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Sammendrag 
Denne oppgaven består av to deler. Første del er min oversettelse av to utdrag fra romanen 

The Wonder av Emma Donoghue; den andre er en kommentar til oversettelsen. I 

kommentaren redegjør jeg for enkelte deler av oversettelsesprosessen. Først tar jeg for meg 

den teoretiske bakgrunnen for min tilnærming til oversettelsen, før jeg går videre inn på 

hvilke utfordringer jeg støtte på underveis, og hvordan jeg har valgt å løse disse i forhold til 

hva mine hovedmål for oversettelsen var.  
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Takk 
Først og fremst vil jeg rette en takk til min fantastiske veileder, Ragnhild Eikli, for gode råd, 

tillit og trøst når tvilen stod på som verst. Vil også takke trioen som har holdt meg med 

selskap underveis på lesesalen (og spesielt på pauserommet): Helén Rummelhoff, Maren 

Dahl Keller, og Regine Lundevall Bergersen. Ekstra takk til Mamma, Kristian, Regine og 

Helén for korrekturlesing og scannehjelp (og trøst).  
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Innledning 
Emma Donoghue ble født og vokste opp i Irland, men er bosatt i Canada, og har skrevet flere 

bøker i ulike sjangre. Selv om hun i løpet av sitt forfatterskap har rukket å gi ut ni bøker, er 

det kun Room (Rom, Gyldendal, 2012) som er blitt oversatt til norsk. The Wonder er hennes 

første historiske roman, der handlingen er satt til hjemlandet hennes, Irland. Historien er 

basert på fenomenet om fastende jenter som var spesielt utbredt blant annet i viktoriatiden, 

der jenter tilsynelatende levde over lengre perioder med lite eller ingen mat. Donoghue er 

spesielt inspirert av tilfellet om Sarah Jacob, en 10 år gammel jente som ble overvåket av en 

komité på samme måte som Anna i romanen, og som døde, hvorpå foreldrene ble dømt for 

drap.  

 I The Wonder møter vi Lib, en engelsk sykepleier som ansettes av en irsk komité 

bestående av en rekke «viktige menn», som skal jobbe med å overvåke 11 år gamle Anna 

O’Donnell som påstår at hun ikke spiser, og heller ikke har spist de siste fire månedene. 

Sammen med nonnen Søster Michael skal de to bytte på å overvåke Anna til enhver tid, og 

forsøke å finne ut av om det virkelig er et mirakel som finner sted, noe de fleste i den lille 

landsbyen ser ut til å tro. Kanskje det hele egentlig er et forkastelig tilfelle av omsorgssvikt 

og et langsomt drap av et barn, forkledd som et spektakulært og religiøst fenomen. Lib møter 

opp i den tro at hun skal klare å avsløre lureriet umiddelbart, men det viser seg å være enklere 

sagt enn gjort. Etter hvert som hun blir kjent med jenta, begynner tvilen å slå rot i henne, uten 

at hun selv merker det. Lib er såpass vitenskapsorientert at hun ikke tror på at Anna ikke 

spiser, men hun klarer ikke å avsløre hva som egentlig foregår, og blir påvirket av det 

religiøse og overtroiske snakket rundt henne. Det går til slutt opp for henne at overvåkingen 

mest sannsynlig har forhindret Anna i å få i seg mat på den måten hun må ha gjort tidligere, 

og at jenta nå faktisk ikke spiser og er i ferd med å dø. Når hun forsøker å ta det opp med 

komiteen, er de så blinde i sin tro at de ikke klarer, eller velger å la være, å innse de faktiske 

omstendighetene. Lib skjønner at hun blir nødt til å ta saken i egne hender dersom jenta skal 

ha en sjanse til å overleve, så hun legger en plan som både er dristig og ekstrem.  

