hun fant ikke ord, men tok 

imot et glass champagne, så et glass til og enda et glass. Men da hun, etter det tredje glasset, 

sa at hun skulle synge Klokkearien fra Lakmé for Gaston Lachaille, fulgte moren henne i 

seng.  

Dagen etter snakket ingen om denne familiekvelden, unntatt Gigi som utbrøt: «Aldri i 

mitt liv har jeg ledd så mye! Og blyantpennen er i gull!» Utbruddet hennes ble møtt med en 

uvanlig taushet eller en avvisende kommentar som «Så så, Gigi, slutt å tulle!».  

Deretter gikk det to uker uten at Gaston Lachaille gav livstegn fra seg eller besøkte dem, 

og familien Alvarez fulgte med ved å lese avisene.  

«Har du sett det, Andrée? Det står i sosietetsspaltene at Monsieur Gaston Lachaille har 

reist til Monte Carlo. ‘En slags hemmelig kjærlighetshistorie, som vi skal la ligge, ser ut til å 

sette sitt preg på reisen …’ Alt hva de får seg til å skrive!» 

«Bestemor, tro det eller ei, i dansetimen sa Lydie Poret at Liane hadde tatt samme tog 

som onkel, men at hun satt i en annen kupé! Bestemor, tror du det er sant?» 

Madame Alvarez trakk på skuldrene.  

«Hvis det er sant, hvordan kunne den Poret-piken og hennes mor vite det? Kjenner de 

Monsieur Lachaille nå?» 

«Nei, men Lydie hørte det i sin tantes garderobe, hun på Comédie-Française.» 

Madame Alvarez vekslet et blikk med datteren.  

«I garderoben! Det forstår seg», sa Madame Alvarez.  
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 For hun foraktet skuespilleryrket, til tross for at Andrée hadde en ordentlig jobb. Da 

Madame Émilienne Alençon hadde bestemt seg for å opptre med dresserte kaniner, da 

Madame de Pougy, som hadde mindre selvtillit på scenen enn en ung pike, hadde moret seg 

med å spille Columbine iført svart tyll med paljetter, hadde Madame Alvarez fordømt dem 

med én eneste bemerkning: «Hvordan kan de la det gå så langt?»  

«Bestemor, fortell, bestemor», fortsatte Gilberte, «kjenner du fyrst Radziwill?» 

«Hva er det med denne ungen i dag? Har hun fått lopper i blodet? For det første, hvilken 

fyrst Radziwill? Det er ikke bare én.» 

«Jeg vet ikke», sa Gigi. «En som skal gifte seg. På gavelisten står det: ‘… tre 

penneholdere i malakitt …’ Hva er malakitt?»  

«Nei! Nå er du bare irriterende! Så snart han gifter seg, er han ikke lenger interessant.» 

«Så hvis onkel Gaston hadde giftet seg, ville ikke han heller vært interessant?» 

«Det er ikke så enkelt. Det ville vært interessant om han om han giftet seg med sin 

elskerinne. Da prins Chenuguine giftet seg med Valentine d’Aigreville, skjønte vi at han ikke 

ville ha noe annet enn det livet de hadde levd i femten år med krangler og tallerkener som fløy 

veggimellom før de skværet opp midt i restaurant Durand på Place de la Madeleine. Vi 

skjønte at dette var en kvinne som visste å gjøre seg uunnværlig. Men alt det er veldig 

vanskelig for deg å forstå, min stakkars Gigi …» 

«Tror du at de reiste sammen fordi han vil gifte seg med Liane?» 

Madame Alvarez hvilte hodet mot vindusruten, det så ut som hun rådførte seg med 

vårsolen som delte gaten i en varm halvdel og en sval halvdel: «Nei», sa hun. «Eller, jeg vet 

ikke lenger noe om noen ting. Jeg trenger å snakke med Alicia. Gigi, du skal følge meg dit, og 

så skal du la meg være igjen, mens du går hjem langs kaiene. Da får du frisk luft, for nå til 

dags må man visst ha frisk luft. Selv har jeg aldri fått frisk luft mer enn to ganger i året, i 

Cabourg og i Monte Carlo. Og jeg har ikke tatt skade av det»  

Den dagen kom Madame Alvarez hjem så sent at familien spiste lunken suppe, kaldt kjøtt 

og noen kaker tante Alicia hadde sendt med henne. Hun møtte Gilbertes «hva sa hun?» med 

en isfront og strenge svar: «Hun sa at hun skal lære deg å spise hortulan.» 

«Stilig!» utbrøt Gigi. «Og hva sa hun om sommerkjolen hun har lovet meg?» 

«Hun sa at hun får se. Og at du ikke burde ha noen grunn til å være misfornøyd.» 

«Ja vel!» sa Gilberte trist.  

«Hun sa også at du skulle komme og spise med henne på torsdag, nøyaktig klokken 

tolv.»  

«Sammen med deg, bestemor?» 
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Madame Alvarez så på den lange piken som satt overfor henne med høye rosa kinnben 

under øyne så blå som en kveldshimmel, sterke tenner som bet i de friske leppene med de små 

ujevnhetene, og en utemmet askeblond hårmanke: «Nei», sa hun omsider. «Uten meg» 

Gilberte reiste seg, la armen rundt henne: «Måten du sa det på … Bestemor, du skal vel 

ikke sette meg bort til tante Alicia? Jeg vil ikke flytte, bestemor!» 

Madame Alvarez ble hes, kremtet, smilte: «Herregud så dum denne jentungen er! Skulle 

du dratt herfra! Å nei! Min stakkars Gigi, det er ikke din feil, men du er nok ikke klar for 

det!» 

  

Som klokkestreng hadde tante Alicia hengt opp en perlesnor på et underlag med 

vinrankemotiv og fiolette druer. Selve døren, som var mørk karamellbrun, var blitt lakket så 

mange ganger at den så fuktig ut. Fra den «mannlige tjeneren» åpnet for henne nøt Gilberte en 

beskjeden luksus hun ikke hadde forstand på. Over gulvteppet lå et persisk teppe som ga 

føttene vinger. Madame Alvarez hadde fastslått at hennes søsters lille stue i Ludvig den XV-

stil var «grusomt kjedelig», Gilberte fortalte det videre: «Tante Alicias stue er veldig vakker, 

men den er grusomt kjedelig!», og så beundret hun heller spisestuemøblene av matt sitrontre 

fra direktorietiden, de var lyse og uten innfellinger, laget av et treverk like transparent som 

voks. «Jeg skal kjøpe meg noe sånt en gang», sa Gilberte troskyldig.  

«Ja vel, i Faubourg Antoine, da», sa tante Alicia hånlig mens hun smilte med den smale 

munnen så man fikk et glimt av de hvite tennene.  

Hun var sytti år, og hadde en helt egen smak som kom til syne i det sølvgrå soveværelset 

med de røde kinesiske vasene; og et trangt hvitt bad, som var varmt som et drivhus; og hun 

hadde en robust helse, som hun skjulte med påtatt skrøpelighet. Når menn på hennes alder 

ville beskrive Alicia de Saint-Efflam, fant de ikke ord: «Å! Min gode mann …!», «Hun er 

ubeskrivelig …». De som hadde vært hennes nære venner viste bilder av henne som yngre 

menn syntes var nokså beskjedne: «Jaha, var hun virkelig vakker? Det skulle man ikke tro, på 

bildet …» Gamle elskere drømte seg bort et øyeblikk i bildene av henne, kjente igjen 

håndleddet som var bøyd som en svanehals, et lite øre, en profil hvor det kom frem en utsøkt 

likhet mellom en munn som fikk hjerteform og den åpne vinkelen på et øye med lange 

øyevipper …  

Gilberte klemte den vakre eldre damen, som hadde hvitt hår med et svart slør i 

chantillyblonder over og en litt tett kropp kledd i en hjemmekjole av skinnende taft.  

«Har du migrene, tante Alicia?» 
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«Jeg vet ikke ennå», svarte tante Alicia, «det kommer an på lunsjen. Skynd deg, eggene 

er klare. Ta av deg kåpen. Hva i all verden er det slags kjole?» 

«En av mammas, som er sydd om. Er det sånne vanskelig egg?» 

«Slett ikke. Det er eggerøre med krutonger. Hortulanen er heller ikke vanskelig. Og du 

skal få crème au chocolat. Det skal jeg også ha.»  

Med den ungdommelige stemmen, de små furene med rosa sminke i og kniplingesløret 

over det hvite håret minnet tante Alicia om en av markisene på teaterscenen. Gilberte hadde 

stor respekt for tanten. Da hun satte seg til bords, trakk hun skjørtet ned under baken, samlet 

knærne, holdt albuene inn mot kroppen mens hun trakk skuldrene bakover og lignet på en ung 

pike. Hun husket hva hun hadde lært, brøt forsiktig en bit av brødet, spiste med munnen 

lukket, og skar opp kjøttet mens hun voktet seg vel for å holde pekefingeren på knivbladet. Et 

stramt sløyfebånd i nakken avdekket de friske linjene i pannen, rundt ørene og den svært 

sterke halsen i den litt uheldige halslinningen på den omsydde mørkeblå kjolen med plissert 

kjoleliv på bærestykket, lappverket var pyntet med tre rader med mohairbånd nederst på 

skjørtet og tre ganger tre rader med mohairbånd på ermene, mellom håndleddet og skuldrene.  

Tante Alicia satt overfor niesen og gransket henne med det vakre mørkeblå blikket uten å 

finne noe å sette fingeren på.  

«Hvor gammel er du?» spurte hun plutselig.  

«Jeg er like gammel som forleden dag, tante. Femten år og seks måneder. Tante, hva 

synes du om det som har skjedd med onkel Gaston?» 

«Hvordan det? Interesserer det deg?»  

«Selvfølgelig, tante. Det bekymrer meg. Hvis onkel finner seg en annen dame, kommer 

han ikke på besøk mer for å spille piket eller drikke kamillete, iallfall ikke på en stund. Det 

ville være synd.»  

«Det er selvsagt en måte å se det på …» 

Tante Alicia myste med øynene og så kritisk på niesen.  

«Er du flittig på skolen? Hvem er du venninne med? Del hortulanene i to uten å nøle eller 

skrape kniven i tallerkenen. Spis opp alt. Benene kan du la ligge. Svar på spørsmålene mine 

uten at du stopper å spise, og ikke snakk med mat i munnen. Dette klarer du. Jeg får det til, og 

det kan du også. Hvem er du venninne med?» 

«Ingen, tante. Bestemor lar meg ikke gå på ettermiddagsbesøk til klassekameratene 

mine.»  
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«Det gjør hun rett i. Ellers, du har ikke noen beilere? Ingen volontør med 

dokumentmappen under armen? Ingen gymnasiast? Ingen eldre mann? Det sier jeg deg bare, 

om du lyver, så finner jeg ut av det.»  

Gilberte betraktet det fornemme ansiktet til den myndige eldre kvinnen, som frittet henne 

ut med strenge spørsmål.  

«Nei, tante, ingen. Er det noen som har snakket stygt om meg? Jeg er alltid alene. Og 

hvorfor lar ikke bestemor meg takke ja til invitasjonene jeg får?» 