Romanen er ikke delt opp i kapitler, men fem deler som alle begynner med hvert sitt 

relaterte ordbokoppslag. Dette fører til en kontinuitet i fortellingen som ville blitt brutt av en 

ordinær inndeling i kapitler, og gjør at man som leser glemmer tid og sted, og blir dratt inn i 

det som skjer på samme måte som Lib. Det er et veldig interessant virkemiddel som gjør noe 

med måten man lever seg inn i fortellingen på, og jeg syns det fungerer veldig godt. Det 

gjorde derimot at det å velge utdrag til oversettelsen ikke nødvendigvis var så enkelt. Jeg 
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valgte først å ta for meg slutten, fordi det er en spennende del. Det skjer mye med tanke på 

handlingen, det er en del utfordringer der i form av ulike personer og dialog, det er 

religionsrelaterte utfordringer, og det er en driv og flyt i språket jeg var interessert i å bryne 

meg på. Grunnen til at jeg deretter valgte en del fra tidligere i teksten, er at det er et sted der 

leseren introduseres for mange av trådene det nøstes opp i på slutten. Leseren blir introdusert 

for William Byrne for første gang, får høre om lampen som går på brannvæske, og får med 

seg øyeblikket når Lib innser at Anna ikke har spist siden overvåkingen begynte. I begge 

utdragene er det også en del utfordringer i form av rim og regler, både faktiske og 

oppdiktede, og poetiske avsnitt og sammenligninger som krevde en annen tone stilistisk enn 

resten av teksten. Selv om jeg oversetter som om jeg skulle oversatt hele, tenkte jeg det var 

fint å ta to deler som på et vis hører sammen, slik at jeg samtidig kunne få bryne meg på 

frampek og repetisjon i en tekst, noe det er mye av i The Wonder. I begge utdragene er det 

også mye dialog og fortellerstemme, og siden det er et visst skille mellom de to, bød det på 

en utfordring med tanke på stil og stilvalg.  

Til slutt vil jeg gjøre oppmerksom på at fordi The Wonder er en bok som er full av 

repetisjoner, frampek og røde tråder, kan det være enkelte ting i oversettelsen av disse to 

utdragene en leser muligens vil stusse litt over fordi en ikke har hele konteksten. På grunn av 

dette vil det underveis i oversettelsen dukke opp fotnoter som oppklarer ting som ellers ville 

vært forklart et annet sted i teksten, og som forhåpentligvis vil bidra til en mer forståelig og 

flytende lesning av oversettelsen. Dersom jeg skulle oversatt hele romanen ville jeg ikke 

brukt fotnoter. Enkelte av disse tilfellene vil også diskuteres nærmere i kommentaren til 

oversettelsen. 
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Oversettelsen  
 

s.86 – 103 

Da hun kom tilbake og gikk inn i den lille spisestuen hos Ryans, oppdaget hun en rødhåret 

mann som satt og spiste ferdig en kotelett mens han med rask hånd fylte ut en liten notisbok 

som lignet veldig på hennes. Han sprang opp. «Du kommer ikke herfra, ma’am.»  

 Hvordan så han det? Var det den enkle, grønne kjolen, kroppsholdningen? 

 Mannen var omtrent like høy som henne, et par år yngre, med den umiskjennelig irske 

melkehvite huden under glorete krøller, og han snakket med dialekt, men hørtes likevel 

velutdannet ut. «William Byrne fra Irish Times.»  

 Aha, nyhetsgribben fotografen hadde nevnt. Lib tok den fremstrakte hånden: «Mrs. 

Wright.»  

 «På reise for å se severdighetene her i indre Irland?»  

 Han gjettet seg ikke til hvorfor hun var der altså, antok bare at hun var en av disse 

turistdamene. «Finnes det noen?» Det hørtes for hånlig ut.  

 Byrne lo. «Det kommer nok an på hvor mye ditt indre lar seg gripe av den gåtefulle 

atmosfæren rundt steinsirkler, ringfort eller gravhauger.»  

 «Jeg er ikke kjent med de to siste.»  

 Han skar en grimase. «Variasjoner av steinsirkelen, antar jeg.»  

 «Så alle severdighetene her omkring er sirkulære og laget av stein?»  

 «Bortsett fra den nyeste,» sa William Byrne, «en magisk jente som lever på luft.»  

 Lib stivnet.  

 «Ikke noe jeg ville satt på forsiden, men redaktøren min i Dublin tenkte det kunne 

duge for august. Merra mi ble derimot halt etter å ha tråkket i et hull i veien utenfor 

Mullingar, så jeg måtte bruke to netter på å få henne bra igjen, og nå som jeg er her, har jeg 

blitt forvist fra jentas ringe hjem!»  

 Hun skalv av forlegenhet. Han måtte ha ankommet rett etter lappen hun hadde bedt 

McBrearty om å sende til familien O’Donnell. Men ærlig talt, mer oppmerksomhet rundt 

denne saken ville bare fyre opp under en slik vrangforestilling, og overvåkingen kom 

naturligvis til å bli hemmet av en snokende nyhetsreporter.  

 Lib skulle gjerne ha unnskyldt seg og gått opp til værelset sitt før Byrne kunne si noe 

mer om Anna O’Donnell, men hun måtte ha middag. «Kunne du ikke latt hesten din bli igjen 

og leid en annen?» 
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 «Jeg mistenkte at de ville ha skutt Polly i stedet for å fôre henne med varm grøt slik 

som jeg gjorde.» 

 Hun smilte da hun så for seg journalisten krøllet sammen i hestestallen. 

 «Den kjølige velkomsten jeg fikk hjemme hos vidunderbarnet, er den egentlige 

katastrofen,» klagde Byrne. «Jeg har telegrafert et sarkastisk avsnitt til avisen, men nå må jeg 

trylle frem en hel rapport som må sendes med kveldens postvogn.»  

 Var han alltid så frittalende overfor fremmede? Lib kom ikke på noe annet å si enn: 

«Hvorfor sarkastisk?»  

 «Vel, det sår jo tvil om hvor ærlig familien er, ikke sant, når de ikke engang vil slippe 

meg innenfor døren av frykt for at jeg skal gjennomskue vidunderbarnet deres ved første 

øyekast?»  

 Det han sa var ikke rettferdig overfor familien O’Donnell, men Lib kunne neppe 

fortelle ham at han snakket med nettopp den personen som hadde insistert på å bortvise 

besøkende. Hun senket blikket og gløttet bort på notatene hans.  

 

Så ubegrenset menneskets godtroenhet er, og, la det være sagt, 

særlig kombinert med landlig uvitenhet. Men Mundus vult decipi, ergo 

decipiatur; det vil si, «Verden vil bedras, la den derfor bedras.» Slik sa 

Petronius på den tid – en aforisme like relevant for vår egen.  

 

 Maggie Ryan kom inn med mer øl til Byrne.  

«Kotelettene var nydelige,» sa han.  

 «Nå vel,» sa Maggie litt foraktelig, «sult er den beste sausen.»  

 «Jeg tror jeg tar koteletten,» sa Lib.  

 «Alle er spist, ma’am. Vi har fårekjøtt.»  

 Lib takket ja til fårekjøttet siden hun ikke hadde noe valg. Deretter bøyde hun 

umiddelbart hodet over Adam Bede, slik at William Byrne ikke skulle føle seg invitert til å bli 

værende.  

 

Da hun kom til huset1 klokken ni den kvelden, gjenkjente hun det jamrende verset i 

rosenkransen: «Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.»  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Det er beskrevet hvordan huset ser ut tidligere i romanen, og leseren vil være innforstått 
med at det er snakk om et lite og primitivt hjem. Se «Cottage» i kommentaren. 
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 Hun åpnet døren selv, og satte seg og ventet på en av de trebente krakkene irene kalte 

creepies. De var som spedbarn, disse katolikkene, der de bablet mens de tviholdt på perlene 

sine. Søster Michael hadde i det minste løftet hodet, og satt med øynene festet på den lille 

jenta, men konsentrerte hun seg om henne eller om bønnene?  

 Anna hadde på seg nattkjolen allerede. Lib så på munnen som formet de samme 

ordene om og om igjen: Nå og i vår dødstime. Amen. Hun festet blikket etter tur på moren, 

faren, den stakkars kusinen, lurte på hvem av dem som planla å komme unna granskingen 

hennes i kveld.  