«Hun gjør noe riktig, for én gangs skyld. Du blir bare invitert hjem til alminnelige folk, 

altså helt unyttige bekjentskaper.» 

«Er ikke vi alminnelige, da?»  

«Nei.» 

«Hva er forskjellen på oss og alminnelige folk?» 

«De tenker for lite og spiser for meget. Dessuten er de gift. Men jeg tror ikke helt du 

forstår.»  

«Jo, tante, jeg forstår, i vår familie gifter vi oss ikke.»  

«Ekteskap er ikke forbudt for oss. Vi gifter oss ikke ‘til å begynne med’, men det skjer at 

vi gifter oss ‘til slutt’.» 

 «Men er det derfor jeg ikke kan besøke piker på min egen alder?» 

«Ja. Kjeder du deg hjemme? Kjed deg litt. Det er ikke dumt. Kjedsomheten hjelper deg å 

fatte beslutninger. Hva er det? En tåre? En tåre fra et lite fjols som slett ikke er forut for sin 

alder. Forsyn deg med mer hortulan.»  

Tante Alicia holdt tre glitrende fingre rundt stetten på glasset og løftet det: «Skål for oss, 

Gigi! Du skal få røyke en khediv til kaffen. På betingelse av at den ikke blir fuktig på enden, 

og at du røyker uten å spytte tobakk mens du sier pø, pø … Jeg skal skrive et brev for deg til 

en førstedame fra Béchoff-Davids systue, en gammel venninne som ikke har lykkes helt. Det 

skal bli forandringer i din garderobe. Den som intet våger, intet vinner.  

Det strålte fra de lyseblå øynene hennes. Gilberte var så glad at hun stammet.  

«Tante! Tante! Fra … Fra Bé…»  

«…choff-David. Men jeg trodde ikke du var interessert i klær? 

Gilberte rødmet: «Tante, jeg er ikke interessert i hjemmelagde klær.»  

«Jeg forstår det. Har du god smak? Når du tenker at du skal ta på deg noe fint, hva ser du 

for deg da?»  

«Å! Jeg vet da veldig godt hva som kler meg, tante! Jeg så …» 

«Hold hendene i ro mens du snakker. Når du gestikulerer, ser du simpel ut.»  
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«Jeg så en kjole … Å! En kjole som var sydd til Madame Lucy Gérard … Hundrevis av 

små plisseer i perlemorfarget silkemusselin fra topp til tå … Og en annen kjole med 

lavendelblått stoff på svart velur, det lavendelblå var som et slep av påfuglfjær …» 

Edelstenene på den lille hånden funklet i luften.  

«Såså, det holder! Jeg skjønner at du kan finne på å kle deg som en kokette fra Comédie-

française – og det tar vel du som en kompliment. Kom og skjenk opp kaffen. Og ikke rykk i 

kannen for å fange dråpene i tuten. Jeg vil heller at skålen renner over enn at du ter deg som 

en kelner på en kafé.» 

Den neste timen gikk fort for Gigi; tante Alicia hadde åpnet et smykkeskrin på gløtt for å 

gi henne en blendende leksjon.  

«Hva er dette, Gigi?»  

«En navettslipt diamant.» 

«Det kalles en navettslipt briljant. Og dette?»  

«En topas.» 

Tante Alicia kastet hendene i været, så solen ga gjenskinn i ringene, og de kastet ut små 

lysglimt. 

«En topas! Jeg har måttet tåle mang en ydmykelse, men dette her overgår alt. En topas 

blant mine edelstener! Hvorfor ikke en akvamarin eller en peridot? Det er en gul briljant, din 

dumme gås, og dem kommer du ikke til å se mange av. Og dette?» 

 Gilberte åpnet munnen halvveis, blikket hennes ble tankefullt.  

«Å! Det der er en smaragd … Å! Den er vakker!» 

Tante Alicia tok den store firkantede smaragden på en av sine små fingre og var stille et 

øyeblikk.  

«Ser du», sa hun med dempet stemme, «den nesten blålige gløden inni stenen … Bare de 

vakreste smaragdene har denne særegne nesten umerkelige blåfargen …» 

«Hvem ga deg den, tante?» våget Gilberte å spørre.  

«En konge», sa tante Alicia lakonisk. 

«En stor konge?» 

«Nei, en liten en. De store kongene gir ikke vakre stener.»  

«Hvorfor ikke?»  

Tante Alicias tette hvite tenner kom til syne noen sekunder: «Hvis du vil vite hva jeg tror, 

så er det fordi de ikke liker det. Mellom oss sagt gjør nok ikke de små kongene det heller.» 

«Hvem gir de vakreste stenene, da?» 
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«Hvem? De beskjedne. De hovmodige også. Og tølpere fordi de tror at å gi bort en 

kolossal juvel viser at de er veloppdragne. Noen ganger en kvinne som vil ydmyke en mann. 

Ikke bruk annenrangs smykker, vent til du får noen som er av første klasse.»  

«Og hvis jeg ikke får noen?»  

«Det får ikke hjelpe. Istedenfor en dårlig diamant til tretusen franc kan du gå med en ring 

til fem sou. I så fall sier du: ‘Den er et minne, jeg tar den aldri av hverken dag eller natt.’ Bruk 

aldri prangende smykker, det ødelegger en kvinnes gode navn og rykte.» 

«Hvilke smykker er prangende?»  

«Det varierer. Det kan være en sirene av gull med øyne av krysopras. Det kan være en 

egyptisk skarabé. En stor utmeislet ametyst. Et lett armbånd som man sier er mesterlig 

siselert. En lyre- eller stjernebrosje. Et skilpaddesmykke. Med andre ord, alle slags 

grusomheter. Ikke bruk barokkperler, selv ikke i hattenålen. Pass deg også for 

familiesmykker.» 

«Bestemor har da en vakker kamémedlajong.» 

«Det finnes ikke vakre kameer», sa tante Alicia og ristet på hodet. «Det finnes edelstener 

og perler. Det finnes hvite, gule, blålige og rosa briljanter. La oss ikke snakke om svarte 

diamanter, de er ikke bryet verdt. Rubiner når du er trygg på ham. Safirer når de kommer fra 

Kashmir, smaragder så fremt de ikke har gud vet hva i glansen, som små lyse partier eller 

gulskjær …» 

«Tante, jeg liker også opaler ganske godt.» 

«Beklager, men det skal du ikke gå med. Jeg tillater det ikke.» 

Gilberte måpte lamslått et øyeblikk.  

«Å …! Tante, tror du også at de bringer ulykke?» 

«Hvorfor ikke …? Ditt lille fjols», småskjente tante Alicia, «du må late som du tror på 

det. Tro på opaler, tro på … La meg se, hva mer kan du tro på … turkiser som skifter farge, 

det onde øye …» 

«Men», sa Gigi nølende, «det er jo bare … overtro …» 

«Selvsagt, kjære pike. Det kalles også svakheter. Man er helt nødt til å ha noen yndige 

svakheter og å være redd for edderkopper, det er uunngåelige ballaster når vi er sammen med 

menn.» 

«Hvorfor det, tante?» 

 Den eldre damen lukket smykkeskrinet mens Gilberte ble sittende på kne foran henne.  
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«Fordi ni av ti menn er overtroiske, nitten av tjue tror på det onde øye og nittiåtte av 

hundre er redde for edderkopper. De tåler … mye fra oss, men ikke at vi er uberørt av det de 

selv er redde for … Hvorfor sukker du?» 

«Aldri i livet om jeg kommer til å huske alt det.»  

«Det viktigste er ikke at du husker det, men at jeg vet det.» 

«Hva er en penneholder i … i malakitt?»  

«Alltid noe grusomt. Men, i himmelens navn, hvor har du lært et slikt ord.» 

«Fra gavelistene til de store bryllupene, tante, i avisene.» 

«Det er fin lesning. Der kan du lære hvilke gaver du ikke skal gi bort eller ta imot …» 

Mens hun snakket, kjente hun her og der på det unge ansiktet rett overfor seg med en 

spiss negl. Hun løftet på leppen med de små ujevnhetene, og sjekket at tannemaljen hennes 

var plettfri.  

«For en kjeve, kjære pike. Med slike tenner ville jeg forsynt meg med en bit av Paris og 

utlandet med. Riktig nok forsynte jeg meg med et pent stykke selv. Hva har du der? Er det en 

liten kvise? Du må ikke ha kviser rundt nesen. Og det? Har du klemt ut en hudorm? Du må 

hverken ha hudormer eller klemme dem ut. Du skal få rensevann av meg. Du må ikke spise 

annet pålegg enn kokt skinke. Du bruker vel ikke pudder?» 

«Bestemor har forbudt det.» 

«Det håper jeg virkelig. Går du regelmessig på et visst sted? Pust på meg. Forresten, det 

er det vel ikke noen vits i det nå, du har nettopp spist …» 

Hun la hendene på Gilbertes skuldre: «Merk deg det jeg sier: Det kan være noen som 

liker deg. Du har en håpløs liten nese, en munn uten stil, litt musjikaktige kinnben …» 

«Å! Tante!» jamret Gilberte. 

«… men du kan komme unna med det med de øynene, øyevippene, tennene og det håret, 

hvis du ikke er en komplett idiot. Og når det gjelder kroppen …» 

Hun buet håndflatene omkring Gigis bryster og smilte: «Dette er en begynnelse … Men 

det er en vakker begynnelse, de er faste. Ikke spis for mye mandler, det legger seg i bysten. 

Så! Minn meg på at jeg skal lære deg å plukke ut sigarer.» 

Gilberte sperret opp øynene så øyevippene rørte ved øyebrynene: «Hvorfor det?» 

Hun fikk et lite klask på kinnet.    

«Fordi. Jeg gjør ingenting uten grunn. Hvis jeg skal ta meg av deg, må jeg ta meg av alt. 

Når en kvinne vet hva en mann vil ha, også hvilke sigarer, når en mann vet hva en kvinne 

liker, er de godt rustet mot hverandre …» 

«Og så slåss de», konkluderte Gilberte med et snedig uttrykk.  
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«Hva behager, de slåss?» 

Den gamle damen så bestyrtet på Gigi: «Jaha!» sa hun, «det var sannelig ikke du som 

fant opp speil med tre fløyer … Kom hit, din lille psykolog, så jeg kan gi deg et brev til 

Madame Henriette hos Bechoff …» 

Mens hun satt og skrev ved det bittelille rosa skatollet, nøt Gilberte duften av det utsøkte 

rommet, og uten å bli misunnelig studerte hun på ny de velkjente møblene hun visste så lite 

om, bueskytteren Amor som viste hva klokken var på kaminhyllen; to dristige malerier; en 

dyp seng og et sengeteppe av chinchilla; en rosenkrans med ekte små perler og Det nye 

testamente på nattbordet; to lamper laget av røde kinesiske vaser, som passet til det grå 

tapetet …  

«Dra av gårde, min lille venn. Jeg sender bud på deg siden. Si til Victor at han skal gi deg 

kaken du skal ha med deg. Forsiktig, ikke ødelegg min frisyre! Og du vet at jeg holder øye 

med deg når du går. Bare pass deg om du marsjerer som en soldat eller sleper benene etter 

deg.» 