 «Du blir vel værende og ta en kopp te sammen med oss, søster?» spurte Rosaleen 

O’Donnell etterpå.  

 «Det er vennlig av deg, men nei takk.»  

 Moren til Anna gjorde et nummer av at hun foretrakk nonnen, fastslo Lib. 

Selvfølgelig likte de søster Michael, velkjent og harmløs som hun var.  

 Rosaleen O’Donnell brukte en liten rake til å samle glørne i en sirkel. Hun la ned tre 

ferske torvklumper som eikene i et hjul, og lente seg tilbake på hælene mens hun korset seg. 

Så snart den ferske torven blusset opp, tok hun aske fra en bøtte og strødde over for å dempe 

flammene.  

 Lib fikk en svimlende fornemmelse av at tiden kunne svinne hen, slik som glørne. At 

det i disse mørke hyttene ikke hadde skjedd noen forandring siden druidenes tid, og at det 

aldri kom til å gjøre det. Hvordan var den setningen i salmen de hadde sunget på skolen? Jeg 

vandrer i mørk en natt langt fra mitt hjem.  

 Mens nonnen tok på seg kappen på soverommet, spurte Lib om dagen som hadde 

vært.  

 Tre skjeer vann, ifølge søster Michael, og en kort spasertur. Ingen symptomer på 

bedring eller forverring.  

 «Og dersom du hadde oppdaget at jenta forsøkte å gjøre noe i smug,» spurte Lib 

hviskende, «håper jeg du ville ansett det som en relevant faktaopplysning og fortalt meg om 

det?»  

 Nonnen nikket, var på vakt.  

 Det var til å bli gal av; hva var det de ikke så? Nå vel, jenta ville ikke klare å holde 

det ut stort lenger. Lib kom til å avsløre henne i kveld, det var hun nesten sikker på.  

 Hun tok sjansen på å si en ting til. «Her er en faktaopplysning. Manna fra himmelen,» 

sa hun lavt i øret til søster Michael, «det var det jeg hørte Anna fortelle de besøkende i 

morges, at hun lever på manna fra himmelen.»  
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 Nonnen nikket så vidt igjen. Anerkjente hun simpelthen hva Lib hadde sagt, eller 

bekreftet hun at noe sånt faktisk var mulig?  

 «Jeg tenkte kanskje du kjente skriftreferansen.»  

 Søster Michael rynket pannen. «Andre Mosebok, om jeg ikke tar feil.»  

 «Takk.» Lib forsøkte å finne noe lettere å avslutte samtalen med. «Det har alltid 

forundret meg,» sa hun, og hevet stemmen igjen, «hvorfor dere i Sisters of Mercy kalles 

‘vandrende nonner’.»  

 «Vi går ut i verden, forstår du, Mrs. Wright. Vi avlegger de vanlige løftene som de 

gjør i enhver orden – fattigdom, kyskhet, lydighet – men også et fjerde, tjeneste.»  

 Lib hadde aldri hørt nonnen si så mye før. «Hva slags tjeneste?»  

 Anna brøt inn: «For de syke, de fattige og de uvitende.»  

 «Godt husket, barn,» sa nonnen. «Vi avlegger et løfte om å være til nytte.»  

 Idet søster Michael forlot rommet, kom Rosaleen O’Donnell inn, men hun sa ikke et 

ord. Nektet hun å snakke til den engelske damen nå, etter morgenens lille krangel angående 

de besøkende? Hun snudde ryggen til Lib og bøyde seg for å legge armene om den lille jenta. 

Lib lyttet til godordene som ble hvisket, og så på Annas tykke hender som hang tomme ned 

langs sidene.  

 Så rettet kvinnen seg og sa: «Måtte du sove godt i natt, vesla, og bare de søteste 

drømmer finne senga di. Du Herrens engel, vernet mitt, som Gud i miskunn meg har gitt.» 

Hun bøyde hodet igjen så pannen nesten rørte ved jentas. «Nå og alltid bli hos meg, opplys, 

led og vern min vei.»  