   

[…] 

  



 

   25 
  

Del II: Kommentar 

Innledning 

Denne kommentardelen starter med en kort innføring om novellen «Gigi» og forfatteren 

Colette. Deretter redegjør jeg kort for utfordringer ved å oversette en gammel tekst. Så 

forklarer jeg hvilken rolle tap spiller i oversettelse, og drøfter begrepene fremmedgjøring og 

hjemliggjøring. Til slutt går jeg gjennom noen av de utfordringene som har oppstått i 

oversettelsesprosessen. De eksemplene som trekkes frem, er valgt ut med tanke på at de skal 

være mest mulig representative for teksten som helhet, da det ikke er mulig å kommentere alle 

de ulike oversetterproblemene. Jeg kommer også inn på ulike teoretiske perspektiver.  

Det er stor spennvidde i oversettelseproblemene som trekkes frem. Jeg er innom flere 

ulike temaer, blant annet høflighetsformer, navn på operaer og språkbruk i sosietetsspalter. 

Men alle har det til felles at de rører ved fremmedgjøring og tap. Temaene befinner seg både 

på det språklige og det kulturelle plan, og ofte griper disse to inn i hverandre slik at det ikke er 

noe klart skille mellom hva som er en kulturell utfordring og hva som er en språklig.  

Det som opptar meg, er hvordan en fremmedgjørende oversettelsesstrategi fungerer med 

denne teksten. I første omgang mener jeg at en slik strategi har potensiale til å forhindre mye 

av det man omtaler som tap i oversettelse. I tillegg ønsker jeg å se på hvor grensen går, og om 

man kan sette opp en grense for fremmedgjøringen.  

  

Om valg av tekst og forfatteren  

Utgangspunktet for denne oppgaven var at jeg ville bruke en eldre tekst, en klassiker, og 

valget falt på Colettes novelle «Gigi». På overflaten er det en enkel tekst. Historien er 

tradisjonell i formen, og har blitt sammenlignet med et eventyr.1 Det som er interessant er 

utrykket. Språket i teksten er fascinerende i sin detaljrikdom. Det er ikke enkelt å skulle 

gjengi slik språkbruk på norsk.  

Størstedelen av Colettes verker er ikke oversatt til norsk. I motsetning til andre franske 

forfattere har hun ikke blitt viet stor oppmerksomhet av norske forlag. Romanene Chéri og 

Sido ble utgitt i 1945 og 1946, og nye utgaver kom i henholdsvis 1992 og 1993. Deretter kom 

La vagabonde, under tittelen Omstreifersken, i 1952, oversatt av Cora Sandel. Alt i alt er fem 

                                                 
1 Michel Mercier. «Gigi : Notice». i Œuvres IV av Colette, red. Alain Brunet og Claude Pichois, (Paris: 
Éditions Gallimard, 2001), 1219. 
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av Colettes romaner oversatt til norsk. Den siste, Katten, kom i 1994. Det er vanskelig å vite 

om dette stusselige tallet skyldes en uvilje mot Colette i norske forlag, men i 1952 skrev Cora 

Sandel det følgende i sitt forord til Omstreifersken: «[M]itt inntrykk er at den dag idag [sic] 

bare et fåtall i henne ser hva hun for lengst er, Frankrikes meget store forfatterinne.»2 Sandel 

skrev dette for sekstito år siden, men etter antallet oversettelser å dømme har det ikke vært 

store forandringer. En mulig forklaring på hvorfor Colette er så lite oversatt til norsk finnes i 

Susanne Brøggers forord til Chéri: «Som ganske ung ble Colette innviet i bylivets demoni, 

dødsdrift og dekadense; dette som ga hennes bøker et streif av pudderkvast og parfyme, tunge 

perler og lett kjærlighet – ingredienser som har fått mange lærde til å avfeie hennes bøker som 

‘sypikelitteratur’.»3 Dette kan skyldes at forfatterskapet er todelt. Colettes første bøker, blant 

annet Claudineromanene, tilhører det Brøgger omtaler som «sypikelitteratur»4. I 1910, ti år 

etter at hun ga ut debutromanen, kom hennes første selvstendige roman La vagabonde.5 

Kanskje har hun blitt nedvurdert på bakgrunn av de første bøkene. En annen forklaring er at 

bøkene har en tradisjonell form, og dermed blir vurdert som mindre interessante enn bøker av 

andre kvinnelige forfattere som Marguerite Duras og Nathalie Sarraute. Hovedgrunnen til at 

Colette er så lite oversatt, er nok ikke uvilje mot henne. De tre oversettelsene fra 1990-tallet 

viser at viljen til å oversette har vært der, kanskje er det heller midlene det skorter på eller en 

kombinasjon av disse.   

«Gigi» er hentet fra en samling noveller med samme navn fra 1944. Den versjonen av 

teksten som ligger til grunn for denne oppgaven, er Pléiade-utgaven fra 2001. Historien 

handler om en fransk pike ved navn Gilberte, som går under kjælenavnet Gigi. Den ble 

skrevet og utgitt under andre verdenskrig, men handlingen er lagt over førti år tilbake i tid til 

1900, altså den perioden som er blitt kalt La belle époque (1871–1914).  

I novellen introduseres leseren for den femten år gamle Gigi, som bor med sin bestemor, 

og oppdras av henne og tante Alicia, bestemorens søster. Vi møter også Gaston Lachaille, 

sønn til en av bestemorens forhenværende elskere. Gigis øvrige familie består av moren 

Andrée, som er blitt forlatt av Gigis far og livnærer seg som sangerinne. Hun blir med sin 

trygge, moderate inntekt den rake motsetning til tante Alicia, som har levd en mer usikker 

kurtisanetilværelse, men som på det tidspunktet handlingen i novellen utspiller seg, har gått 

                                                 
2 Cora Sandel. Forord til Omstreifersken av Colette, overs. Cora Sandel. (Oslo: Gyldendal. 1952), 5. 
3 Suzanne Brøgger. Forord til Chéri av Colette, overs. Laila Engebret. (Oslo: Messel, 1992), 5. 
4 Disse romanene ble først utgitt under pseudonymet Willy, som tilhørte Colettes daværende ektemann 
Henry Gauthier-Villars. 
5 Se: Store norske leksikon. s.v. Colette, 8. mai 2014. <http://snl.no/Sidonie_Gabrielle_Colette> 
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over i en mer sørgelig rentenisttilværelse. Ved slutten av novellen finner Gigi og Gaston ut at 

de har falt for hverandre, og bestemmer seg for å gifte seg.  

 

Språket i norske oversettelser 

I en oversettelse er det umulig ikke å modernisere teksten på grunn av språkutvikling. 

Men siden denne teksten er såpass gammel, har jeg valgt å hente inn enkelte gamle ord som 

selvmorderske og sukkerfabrikant. Disse fungerer som markører i teksten. Som leser oppfatter 

man at handlingen i teksten foregår i 1900, og det ville vært fåfengt å skulle oversette teksten 

slik at oversettelsen virket som en tekst fra 1944. Jeg støtter meg til Umberto Eco, som mener 

at «[...] les traducteurs, même lorsqu’ils n’en avaient pas l’intention, même quand ils 

cherchaient à restituer la saveur de la langue et de la période d’origine, en réalité 

modernisaient en quelque sorte l’original.»6 Oversettelser blir, i større grad enn 

originaltekster, et produkt av sin tid. Dette er også grunnen til at Walter Benjamin sier at alle 

oversettelser forvitrer med tiden: «[E]ven the greatest translation is destined to be taken up 

into the growth of its language and perish as a result of its renewal.»7 Det er ikke mulig å 

unngå at språket i en oversettelse er mer moderne enn originalen, men jeg kompenserer for 

dette ved å bruke enkelte gamle ord.  

 

Avstand i tid og mellom kulturer 

«Gigi» ble utgitt i 1944, men handlingen foregår i 1900.8 Dette innebærer at både 

tidsmessig og geografisk er denne kulturen fjern fra den norske. Men avstanden i tid var også 

aktuell da teksten ble utgitt. Konsekvensen av dette er at det som er vanskelig å forstå for 

norske lesere, ikke nødvendigvis er lett å forstå for dagens franske lesere. Dette kan forsvare 

fremmedgjøring i oversettelsen. Det ikke noen grunn til å forenkle det som på grunn av 

avstand i tid er vanskelig å forstå for franske lesere. Oversettelsen skal gi leseren et innblikk i 

en kultur og et samfunn som er ulik Norge og det norske, og da kan man ikke hjemliggjøre for 

mye.  

                                                 
6 Umberto Eco. Dire presque la même chose: Expériences de traduction, overs. Myriem Bouzaher. (Paris: 
Éditions Grasset & Fasquelle, 2006), 218.  
7 Walter Benjamin. «The Teanslator’s Task», overs. Steven Rendall, i The Translation Studies Reader, red. 
Lawrence Venuti, (London: Routledge, 2012), 78. 
8 Dette fremgår av teksten når Gastons bil blir beskrevet. Se UT: 439 (Alle referanser til utgangsteksten gis 
i teksten etter følgende mønster UT: sidetall. Sidetallet gjelder Pléiadeutgaven fra 2001. Referanser til 
målteksten er gitt som MT: sidetall. Sidetallet det referes til er sidetallet i denne oppgaven) 
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Tap og fremmedgjøring i oversettelse 

Jean-René Ladmiral definerer oversettelse på følgende måte: «La traduction fait passer 

un message d’une langue de départ (LD) ou langue-source dans une langue d’arrivée (LA) ou 

langue-cible.»9 Men idet man går fra utgangsspråk til målspråk, skjer det noe med teksten. I 

oversettelsesprosessen dukker det alltid opp ulike utfordringer av språklig eller kulturell art 

når noe er vanskelig å overføre til målspråket. Derfor mener ulike teoretikere at tap er en 

naturlig del av oversettelse. Dette er ingen radikal idé. Det er en anerkjennelse av en iboende 

begrensing ved oversettelse. Men når man blir bevisst på dette, forsøker man gjerne å veie 

opp for eventuelle tap.  

Eco gir følgende forenklede forklaring på hva oversettelse er: «[…] dire la même chose 

dans une autre langue».10 Denne tankegangen finner man igjen hos Benjamin: «Is translation 

meant for the readers who do not understand the original? […] [I]t appeares to be the only 

reason for saying the same thing over again.»11 Ifølge Eco er dette egentlig umulig, da man 

bare kan uttrykke nesten det samme.12 Men selv om det ikke er mulig å si nøyaktig det 

samme, kan dette være et ideal for oversettere. Sylfest Lomheim er inne på noe av det samme, 

da han mener at det ikke finnes en noen ideell ekvivalens, men at forestillingen om den kan 

fungere som rettesnor for oversetteren.13  

Eco ser på oversettelse som en form for forhandling,14 og en av konsekvensene er at det 

oppstår tap. En annen skribent som har tatt opp tap og oversettelse, er Susan Sontag, som 

skriver følgende: «Translation, by definition, always entails some loss of the original.»15 En 

måte å utligne eventuelle tap i oversettelse er kompensering; det betyr at man veier opp for 

«[…] tap av språklege effektar ein stad i teksta ved å plassere tilsvarande språklege effektar 

ein annan stad i teksta.»16 Problemet med kompensering er at det ikke finnes noe entydig svar 

på hvor grensene går. Aller helst bør man nok kompensere så nær det stedet hvor man har 

mistet noe som mulig. Når det er mulig, kan det være en god løsning tap.  