 «Amen.» Jenta ble med på det siste ordet. «God natt, mammy.»  

 «God natt, vesla.»  

 «God natt, Mrs. O’Donnell,» stemte Lib i, påfallende høflig.  

 Etter et par minutter kom tjenestejenta inn med en lampe uten skjerm, og satte den 

ned. Hun tente en fyrstikk og holdt den mot veken til den tok fyr, og så korset hun seg. «Vær 

så god, ma’am.»  

 «Det er til stor hjelp, Kitty,» sa Lib. Lampen var en gammeldags sak der brenneren 

var som en delt pinne i en kjegleformet glasspipe, men lyset var hvitt som snø. Hun snuste i 

luften. «Ikke hvalolje?»  

 «Det er brannvæske.»  

 «Hva er det?» 

 «Ikke veit jeg.»  
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 Denne mystiske brannvæsken luktet litt som terpentin, med alkohol i blandingen 

kanskje.  

I nødens stund må vi være gribber; Lib kom til å tenke på den setningen til Miss N. I 

Skutari hadde sykepleierskene måttet rote gjennom lagerrom for å finne klorkalk, 

opiumstinktur, tepper, sokker, brensel, mel, lusekammer… Det de ikke kunne finne – eller 

ikke klarte å overtale intendanten til å gi dem – måtte de improvisere. Opprevne laken ble 

fatler, sekker ble fylt for å lage små madrasser; nød lærte naken kvinne å spinne.  

 «Her er kanna og ei lampesaks,» sa Kitty. «Etter seks timer slukkeru’n og klipper av 

det brente og fyller’n full og tenner veka igjen. Og se opp for trekk, sa’n, ellers kan’n sende 

sot gjennom rommet som svart regn!»  

 Barnet knelte ved sengen med hendene presset mot hverandre i bønn.  

 «God natt, vesla,» sa Kitty med et stort gjesp, før hun slepte seg tilbake til kjøkkenet.  

 Lib bladde frem til en ny side og tok frem stålpennen.  

 

Tirsdag, 9.august, 21:27.  

Puls: 93 slag i minuttet. 

Lunger: 14 respirasjoner i minuttet. 

Tunge: Ingen forandring. 

 

Hennes første nattevakt. Hun hadde aldri hatt noe i mot å jobbe om natten; det var noe 

beroligende ved stillheten. Hun strøk hånden over lakenet en siste gang. Å lete etter smuler 

hadde allerede blitt rutine.  

Blikket til Lib falt på den hvitkalkede veggen, og hun tenkte på møkka, håret, blodet 

og kjernemelken som var blandet inn. Hvordan kunne en slik overflate noen gang bli ren? 

Hun så for seg Anna suge på den for å få i seg en antydning til næring, slik som de 

utilregnelige småbarna som spiste never med jord. Men nei, det ville da vel ha misfarget 

munnen hennes. Dessuten var aldri Anna alene lenger, ikke siden overvåkingen hadde 

begynt. Stearinlys, jentas egne klær, sider fra bøkene hennes, fragmenter av hennes egen hud 

– hun hadde ingen sjanse til få i seg noen av disse tingene ubemerket.  

Anna avsluttet bønnene med å hviske den med Dorothy.2 Så tegnet hun et kors i luften 

og krøp inn under lakenet og det grå teppet. Hun la hodet godt til rette på den tynne pøllen.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Refererer til bønnen Anna repeterer daglig for å redde broren ut av skjærsilden. Fordi hun 
hvisker den, høres det ut som hun sier Dorothy (I adore thee), derfor kaller Lib den Dorothy-
bønnen. Avsløres på s.150 i originalen. Se videre forklaring i kommentaren.	  



	   8	  

«Har du ingen annen pute?» spurte Lib. 

Et lite smil. «Jeg hadde ingen i det hele tatt før kikhosten.»  

Det var et paradoks: Lib planla å avsløre jentas listige knep for resten av verden, men 

i mellomtiden ville hun at hun skulle få seg en god natts søvn. Gamle sykepleievaner var 

vonde å vende.  