Oversetterens oppgave er å finne en måte å formidle budskapet fra utgangsspråket i 

målspråket. Da kan man la det som er ukjent og fremmed i en tekst være nettopp det og gi 

leseren få et innblikk utgangstekstens kultur og språk, eller man kan tilpasse og endre slik 

                                                 
9 Jean-René Ladmiral. Traduire: théorèmes pour la traduction. (Paris: Payot, 1979), 11.   
10 Eco, Dire presque la même chose. 2006, 7.  
11 Benjamin, «The Teanslator’s Task», 75. (utheving tillagt) 
12 Eco, Dire presque la même chose, 8.  
13 Se: Lomheim, Sylfest. Omsetjingsteori. (Oslo: Universitetsforlaget, 1995), 85. 
14 Se: Eco, Dire presque la même chose, 9. 
15 Susan Sontag. «The World as India», i At the Same Time: Essays and Speeches red. Paulo Dilonardo og 
Anne Jump, (New York: Farber Strauss, 2007), 162.  
16 Lomheim, Omsetjingsteori, 90.  
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man mener er nødvendig for at den oversatte teksten skal fungere i målspråkskulturen. 

Friedrich Schleimacher beskriver i sitt essay «On the Different Methods of Translating» to 

ulike måter å oversette på: «Either the translator leaves the writer in peace as much as 

possible and moves the reader towards him; or he leaves the reader in peace as much as 

possible and moves the writer towards him.»17 Den første måten å arbeide på innebærer at 

man ikke tilpasser teksten til leseren i særlig grad, mens den andre innebærer mer bearbeiding 

av teksten for å gjøre den forståelig for leseren. Ladmiral beskriver disse to typene oversettere 

som sourciers og ciblistes.18 

Schleimachers idéer om oversettelse har blant annet blitt videreutviklet av Lawrence 

Venuti i boken The Translators Invisibility. Han bruker begrepene foreignization og 

domestication. I likhet med Schleimacher går han inn for en fremmedgjørende 

oversettelsesstrategi, hvor man flytte leseren mot forfatteren, ikke omvendt. 

Fremmedgjøringen kan komme frem både på det kulturelle plan og det språklige. Og Venuti 

mener at «[f]oreignizing translation signifies the difference of the foreign text, yet only by 

disrupting the cultural codes that prevail in the translating language.»19 Den oversatte teksten 

kan gjerne ha trekk ved seg som gjør at den ikke leses eller fremstår på samme måte som en 

originaltekst, men fremmedgjøringen skal ikke være til hinder for lesningen.20 På dette 

punktet står han i motsetning til Antoine Berman, som mener at selv idiomer bør oversettes 

ordrett fordi alle språkbrukere har en «consciense-de-proverbe» som gjør at vi gjenkjenner 

idiomer selv når de ikke finnes i målspråket.21 Men man bør være oppmerksom på at Berman, 

som selv har oversatt flere bøker, ikke alltid lykkes med å oversette slik han selv gir utrykk 

for at man bør gjøre.22 Så hvis man skal lykkes med en fremmedgjørende oversettelse, mener 

jeg at man må være pragmatisk i tilnærmingen. Fremmedgjøringen er et verktøy oversetteren 

kan benytte seg av for å lage en trofast oversettelse, men det kan ikke være et mål i seg selv. 

Dessuten kan hjemliggjøring være nødvendig for at teksten skal fungere i målspråket.23 

                                                 
17 Friedrich Schleimacher. «On the different ways of translating». Oversatt av Susan Bernofsky, I The 
Translation Studies Reader. Redigert av Lawrence Venuti. 2. utg. (New York: Routledge, 2012), 49. 
18 Jean-René Ladmiral. «Sourciers et ciblistes», Revue d’esthéthique, nr. 12, (1986): 33.  
19 Lawrence Venuti. The Translator’s Invisibility: A history of Translation. 2. utg. (New York: Routledge, 
2008), 15. 
20 Se: Venuti, The Translators Invisibility, 19.  
21 Se: Antoine Berman. «L’analytique de la traduction et la systématique de la déformation». I: Les tours 
de Babel : essais sur la traduction av Antoine Berman, Gérard Granel, Annick Jaulin, George Mailhos, 
Henri Meschonnic, Moïse & Friedrich Schleimacher, (Mauvezin: Trans-Europ-Repress, 1985), 79–80. 
22 Se: Charron, Marc. «Berman, étranger à lui-même» TTR : traduction, terminologie, rédaction 14, 2 
(2001): 97–121. 9.5.2014. <http://id.erudit.org/iderudit/000571ar> 
23 Eco, Dire presque la même chose, 226.  
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For Venuti handler hjemliggjøring og fremmedgjøring om «[…] ethical attitudes towards 

a foreign text and culture […]»24 Både ham og Schleimacher ser på den fremmedgjørende 

oversettelsen som det riktige valget. Dette er en tillitserklæring til leseren. Man forventer at 

leseren er i stand til å ta inn over seg språklige og kulturelle fenomener som ikke 

nødvendigvis er kjent i målspråkskulturen. En hjemliggjørende oversettelsesstrategi kan 

medføre at man tilslører forskjellene slik at de forsvinner helt. Ytterste konsekvens av en slik 

strategi er at man forsøker å lage en tekst som overhodet ikke virker oversatt.25 

Hvis man velger hjemliggjøring som strategi, vil det nok være en større fare for tap. Da 

fjerner man seg fra utgangsteksten i større grad enn med en fremmedgjørende 

oversettelsesstrategi. Ideen er at den fremmedgjørende oversettelsesstrategien er den som i 

størst mulig grad ivaretar utgangstekstens budskap.  

  

Dis eller dus – De eller du, Herr eller Fru 

Store deler av teksten består av dialoger. I disse veksler de ulike personene mellom 

formell og uformell tiltale avhengig av hvem de snakker med. Denne bruken av De eller du er 

en kulturell utfordring ved teksten. Norsk språk i seg selv ikke er til hinder for dette skillet, 

for «[v]alget mellom du eller De er ikke et grammatisk valg [på norsk], men et spørsmål om 

sosiale konvensjoner […]».26 På fransk er distinksjonen mellom det formelle, distanserte eller 

respektfulle vous og det uformelle, fortrolige eller nedlatende tu så innarbeidet i språket at 

man snakker om tutoyer og vouvoyer. På norsk er denne distinksjonen nesten utryddet, men vi 

har fortsatt uttrykkene å være dis eller dus. For franske språkbrukere er det helt naturlig med 

et slikt skille. For de fleste norske språkbrukere er skillet mellom dis og dus ikke lenger en del 

av dagligspråket. Men selv den gang dette var en naturlig del av norsk språk, var ikke bruken 

like utbredt overalt. Noen steder har man aldri brukt andre tiltaleformer enn du.27 Fransk 

skiller mellom språkbrukernes forhold til hverandre. Det samme gjaldt for norsk, men her var 

distinksjonen i tillegg betinget av språkbrukerens sosiolekt.  

I boken Norsk grammatikk begrunnes den svekkede bruken av høflighetsformen De på 

følgende måte: «Når samfunnet demokratiseres ved at sosiale forskjeller svekkes eller blir 

                                                 
24 Venuti, The Translators Invisibility, 19.  
25 Se: Michaël Oustinoff. La traduction, (Paris: PUF, 2003), 50. 
26 John Ole Askedal, Tor Guttu, Per Egil Hegge, Inger-Lise Nyheim, Arthur O. Sandved og Ole Michael 
Selberg (red.), Norsk grammatikk: Riksmål og moderat bokmål. (Oslo: Det norske Akademi for Språk og 
Litteratur, 2013), 97. 
27 Loc. cit. 
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borte, er den generelle bruk av du-formen en språklig likhetsarv som følger med.»28 Denne 

demokratiseringen av språk har gitt utslag i at man nær sagt aldri hører noen bruke De for å 

henvende seg til en person.  

For å illustrere forholdet mellom disse franske og norske pronomenene har jeg satt opp 

en tabell:29 

  De 
    

Vous   
   

  Du 
Tu  

   

   

 

Den viser hvordan det norske du har et større bruksområde enn det franske tu. På fransk kan 

aldri vous erstattes av tu. Det norske De er blitt marginalisert og kanskje vil det forsvinne helt, 

men mitt inntrykk er det at selv om De ikke lenger brukes som før, vil ikke norske lesere ha 

noe problem med å oppfatte en slik distinksjon.  

Et annet moment som taler for at man burde bruke høflighetsformen i oversettelsen, er at 

den faktisk har en funksjon når Gilberte og Gaston snakker sammen. Nedenfor kan vi se 

hvordan Gilberte konsekvent bruker vous når hun snakker til Gaston, mens han svarer med å 

bruke tu. Han er dus fordi han ser på henne som et barn, mens hun ser på ham som en voksen 

og er dis. I det andre eksempelet derimot bruker Gaston vous når han henvender seg til 

Madame Alvarez, som er en voksen kvinne: 

– Quel dommage, tonton, de vous quitter si vite ! Grand-mère veut que j’aille voir tante Alicia ! Quelle 
voiture vous avez aujourd’hui ? C’est votre nouvelle de Dion-Bouton quatre-places-décapotable ? Il parait 
qu’on peut la conduire d’une seule main ! J’espère, tonton, que vous en avez, de beaux gants ! Alors, 
tonton, vous êtes fâché avec Liane ? (UT: 438)  
[…]    
Laissez-la, cette petite, soupira Gaston Lachaille. Elle n’y met pas de malice, elle, au moins. Et c’est 
parfaitement vrai que tout est fini entre Liane et moi. Tu vas chez tante Alicia, Gigi ? Prends mon auto et 
renvoie-la-moi. (UT: 438)  
 
«Så synd, onkel, at jeg må forlate Dem så fort! Bestemor vil at jeg skal besøke tante Alicia. Hvilken bil har 
De i dag? Er det Deres nye fireseters De Dion-Bouton med kalesje? Det sies at man kan kjøre den med én 
hånd! Onkel, da håper jeg De har fine hansker. Så, er De uvenner med Liane?» (MT: 3) 
[…]  
«La vesla være i fred», sukket Gaston Lachaille. «Hun mener i det minste ikke noe vondt med det. Og det 
stemmer at det er slutt mellom Liane og meg. Skal du til tante Alicia, Gigi? Ta bilen min og send den 
tilbake etterpå.» (MT: 4 ) 
                                                 
28 Askedal et. al, Norsk grammatikk, 97.  
29 Denne tabellen er inspirert av en tabell i Umberto Eco. Le signe, overs. Jean-Marie Klinkenberg, 
(Brusell: Éditions Labor, 1988), 113. som er hentet fra Hjelmslev (1957). Hjelmslevs tabell illustrerer 
hvordan ulike ord for tre og skog forholder seg til hverandre på dansk, engelsk, fransk, italiensk og tysk.  
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« Mamita, dit Gaston Lachaille, vous ne me feriez pas une camomille ? »   
Plutôt deux qu’une, dit Mme Alvarez. Asseyez-vous, mon pauvre Gaston. » (UT: 439) 
«Mamita», sa Gaston Lachaille, «De kunne ikke laget en kopp kamillete til meg?»  
«Heller to enn én», sa Madame Alvarez. «Sett Dem, min stakkars Gaston.» (MT: 4) 

Det er flere ting som er verdt å merke seg. For det første bruker Gilberte høflig tiltale samtidig 

med det familiære, litt barnslige, uttrykket tonton. Sett med dagens øyne, kan det virke 

merkelig at Gilberte tiltaler Gaston på denne måten og er dis samtidig. Men handlingen i 

teksten foregår i 1900, og derfor er det ikke noe merkverdig med dette. Dette mener jeg kan 

bidra til å rettferdiggjøre bruken av de noe utdaterte høflighetsformene. Forholdet mellom 

personene kommer frem, og det gir et innblikk i bruken av dem. Leseren blir minnet på at vi 

befinner oss i en kultur som er fjern fra den norske. For det annet er det interessant at Gilberte 

er dis med Gaston, men dus med moren, bestemoren og tanten. Det bidrar til å understreke 

hans rolle som utenforstående. 

Hvis dette hadde vært en novelle med handling lagt til 2000-tallet, kunne man argumentert 

for hvorfor høflighetsformene hadde måttet vike til fordel for du. På fransk er «[v]ous er den 

umarkerte tiltaleform, tu er markert.»30 På norsk finnes skillet, men det er ikke i bruk. Siden 

novellens handling er lagt til 1900, er ikke høflighetsformene like malplasserte som de 

kanskje ville vært i oversettelsen av en tekst med handling fra 2000-tallet. Ved å beholde 

skillet bryter vi opp i kulturelle koder i språket, slik Venuti mener den fremmedgjørende 

oversettelsen skal gjøre.31 Det er en god grunn til å beholde dette.  

Det eneste som ikke kan bli bevart, er imperativene Gaston bruker. Når han henvender seg 

til Madame Alvarez, bruker han imperativformen laissez, mens han henvender seg til Gilberte 

med prends. Dette kommer ikke dette frem i oversettelsen, og man kunne kompensert for det. 

En alternativ måte å oversette dette på er å skrive for eksempel «Nå må De la vesla være i 

fred.» Da ville man fått inn pronomenet De, og referansen hadde blitt utvetydig, for i den 

franske originalen er det helt tydelig at Gaston først henvender seg til Madame Alvarez og 

deretter til Gilberte. Fordi jeg har forsøkt å la målteksten være så lik utgangsteksten som 

mulig og ikke har ønsket å legge til noe, har jeg valgt å bruke norsk imperativ. En 

oppmerksom leser oppfatter uansett at det er ulogisk at Gaston skulle omtale Madame Alvarez 

som vesla.  

Et annet fenomen som er nært knyttet til dette, er bruken av de franske høflighetsformene 

Monsieur, Madame og Mademoiselle, som tilsvarer de norske Herr, Fru og Frøken. 

                                                 
30 Hans-Petter Helland. Ny fransk grammatikk: morfologi, syntaks og semantikk, (Oslo: 
Universitetsforlaget, 2008), 229. 
31 Se: Venuti, The Translators Invisibility, 15. 
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Forskjellen er at mens de norske formene er nærmest for anakronismer å regne, er de franske 

høyst levende. I målteksten har jeg også valgt å bruke de franske formene Monsieur, Madame 

og Mademoiselle. Hovedgrunnen til dette er at de norske formene omtrent ikke brukes lenger. 

De norske ekvivalentene ville virket arkaiske, mens de franske ordene fungerer som markører, 

og forankrer historien i en fransk kontekst. Den eneste forskjellen fra originalteksten er at jeg 

skriver ordene fullt ut heller enn å bruke forkortelser.  

I utgangspunktet skulle man tro at det ville vært lettere å oversette slike høflighetsformer 

til et språk hvor de er i bruk. Jean Paul Vinay og Jean Darbelnet mener for eksempel at det er 

lettere å oversette mellom språk som tilhører samme familie og like kulturer.32 Men å 

oversette til et språk hvor høflighetsformene er mer brukt kan også innebære utfordringer. Eco 

påpeker at i en oversettelse fra fransk til italiensk er det fristende å kutte ut ordet monsieur i 

visse sammenhenger fordi bruken er mer utbredt enn bruken av det italienske signore.33 I 

denne norske oversettelsen omgås problemet fordi vi bruker de franske ordene. Hvis leseren 

godtar bruken av ordene Monsieur, Madame og Mademoiselle burde ikke distribusjonen av 

dem være forstyrrende for leseopplevelsen.  

 

Tante og onkel eller tante og sjonkel? 

Gilbertes bruk av det franske ordet tonton når hun snakker om eller til Gaston er 

interessant på ulike måter. Ordet betyr onkel, men det er en mer barnslig talemåte enn det 

franske oncle. Likevel er det ordets form som er den største utfordringen. Gilberte omtales av 

venner og familie som Gigi, et kjælenavn som er laget ved at man tar de to første lydene i 

navnet hennes og fordobler dem: Gilberte→Gi→Gigi. Det samme kunne man gjort med de to 

siste lydene i Gastons navn: Gaston→ton→Tonton. Ettersom Gilberte vekselvis omtaler 

Gaston både som tonton og tonton Gaston, virker denne tolkningen usannsynlig. Dessuten 

burde tonton vært skrevet med stor forbokstav om det var ment som et kjælenavn. Derfor har 

jeg kommet frem til at det ikke dreier seg om noe kjælenavn. Hvorvidt dette skyldes en 

tilfeldighet eller ikke, får være usagt, men denne finurligheten lar seg ikke overføre til norsk 

med mindre man beholder det franske ordet tonton også i oversettelsen. Jeg har kommet frem 

til at jeg ikke vil bruke det franske ordet ettersom det ikke vil være umiddelbart forståelig på 

norsk, i motsetning til ord som Madame.  

                                                 
32 Jean-Paul Vinay og Jean Darbelnet. Stylistique comparée du français et de l’anglais : Methode de 
traduction. (Paris: Didier, 1958), 48.  
33 Eco, Dire presque la même chose, 155. 
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Det er heller ikke mulig å finne et norsk ord som betyr onkel og som er barnslig på 

samme måte som tonton. Det eneste ordet jeg har kommet opp med er sjonkel, men det er ikke 

et etablert norsk ord, det er hentet fra en barnetv-serie med Titten Tei. Det blir alt for nært 

knyttet til norsk kultur; det ville vært altfor hjemliggjørende og i tillegg anakronistisk. 

Løsningen har blitt å la den finurlige forbindelsen mellom tonton og Gaston gå tapt, og 

ganske enkelt la Gilberte kalle ham onkel.  

Et annet problem som oppstod i kjølvannet av dette er at Madame Alvarez søster, 

Gilbertes grandtante, spiller en stor rolle i novellen, og hun kalles på fransk tante Alicia. Hvis 

man bruker ordet tante i oversettelsen, ender Gilberte opp med en onkel Gaston og en tante 

Alicia. Det eneste alternativet for å tydeliggjøre at det dreier seg om to ulike relasjoner var om 

man kunne brukt to ulike ord. Gilberte kunne kalt dem moster Alicia og onkel Gaston. 

Problemet med denne løsningen er at ordet moster, til tross for at det finnes oppført i norske 

ordbøker, ikke er et veldig utbredt ord og virker svensk. Når jeg har latt ord som Madame og 

Monsieur stå uoversatt, har det blitt begrunnet med at de er tydelige franske markører. Moster 

derimot gir inntrykk av at dette er en svensk tante. Jeg har endt opp med å bruke ordet tante. 

Det kommer uansett frem hvem både Gaston og Alicia er. Om det ikke oppfattes umiddelbart, 

skjønner leseren fort nok at Gilberte kaller Gaston onkel uten at de er i slekt. 

 

Mamita eller lillemor 

Tidligere har jeg sitert en samtale mellom Madame Alvarez og Gaston, og kommentert 

bruken av høflighetsformer, men dette utdraget har et annet moment ved seg som er ganske 

interessant, nemlig Gastons bruk av ordet mamita:  

« Mamita, dit Gaston Lachaille, vous ne me feriez pas une camomille ? » (UT: 439) 
«Mamita», sa Gaston Lachaille, «De kunne ikke laget en kopp kamillete til meg?» (MT: 4) 

Grunnen til at ordet mamita fortjener spesiell oppmerksomhet, er at det ikke er et fransk, men 

spansk, ord. Det blir nevnt i beskrivelsen av Madame Alvarez at hun har tatt etternavnet til en 

avdød spansk elsker. (se: UT: 437) Så det er ikke tilfeldig at Gaston henvender seg til henne 

med et spansk ord. Da er det to mulige løsninger. Man kan oversette ordet med for eksempel 

lillemor. Det ville uttrykt den samme hengivenhet som ligger i det spanske ordet. Men dette 

ordet skiller seg ut i originalteksten fordi det er spansk. Siden det gjøres et poeng ut av at 

Madame Alvarez har tatt et spansk navn, mener jeg at dette er en god grunn til å verne om 

dette ordet. Selv om ordet ikke er umiddelbart forståelig i den norske oversettelsen, må man 

kunne forutsette at en oppmerksom leser setter dette i forbindelse med Madame Alvarez’ 
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spanskklingende navn. Det finnes et annet eksempel på bruk av utenlandske ord, og dette 

tilfellet har blitt behandlet på samme måte: 

 C’en est un qui fait valser Polaire au five o’clock, n’est-ce pas ? (UT: 441) 
Det er en av dem som danser vals med Polaire under five o’clock-teen, ikke sant? (MT: 6) 

Utrykket five o’clock har jeg latt stå slik som det er, jeg har kun lagt til ordet teen for å gjøre 

det mer forståelig. I begge tilfellene dreier det seg om uttrykk som ikke er franske, og da 

mener jeg at man kan la dem bli stående.    

 

Barneoppdragelse 

Måten Gilberte blir oppdratt på bryter med våre forestillinger om barneoppdragelse. Det 

kan for eksempel være vanskelig å forstå alt det Madame Alvarez og tante Alicia formaner 

Gilberte om. I dette eksempelet snakker Gilberte med Gaston om noen av bestemorens 

formaninger:  

«Grand-mère me dit : “Défense de lire des romans, ça donne le cafard. Défense de mettre de la poudre, ça 
gâte le teint. Défense, de porter un corset, ça gâte la taille ; défense de s’arrêter seule aux vitrines des 
magasins… Défense de connaître les familles des camarades de cours, surtout les pères qui viennent 
chercher leurs filles à la sortie du cours…”» (UT: 445) 
«Bestemor sier: ‘Ikke les romaner, da blir du bare deprimert. Ikke bruk pudder, det ødelegger ansiktet. Ikke 
bruk korsett, det ødelegger midjen; ikke stopp opp alene foran butikkvinduer … Ikke bli kjent med 
familiene til dine skolevenninner, især fedrene som kommer og henter døtrene sine etter skolen …’»  
(MT: 9) 

Enkelte formaninger, som at Gilberte ikke får bruke pudder, er selvforklarende. Men det er 

ikke innlysende hvorfor hun ikke får stoppe opp foran butikkvinduer eller bli kjent med 

klassevenninnene sine. Jeg har ingen gode forklaringer, så hvis jeg skulle oversatt på en måte 

som gjorde dette forståelig, ville det innebåret ren gjetning. Ved å oversette nokså direkte 

åpnes det opp for at leseren selv kan tolke teksten. I tillegg avsluttes disse setningene med 

ellipser, som om Gilberte holder noe tilbake. Dette bør komme frem i oversettelsen. Det ville 

ikke vært riktig å fylle ut med egne tolkninger når det ikke er grunnlag i teksten for å si hva 

som menes. Et annet sted i teksten sier tante Alicia at hun ikke får besøke klassevenninnene 

fordi familiene deres ikke er fine nok. (se: MT: 457) Det er ikke sikkert denne tolkningen er 

riktig, for Gilberte sier selv at Madame Alvarez og tante Alicia er ikke alltid enig. (se: MT: 

445) Derfor kan man ikke legge inn noen forklaringer. 