«Kitty,» sa hun ved døren. Foreldrene hadde forduftet allerede, men tjenestejenta stod 

og la på plass en gammel fjærmadrass i bunnen av slagbenken. «Kunne jeg fått en ekstra pute 

til Anna?»  

«Ta min bare,» sa tjenestejenta og holdt frem en klumpete form i et bomullstrekk.  

«Nei, nei –»  

«Bare ta’n, jeg er så ferdig at jeg slukner vel før jeg merker det engang.»  

«Hva er det, Kitty?» Stemmen til Rosaleen O’Donnell kom fra alkoven, det de kalte 

en outshot.  

«Hu vil ha ei ekstra pute til jentungen.»  

Moren dyttet lerretsgardinene til side. «Er Anna dårlig?»  

«Jeg lurte bare på om dere kanskje hadde en ekstra pute,» sa Lib forlegen.  

«Ta begge to,» sa Rosaleen O’Donnell og bar sin egen pute over gulvet og stablet den 

oppå den til tjenestejenta. «Går det bra med deg, jenta mi?» spurte hun bestemt og stakk 

hodet inn på soverommet.  

«Utmerket.» sa Anna. 

«Det holder med én,» sa Lib og tok puten til Kitty. 

Mrs. O’Donnell snuste i luften. «Du blir ikke dårlig av lukta fra den lampa, vel? Eller 

svir det i øya?»  

«Nei, mammy.»  

Kvinnen demonstrerte hvor bekymret hun var, sånn var det, fikk det til å se ut som om 

den hardhjertede sykepleiersken skadet barnet ved å insistere på et brutalt skarpt lys.  

Endelig ble døren lukket og sykepleiersken og barnet var alene. «Du er sikkert trøtt,» 

sa Lib til Anna.  

Et langt øyeblikk. «Jeg vet ikke.»  

«Det kan hende det blir vanskelig å slukne, siden du ikke er vant til lampen. Vil du 

lese? Eller skal jeg lese noe for deg?»  

Ikke noe svar. 

Lib gikk nærmere jenta som viste seg å ha sovnet allerede. Snøhvite kinn, runde som 

fersken.  
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Levde på manna fra himmelen. For noe vås. Hva var egentlig manna, en type brød?  

 Andre Mosebok, det var fra Det gamle testamentet. Men den eneste delen av Bibelen 

Lib kunne finne i skattkisten til Anna, var Salmenes bok. Hun bladde forsiktig gjennom den 

så hun ikke rørte noen av de små kortene3. Manna ble ikke nevnt så vidt hun kunne se. Et 

avsnitt fanget blikket hennes. Fremmede barn kryper for meg. Fremmede barn visner bort og 

går skjelvende ut av sine skjul. Hva i all verden betydde det? Anna visnet bort, det var 

sikkert. Og hun ville komme skjelvende ut av sitt skjul nå som hun hadde bestemt seg for å 

lyve for alle rundt henne.  

 Da gikk det opp for Lib at spørsmålet som måtte stilles ikke var hvordan et barn ville 

gjennomført et slikt bedrageri, men hvorfor? Barn fortalte skrøner, det var sant, men bare et 

barn av villfaren natur kunne finne opp akkurat denne fortellingen. Anna viste ikke den 

minste interesse for å søke etter lykken. De unge lengter etter oppmerksomhet, kanskje til og 

med berømmelse – men på bekostning av tom mage, en verkende kropp, og konstant 

bekymring for hvordan hun skulle opprettholde svindelen?  

 Med mindre det var foreldrene som hadde funnet på det grusomme komplottet 

selvfølgelig, og presset Anna til det slik at de kunne tjene på de besøkende som strømmet til 

døren deres. Men hun virket ikke som et barn under tvang. Hun hadde en stoisk ro og en form 

for selvkontroll som var uvanlig til å være så ung. 