Det er også en annen grunn til å beholde ellipsene. Teksten består av store mengder 

dialog, og uavsluttede setninger er en del av muntlig språk. De kan være et bevisst forsøk på å 

gi teksten et muntlig preg. Det ville være håpløst å skulle skrive nøyaktig slik vi snakker, men 

man kan etterligne muntlig språkbruk ved å bruke ellipser.   
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Teater og opera 

Gilberte har vokst opp med en operasangerinne som mor, og dette er nok en av grunnene 

til at det finnes så mange ulike referanser til opera og teater i novellen. Hver av dem krever 

sin egen løsning. Selv om utfordringene ligner, er det ikke alltid slik at man kan velge samme 

type løsning.  

I begynnelsen av teksten snakker Madame Alvarez og Gilberte sammen, og der dukker 

følgende replikk opp:  

Oui. Et ce soir Si j’étais roi. […] (UT: 336) 
Ja. Og i kveld er det Si j’étais roi. […]» (MT: 2) 

Det som er interessant her er denne tittelen. Spørsmålet er hvorvidt denne skal oversettes eller 

ikke. Det dreier seg altså om en opera av Adolphe Charles Adam fra 1852. Det finnes en 

dansk tittel på den, Konge for en dag, og denne kunne fungert på norsk. Men siden det 

allerede eksisterer en opera på norsk med denne tittelen, kunne jeg ikke bruke denne fordi jeg 

ønsket å unngå eventuell forvirring.34 En annen mulighet er å lage en direkte oversettelse av 

tittelen, men da har man to muligheter på norsk: Hvis jeg var konge eller Om jeg var konge. 

Etter hvert bestemte jeg meg for å beholde den franske tittelen. Når det ikke finnes en etablert 

oversettelse, kan referansen til verket bli borte ved at man oversetter selv eller låner en 

oversettelse fra et annet språk. Så lenge originaltittelen står i oversettelsen, mister man ikke 

referansen. Om leseren ikke forstår den franske tittelen, er det mindre viktig. Man får uansett 

med seg at det er en opera Andrée opptrer i. Nysgjerrige lesere kan undersøke videre på egen 

hånd. Den muligheten får leseren kun når man bruker originaltittelen. 

I andre tilfeller har det vært nødvendig å anvende andre løsninger i oversettelsen. Dette 

gjelder for de to eksemplene nedenfor: 

[…] de faire entendre à Gaston Lachaille l’air des clochettes de Lakmé […] (UT : 453) 
[…] synge Klokkearien fra Lakmé for Gaston Lachaille […] (MT: 16) 
 
[…] lorsque Mme de Pougy […] s’était divertie à mimer un rôle de Colombine en tulle noir pailleté […] 
(UT :453) 
[…] da Madame de Pougy […] hadde moret seg med å spille Columbine iført svart tyll med paljetter […]  
(MT: 17) 

I det første utdraget finner vi tittelen på den mest kjente arien fra Léo Delibes’ opera Lakmé. I 

det andre er det en rollefigur fra den italienske teaterformen Commedia dell’arte. Når det 

gjelder arien, så har den en norsk tittel, nemlig Klokkearien. Fordi det finnes en etablert norsk 

                                                 
34 På norsk har Giuseppe Verdis opera Un giorno di regno fått tittelen Konge for en dag. Se: «Konge for en 
dag». Den store danske, 22. april 2014. 
<http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Musik/Klassisk_musik/V%C3%A6rktitler/Konge_for_e
n_dag>  
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oversettelse, har jeg valgt å bruke denne. Colombine derimot er det franske navnet35 på 

Commedia dell’arte-karakteren Columbine. På norsk bruker man det opprinnelige italienske 

navnet, og dette har jeg også valgt å gjøre i min oversettelse. Her har jeg valgt å bruke det 

norske navnet på arien fordi denne er etablert på norsk. Det er mulig, men ikke ønskelig, å 

bruke det franske navnet for å understreke at man befinner seg i en fransk kontekst. Når jeg 

velger den norske stavemåten på Columbine, er det fordi jeg mener at det fort kan oppfattes 

som slurv fra oversetterens side ikke å bruke det. Disse tilfellene står altså i kontrast til tittelen 

Si j’étais roi. De har et norsk motsvar som kan brukes uten at referansen forsvinner. Dette er 

ikke ment som et bevisst forsøk fra min side på hjemliggjøring. Poenget er at en 

fremmedgjørende oversettelsesstrategi ikke ville hatt noen effekt her. Det er til og med mulig 

at de ville blitt oppfattet som slett arbeide fra oversetterens side.  

  

Dyreriket 

Et trekk ved teksten som man legger merke til ved å lese den nøye er alle ordene med 

dyrereferanse. Ulike ord som knytter seg til dyr og dyreriket knyttes opp mot de ulike 

personene i novellen. Og ifølge Louis Perche er «[l]es bêtes et les fleurs sont des personnages 

innombrables et toujours présents dans l’œuvre de Colette.»36 Men dette er ikke tilfelle i 

novellen «Gigi» hvor man faktisk ikke finner noen dyr, iallfall ingen levende, kun referanser 

til dyreriket gjennom ulike ordvalg. 

Siden dyr var et sentralt motiv i Colettes verker, kan man ikke overse alle disse 

referansene. Berman kritiserer oversettere som ikke er i stand til å få med seg slike 

underliggende nettverk av ord: «Toute œuvre comporte un texte ‘sous-jacent’, où certains 

signifiants-clefs se répondent et s’enchaînent, forme des résaux sous la ‘surface’ du texte […] 

C’est le sous-texte, qui constitue l’une des faces de la rhytmique et de la signifiance de 

l’œuvre.»37 Alle disse ordene som er knyttet til dyreriket, har jeg valgt å tolke som en slik 

undertekst. Min oppfatning er at disse ordene er valgt med omhu, og ikke kan overses. For å 

illustrere de problemene man møter på i forbindelse med slike ord vil jeg trekke frem tre ulike 

eksempler og vise løsningene som er valgt.  

                                                 
35 Det kunne virket misvisende å bruke ordet oversettelse om dette tilfellet fordi dette navnet ikke er 
oversatt til fransk i originalteksten, Det dreier seg om en ganske liten ortografisk forskjell for at navnet skal 
stemme overens med uttalen på fransk.  
36 Louis Perche. Colette. (Paris: Éditions Seghers, 1976), 109. 
37 Berman, «L’analytique», 76. 
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Et av de første problemene i denne oversettelsen var ordet cavale i det følgende 

eksempelet. Det dukker opp i en ordveksling mellom Gilberte og bestemoren fordi Gilberte 

ber om å få lengre skjørt:  

Voilà qui serait agréable à ta mère, de se voir à la tête d’une grande cavale qui paraîtrait au moins dix-huit 
ans ! […] (UT : 436) 
«Det ville passet for moren din, å bli sett sammen med en høy, ulenkelig pike på minst atten år! […]»  
(MT: 2)  

Problemet her er av en semantisk art. Ordet cavale har to ulike betydninger. Det kan bety 

hoppe eller en kvinne med dårlig kroppsbygning. Ut fra konteksten virker betydning nummer 

to som den mest åpenbare. Det er henvisninger i teksten til Gilberte dårlige holdning, blant 

annet vil tanten Alicia at hun skal ta dansetimer for å lære god holdning. (se: UT: 445) I 

oversettelsen har jeg ikke fått med noen tydelig dyrereferanse. Utrykket ulenkelig pike får 

bare med en del av betydningen i det opprinnelige uttrykket.  

Man kunne kompensert for dette et annet sted i teksten, men da risikerer man å sette seg 

selv i forfatterens sted, og dette kan ha uheldige resultater: «Il faut toutefois résister à la 

tentation de trop aider le texte, en se substituant presque à l’auteur.»38 Siden det er flere ord 

med slik dobbel betydning, har jeg valgt å la noen av disse referansene bli borte. Jeg mener 

det er nok mange slike «dyreord» i teksten til at en oppmerksom leser vil få dem med seg 

uansett.  

I det neste eksempelet er det ordet heronnières som skaper besvær: 

Gilberte plia, pour s’asseoir sur le banc, ses jambes héronnières de quinze ans. (UT: 435) 
For å komme seg ned på skammelen måtte Gilberte bøye de femten år gamle hegreaktige benene. (MT: 1) 

Héron er det franske ordet for hegre. Det er en fugleart som er kjent for sine lange elegante 

ben. Her har jeg sett meg nødt til å konstruere et ord, hegreaktig. Det franske ordet er et 

etablert ord som kan bety lang og mager. Men hegrer hekker kun enkelte steder i Norge, og 

dermed er dette en potensielt ukjent fugleart for nordmenn. For enkelte kan det da bli 

vanskelig å få tak i betydningen. Et alternativ kunne vært å bytte ut ordet og heller skrive 

lange, magre, men da ville dyrereferansen bli borte, og man ville mistet den eventuelle 

konnotasjonen til noe elegant. Et annet poeng som taler for å bruke hegren, er at når den flyr 

bøyer den hodet bakover slik at den får S-form,39 og i teksten forteller Gilberte at hun har så 

korte skjørt at hun hele tiden må bøye seg som en Z. (UT: 436) Hvorvidt dette er tilsiktet fra 

Colettes side, er umulig å vite, men det er et morsomt poeng. Et tredje alternativ ville være å 

bytte ut hegre og heller sette inn en annen fugleart med lange ben, for eksempel stork. Likevel 

                                                 
38 Eco, Dire presque la même chose, 135. 
39 Se: «Hegre». Store norske leksikon, 16. mai 2014. <http://snl.no/gr%C3%A5hegre>  
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holder jeg fast på hegreaktig. De som ikke kjenner til hegrer, går kanskje glipp av denne 

referansen, men jeg har ikke ønsket å endre mer på teksten enn nødvendig.  

I dette siste eksempelet er det også en referanse til dyr, men denne er ganske ukomplisert 

å overføre til norsk:  

Phou! ce que ça me tient chaud, cette fourrure! (UT: 444) 
Jaja! Den holder meg varm, denne pelsen! (MT: 9)  
  

Gilberte kaster på håret og sammenligner det med en dyrepels. Her er det ingen tvetydighet å 

spore. Referansen til dyreriket er bevart, og ordet er til og med plasser sist i setningen akkurat 

som i originalen. Dette illustrerer at slett ikke alle dyrereferansene er vanskelig å få med. 

Fordi de fleste av dem er av denne typen, kommer de som oftest frem i oversettelsen. Det er 

bare noen tilfeller hvor ordene har en dobbeltbetydning, som cavale, at man ikke får med seg 

referansen inn i oversettelsen.  

 

Matretter og søtsaker 

Ulike matretter er sentrale i «Gigi» enten det dreier seg om oppvarmede rester av 

cassoulet hjemme hos Gilberte og bestemoren eller finere mat som hortulanen tante Alicia 

serverer. Når det gjeler de ulike matrettene, har jeg valgt å fremmedgjøre i stort sett alle 

tilfeller; homard à l’americaine for eksempel får beholde sitt franske navn på samme måte 

som cassoulet. Jeg har valgt å si meg enig med Karin Gundersen, som mener at «[v]år urbane 

samtid har full kontroll på både brioche og crème au chocolat.»40 Både mennesker og 

matretter krysser landegrenser i høyere tempo enn tidligere. Dette er et område hvor 

fremmedgjøring kommer til sin rett. De matrettene som ikke har noe norsk navn, får det heller 

ikke i oversettelsen. 

Men det finnes unntak, hvor jeg har oversatt navn på matretter. Et eksempel på dette er 

l’œuf à la coque:  

Elle dit que les trois pierres d’achoppement, dans une éducation, c’est le homard à l’américaine, l’œuf à la 
coque et les asperges. (UT : 442) 
Hun sier at oppdragelsens tre anstøtsstener er homard à l’américaine, bløtkokte egg og asparges. (MT: 7) 

Det virker unødvendig eksotisk å skrive œuf à la coque når det finnes en helt dekkende navn 

for dette på norsk. Her har jeg valgt å oversette for å unngå at leseren stopper opp fordi de 

ikke kjenner den franske betegnelsen for bløtkokte egg. Men dette har en annen nyttig 

funksjon. De leserne som eventuelt ikke er kjent med homard à l’américaine, kan ut fra 

konteksten forstå at det dreier seg om mat som er vanskelig å spise på en pen måte.  
                                                 
40 Karin Gundersen. Etterord til Veien til Swann, På sporet av den tapte tid, bd. 1 av Marcel Proust, overs. 
Anne-Lisa Amadou, revidert Karin Gundersen., (Oslo: Gyldendal, 2014), 490.  
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Det er ikke en matrett, men Gilbertes lakrispastiller har vært vanskelige å få has på. 

Lakrispastillene, som nevnes to ganger, kalles agents de change. Dette uttrykket kan 

oversettes med vekselmeglere, en eldre yrkesbetegnelse for aksjemeglere. Her er det tre 

muligheter: Enten kan man oversette med vekselmeglere, beholde det franske navnet eller 

skrive lakrispastiller. Det tredje alternativet var ikke en mulighet, da det ville bidratt til å flate 

ut teksten. Det andre ville vært en mulighet om pastillene fortsatt var i salg og dette var en 

kjent merkevare. Da kunne leseren selv funnet ut hvordan pastillene så ut. Problemet er at de 

ikke lenger er i salg, og den eneste referansen jeg har funnet til dem er en gammel 

reklameplakat fra en internettauksjon. Løsningen er blitt å oversette med det norske ordet 

vekselmeglere. I motsetning til ulike franske matretter vil nok ikke begrepet agent de change 

vekke noen assosiasjoner hos norske lesere.  

 

Sosietetsspaltenes språkdrakt 

Colettes tekst er preget av en stor detaljrikdom i alle beskrivelser. Som en sterk kontrast 

til dette står de små utdragene fra ulike sosietetsspalter eller ukeblader. De er korte og 

lakoniske. Leseren må selv sette dem inn i en kontekst for å forstå dem. Det er vanskelig å 

vite om dette er den måten man skrev på i ukeblader rundt 1900. Men det kan tenkes at man 

skrev på en slik måte at de som kjente til sosietetslivet i Paris, forstod betydningen for å 

gardere seg mot eventuelle søksmål. Uansett er disse små bruddstykkene fra sosietetsspaltene 

et morsomt trekk ved teksten som må komme frem i oversettelsen.  

Den første av disse utdragene dukker opp i en samtale i begynnelsen av novellen. 

Gilberte blir irettesatt av bestemoren fordi hun har spurt Gaston om hans forhold til Liane:  

C’était dans le Gil Blas, ça commençait par : “Une secrète amertume se glisse dans le produit sucré de la 
betterave ” (UT : 438) 
Det stod i Gil Blas, det begynte med: ‘En hemmelig bitterhet siver inn i den søte roeavlingen’ (MT: 3) 

Til å begynne med virket ordet secrète pussig i denne sammenhengen. Men jeg tolker det slik 

at ordet brukes ironisk. Denne bitterheten er overhodet ingen hemmelighet. Alle vet at 

forholdet mellom Gaston og Liane har kjølnet. Den neste utfordringen lå i le produit sucré de 

la betterave. Her refereres det til roer som henspiller på sukkerroer og Gaston, som er 

sukkerfabrikant. På fransk heter sukkerroer betterave sucrière eller betterave à sucre. Fordi 

det ikke står sukkerroe i originalteksten, har jeg valgt ikke å skrive det i oversettelsen heller. 

Den franske teksten krever at leseren selv er i stand til å oppfatte dette, og slik bør det også 

være i oversettelsen. Jeg har valgt ordet roe fremfor bete, men på norsk brukes både sukkerroe 

og sukkerbete. Grunnen til at jeg har valgt førstnevnte, er at roe har et smalere bruksområde 
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enn bete. Roe brukes vanligvis om sukkerroer eller fôrbeter.41 Bete brukes ofte om rødbeter, 

men også andre typer beter, og denne assosiasjonen ville jeg unngå.  

Det neste utdraget fra sosietetsspaltene skiller seg noe fra de andre ved at det ikke er like 

diffust:  

Sans pouvoir répondre encore des jours de la belle désespérée, les docteurs Morèze et Pelledoux, qui ne 
quittent pas son chevet, ont émis un diagnostic rassurant… (UT: 450) 
Uten at de kan si noe mer om hvordan det vil gå med den fortvilte skjønnheten, har doktor Morèze og  
Pelledoux, som utrettelig våker over sykesengen hennes, meddelt at utsiktene er betryggende … (MT: 14) 

Den første utfordringen lå i å oversette la belle désespérée til norsk. Det henviser til Gastons 

elskerinne Liane d’Exelmans, som har forsøkt å ta livet av seg. En mulighet var å bruke den 

skjønne, fortvilte kvinnen, men problemet da er at man bruker fire heller enn tre ord, og at det 

blir et unødvendig tungt uttrykk. Den løsningen som er valgt med ordet skjønnheten, unngår 

dette. Det neste problemet var å oversette quitter og chevet, som på norsk betyr forlate og 

hodegjerde. Ordet chevet er brukt metonymisk her. Legene har blitt værende ved pasientens 

sykeseng. Det er vanskelig å bruke hodegjerde på samme måte, og hvis man simpelthen lar 

metonymien gå tapt og skriver «som ikke forlater sengen hennes», høres det ut som legene 

har ligget sammen med henne i sengen. Løsningen ble å oversette ne quittent pas med våker 

utrettelig. Da har vi fått løftet legene ut av sengen og plassert dem på gulvet ved siden av, 

hvor de hører hjemme. Metonymien var ikke mulig å bevare, men ved å bruke ordet sykeseng 

kan det ikke herske noen tvil om hvorvidt pasienten er sengeliggende. En annen mulighet var 

bare å skrive at de våket utrettelig over sin pasient, men da fjerner man altså sengen helt, og 

det ville vært uheldig siden pasienten er sengeliggende i originalteksten. 

I dette neste eksempelet er det faren for tvetydighet i oversettelsen som har gitt utslag i 

måten å oversette på:  

Une jeune et richissime Yankee ne déguise pas son penchant pour le sucre français. (UT: 452)  
En styrtrik yankeepike legger skjul ikke på sin forkjærlighet for fransk sukker. (MT: 16) 

På fransk skiller man mellom hankjønn og hunkjønn når det gjelder nasjonaliteter. I utdraget 

ovenfor fra originalteksten er det determinanten une som forteller oss at det i dette tilfellet 

dreier seg om en pike. På norsk kunne man brukt ordet yankee om både menn og kvinner fra 

Amerika. Men hvis man i oversettelsen skriver en ung og styrtrik yankee, ville uttrykket blitt 

tvetydig; man ville ikke automatisk oppfattet at det dreier seg om en pike. Innvendingen kan 

være at det er usannsynlig at det skulle dreie seg om den gutt. Likevel har jeg valgt å skrive 

yankeepike slik at det ikke er mulighet for forvirring. Fordelen med ordet pike er at ordet ung 

blir overflødig i oversettelsen. Ordet penchant byr også på utfordringer. Når jeg velger å 

oversette det med forkjærlighet, er det en språklig vurdering som ligger til grunn for dette. I 
                                                 
41 Se: Yann de Caprona. Norsk etymologisk ordbok: tematisk ordnet. s.v. roe, Oslo: Kagge forlag, 2013. 
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originalteksten oppstår det en alliterasjon fordi preposisjonen pour er det neste ordet. Ved å 

bruke ordet forkjærlighet heller enn andre alternativer som svakhet blir dette bevart i 

oversettelsen. I tillegg får vi tre ord etter hverandre som begynner på med en f-lyd. Det er ikke 

alltid mulig å vite om rim og rytme i en tekst er tilsiktet.42 Dermed er det heller ikke sikkert at 

man alltid må overføre det til oversettelsen. I dette tilfellet lykkes oversettelsen med å 

overføre både allitterasjonen og ordenes betydning, i tillegg til at man får tre, ikke bare to, f-

lyder etter hverandre. Andre steder har det ikke latt seg gjøre å ta vare på alliterasjonen, så da 

kan kanskje dette være med på å kompensere for det.  

 

Hår og klær 

Motene er, og har alltid vært, skiftende. I en såpass gammel tekst som «Gigi» resulterer 

det i at man til stadighet støter på ulike klær eller hårfrisyrer man ikke nødvendigvis har noe 

forhold til. Dette byr på en del vanskeligheter for oversetteren. For at teksten skal bli 

forståelig, må man da finne en måte å oversette ord som ikke nødvendigvis har noe motsvar 

på norsk.  

Når Gilberte skal besøke tante Alicia, insisterer Madame Alvarez på at hun skal ha 

krøller. Allerede i åpningsreplikken nevner Madame Alvarez krøllene:  

Viens que je te roule tes papillotes. (UT: 435)  
Kom hit, så jeg kan rulle opp håret ditt i papiljottene. (MT: 1) 

For å krølle Gilbertes hår bruker de papiljotter. Da snurres hårlokkene sammen før de pakkes 

inn i små papirbiter, som kalles papiljotter, og til slutt bruker man et varmt jern for at krøllene 

skal sette seg. Hele prosessen er grundig forklart i åpningsscenen. I arbeidet med å oversette 

denne replikken har det vært nødvendig å tilføye håret for å kunne beholde ordet papiljottene. 

En alternativ måte å oversette dette på ville vært å skrive «Kom hit, så jeg kan krølle håret 

ditt.» Grunnen til at jeg har valgt den klargjørende oversettelsen, er at papiljottene er såpass 

sentrale. Et annet argument for å beholde papiljottene er at det senere kommer frem at 

Madame Alvarez sover med épingles à onduler (se: UT: 449), mens moren hennes Andrée 

bruker bigoudis (se: UT: 450). Disse har blitt oversatt med krøllnålene (MT:13) og hårrullene 

(MT: 14). Det er et morsomt poeng at de er tre generasjoner kvinner, som alle skal ha krøller, 

men som har ulike måter å krølle håret på.  

Gilberte klær er også viktige, og i dette eksempelet dukker det opp flere ord på ting som 

ikke har noe godt norsk navn: 

                                                 
42 Eco, Dire presque la même chose, 90. 
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Mme Alvarez toisa sa petite-fille, du canotier en feutre orné d’une plume-couteau, jusqu’aux souliers 
molière de confection. (UT:437) 
Madame Alvarez gransket barnebarnet, fra den flatpullede lille filthatten med fjær, helt ned til de  
konfeksjonsfabrikerte snøreskoene i molièrestil. (MT: 3)   

Den første utfordringen her var Gilbertes canotier en feutre. Ordet canotier kan oversettes 

med stråhatt, da det brukes om små flate stråhatter. I dette tilfellet er ikke det mulig fordi det 

står eksplisitt at denne er laget av filt. Den hatten hun har på seg, er en filthatt med samme 

fasong som en canotier. Jeg har ikke lyktes med å finne noe norsk navn på disse hattene. 

Derfor vurderte jeg å skrive canotierhatt. Da får man med navnet og leseren skjønner at det 

dreier seg om en hatt. Problemet er at man da måtte føye til i filt etter ordet for å få frem 

materialet. En annen mulighet var å skrive filtcanotierhatten. Den første løsningen ville blitt 

unødvendig tung med to preposisisjonsfraser rett etter hverandre, og å sette sammen tre ord til 

ett var også i tyngste laget. Løsningen ble å beskrive hatten som flatpullet og liten for å få 

frem hvilken type hatt det dreier seg om. Hatten er også nevnt tidligere når Madame Alvarez 

sier: «Mets ton manteau uni et ton canotier bleu marine. » (UT:437) Det har jeg oversatt til 

«Ta den ensfargede kåpen og den marineblå filthatten.» (MT: 2) Siden dette står så nært 

hverandre, har jeg valgt å gjøre det enkelt når hatten først nevnes, og heller utdype 

beskrivelsen når Madame Alvarez ser på Gilberte. Hun ville ikke funnet på å si «Ta den 

ensfargede kåpen og den marineblå, flatpullede lille filthatten.» Det blir for omfattende. 

Den utførlige beskrivelsen av Gilbertes sko er heller ikke enkel. Souliers molière er en 

type skinnsko med lisser som var populære under Ludvig XIVs regjeringstid, og navnet 

kommer fra den franske forfatteren Molière. I oversettelsen har jeg valgt å skrive snøresko i 

molièrestil. Da kommer det tydelig frem at det er sko med lisser, og Molière kommer med. Et 

alternativ var å skrive molièresko, men da er det ikke sikkert at leseren får med seg at det 

dreier seg om snøresko, så derfor har jeg valgt å presisere. Den siste delen av beskrivelsen, de 

confection, har jeg flyttet frem og oversatt til et adjektiv, nemlig konfeksjonsfabrikerte. Et 

annet alternativ var konfeksjonssydde, men det fungerte dårlig fordi det fikk dem til å virke 

mer eksklusive enn det de er i originalteksten. Når det presiseres at det er konfeksjon, bygger 

dette opp under det inntrykket man får av at Gilbertes familie er langt fra velstående, med 

unntak av tante Alicia. Dermed fungerer det bedre med det noe vagere konfeksjonsfabrikerte. 

Man kunne skrevet bare snøresko og ikke tatt med de andre presiseringene. Men siden jeg 

ellers har lagt meg tett opp mot originalen, var det uaktuelt å forenkle her. De leserne som 

ikke får noen assosiasjoner av ordene molièrestil og konfeksjon, får i alle fall med seg at det er 

en type sko med lisser. Samtidig kan andre lesere få de samme assosiasjonene som man får i 

originalen. 
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Under Gilbertes besøk hos tante Alicia kommer det en beskrivelse av hva tanten har på 

seg: 

[…] qui portait sur ses cheveux blancs une pointe en Chantilly noir et sur son corps, un peu tassé, une 
robe d’intérieur en taffetas changeant. (UT:455–456 ) 
[…] som hadde hvitt hår med et svart slør i chantillyblonder over og en litt tett kropp kledd i en  
hjemmekjole av skinnende taft. (MT: 18) 

Ordet pointe har mange ulike betydninger. En av dem er enkeslør, og her er det nok brukt i 

betydningen slør. Tidligere i teksten referer Gilberte til tantens dentelle, som hun bruker når 

hun har migrene (se: UT: 445). Det har jeg oversatt til blondesløret. Dette er altså det samme 

sløret. Chantilly har blitt til chantillyblonder fordi byen med samme navn ble kjent for sin 

blondeproduksjon på 1800-tallet,43 og dessuten er denne typen blonder laget for hånd.44 Man 

kunne også skrevet svart blondeslør, men det er presisert i originalen at det er 

chantillyblonder. Hvis man ikke presiserer dette, får man ikke frem tante Alicias eksklusive 

smak.  

Tante Alicias er kledd i en robe d’interieur. Dette ordet refererer til en type kjole som 

man bare gikk med hjemme. Hjemmekjoler er kanskje ikke noe norske lesere har et forhold 

til. Men jeg har valgt å bruke ordet hjemmekjole fordi jeg anser det som selvforklarende. De 

som eventuelt ikke forstår det, får uansett med seg at det er en kjole. Stoffet i kjolen er det 

verre med. Det blir beskrevet som changeant, som betyr at det er et fargespill i kjolen. For å 

bruke det ordet fargespill om tante Alicias kjole måtte man skrevet noe som med et vakkert 

fargespill eller med et skinnende fargespill. Heller enn å gjøre det har jeg skrevet «skinnende 

taft». Det får ikke frem nøyaktig den samme betydningen som i originalen, men leseren får 

med seg hvilken virkning stoffet har. 

 

Konklusjon 

Oversetterens tiltro til leseren spiller en viktig rolle i arbeidet med å avgjøre i hvor stor 

grad man skal fremmedgjøre i en oversettelse. Med overdreven tiltro til leseren kan man ende 

opp med å la ting stå uoversatt som burde vært oversatt og omvendt. Derfor mener jeg at det 

er vanskelig å sette en standard for hvor mye man kan fremmedgjøre i en oversettelse. 

Oversettelse handler om alle de små valgene man tar, og hvordan de passer sammen. For å 

finne ut i hvor stor grad man kan fremmedgjøre mener jeg at man må gå inn i hvert enkelt av 

disse valgene, og vurdere fordeler og ulemper ved å oversette på den ene eller andre måten. 

Det er ikke mulig å sette opp en grense for hjemliggjøring og fremmedgjøring i en 
                                                 
43 Se: «Chantilly», Wikipedia, 16. mai 2014, < http://fr.wikipedia.org/wiki/Chantilly> 
44 Se: «Dentelle de Chantilly» Wikipedia, 16. mai 2014, < http://fr.wikipedia.org/wiki/Chantilly> 
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oversettelse. Grenseoppgangene må foretas på ny hver gang man støter på en utfordring. 

Effekten av dette er at en oversatt tekst kan være både målspråks- og kilderspråksorientert. 

Oversettelse er ingen eksakt vitenskap, og det er viktig ikke å løsrive teori fra praksis. 

Ladmiral uttrykker det på følgende måte: «A quoi bon une belle théorie rigoureusement 

cohérente, et «scientifique», qui ne mordrait pas sur les réalités du métier.»45 

Å begynne en oversettelse med en holdning om at det alltid er best med fremmedgjørende 

løsninger ville nok være en dårlig idé. I min oversettelse har jeg gått inni hvert enkelt tilfelle 

for å undersøke hvilken effekt fremmedgjøringen vil ha på teksten. Dette innebærer at 

løsningene går både i retning av det fremmedgjørende og det hjemliggjørende. «Gigi» er en 

novelle som befinner seg langt unna Norge anno 2014 både geografisk og tidsmessig, og 

derfor mener jeg at et pragmatisk syn på oversettelse fungerer optimalt. I mange tilfeller har 

fremmedgjøringen vært vellykket. Min oppfatning er at et særlig vellykket grep i norske 

oversettelser fra fransk er å bevare høflighetsformer som De og ord som Monsieur og 

Madame. En heldig bieffekt er at dette forankrer teksten geografisk.  

Enkelte steder har jeg valgt å oversette og kanskje hjemliggjort teksten. Andre steder har 

jeg gått i motsatt retning og latt noe som muligens er mer ukjent for norske lesere bli stående 

og med det fremmedgjort teksten. Vinay og Darbelnet mener at «[…] l’emprunt est le plus 

simple de tous les procédés de traduction.»46 Mange av de stedene jeg fremmedgjør låner jeg 

ord fra originalen. Men i motsetning til Vinay og Darbelnet har lånene vært noe av det 

vanskeligste i arbeidet. De innebærer mange flere overveielser enn ren oversettelse.  

De fremmede elementene i oversettelsen befinner seg som oftest på det kulturelle planet, 

ikke det språklige. Det er uheldig for den oversatte teksten om man lar utgangsspråket skinne 

gjennom slik at man, i dette tilfellet, ender opp med en tekst fylt av gallisismer.47 Hva språket 

angår, har jeg valgt å beholde setningsgrensene fra originalen. Det har resultert i en del ganske 

lange setninger, men dette bør ikke værer forstyrrende for leseren. I skjønnlitteraturen er ikke 

disse lange setningene like forstyrrende som de kanskje kunne vært i sakprosa. Derfor vil jeg 

ikke kalle dette fremmedgjøring. Det tøyer språkets grenser, men det er ikke 

fremmedgjørende. 

En virkning fremmedgjøringen har, er at den lar oss overføre detaljer som ellers ville gått 

tapt. Når man ikke tilslører de kulturelle fenomenene eller tydeliggjør hva det dreier seg om, 

klarer man å legge seg tettere opp mot utgangsteksten. Dette burde være et mål for de aller 

                                                 
45 Ladmiral, Traduire, 9 
46 Vinay og Darbelnet, Stylistique comparée, 47. 
47 Se: Eco, Dire presque la même chose, 120. 
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fleste oversettelser. For meg har det vært viktigere å veie opp for eventuelle tap gjennom å 

fremmedgjøre enn å lage en tekst som ville blitt forståelig for absolutt alle som skulle lese 

den. Det er enkelt mindre tap i oversettelsen. Enkelte steder er det heller ikke mulig å 

kompensere for disse. Samtidig har det ikke vært noe mål i seg selv å skulle kompensere for 

alle eventuelle tap, da dette kunne medført en tekst som flyter dårligere enn originalen.   
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