 Voksne kunne også være utilslørte løgnere selvfølgelig, og ikke minst når det gjaldt 

sin egen kropp. Etter Libs erfaring ville de som aldri hadde stjålet så mye som en liten mynt 

fra en kjøpmann, lyve om hvor mye konjakk de drakk eller hvilket rom de hadde gått inn i og 

hva de hadde gjort der. Jenter som tøt ut av korsettene sine fornektet tilstanden de var i helt til 

riene grep dem. Ektemenn sverget blindt at de ikke hadde noe å gjøre med sin kones forslåtte 

ansikt. Alle hadde sine hemmeligheter. 

 Bønnekortene distraherte henne med sine dekorative detaljer – på noen av dem var 

kantene som filigranblonder – og de hadde eksotiske navn. Den hellige Aloisius Gonzaga, 

den hellige Katarina av Siena, den hellige Filip Neri, den hellige Margareta av Skottland, den 

hellige Elisabeth av Ungarn; som dukker i nasjonaldrakt. Han kan velge hvem som helst, 

hadde Anna sagt, enhver synder eller ikke-troende. En hel rekke av Kristus’ siste lidelser, den 

avkledde Kristus. Hvem kunne mene det var en god ide å legge så uhyggelige bilder i 

hendene på et barn, og i tillegg et slikt følsomt et?  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Det blir forklart hva slags kort det er tidligere i teksten, og det forklares nærmere senere i 
utdraget. 
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Et kort viste bildet av en liten jente i en båt med en due over hodet: Le Divin Pilote. 

Betydde tittelen at Kristus styrte båten hennes i det skjulte? Eller kanskje duen var føreren. 

Ble ikke Den hellige ånd ofte vist som en fugl? Eller var skikkelsen hun hadde tatt for å være 

en jente egentlig Jesus, med barnlige proporsjoner og langt hår? 

Det neste var en kvinne kledd i lilla – Jomfru Maria, gjettet Lib – som førte en 

saueflokk til et marmorkantet vann for å drikke. For en underlig blanding av eleganse og 

landlig rustikk. På det neste kortet bandasjerte den samme kvinnen en rundmaget sau. Den 

bandasjen ville aldri sitte, slik Lib så det. Mes brebis ne périssent jamais et personne ne les 

ravira de ma main. Hun slet med å tyde fransken. Hennes et eller annet skal aldri i evighet 

fortapes, og ingen skal rive dem ut av hennes hånd?  

Anne bevegde seg så hodet skled ned fra de to putene og landet skjevt på skulderen 

hennes. Lib lukket kortene i boken raskt.  

Men Anna sov videre. Engleaktig, slik alle barn så ut i en slik fordypet tilstand. De 

bløte konturene i ansiktet beviste ingenting, minnet Lib seg selv på; søvn kunne få selv 

voksne til å se uskyldige ut. Kalkede graver.  

Og det minnet henne på noe: Madonna og barnet. Hun strakte seg forbi bøkene på den 

lille kommoden og tok lysestaken. Hva kunne Anna ha betrodd til denne pastellfargede 

figuren? Lib ristet på den; ingen lyd. Den var et hult rør, med åpning i bunnen. Hun kikket 

opp i det skyggefulle hodet til jomfruen, så etter et lite lager av næringsrik mat. Da hun førte 

lyset til nesen, luktet det ingenting. Den gravende fingeren kjente… noe hun så vidt nådde 

med den korte neglen. En liten pakke?  

Saksen i vesken. Lib førte den nedover den ru innsiden av statuetten, gravde. Det var 

egentlig en krok hun trengte, men hvordan finne en midt på natten? Hun gravde hardere –  

Og freste idet hele tingesten knakk i to. Porselensbarnet brøt vekk fra porselensmoren 

i hendene hennes.  

Den lille pakningen – ubetydelig etter alt styret – kom frem fra skjulestedet. Da Lib 

åpnet papiret, fant hun bare en hårlokk; håret var mørkt, men ikke rødt som Annas. Det 

gulnede papiret hadde blitt revet tilsynelatende tilfeldig ut av noe som het Freeman’s Journal 

mot slutten av fjoråret.  

Hun hadde ødelagt et av barnets skatter forgjeves, som en eller annen klumsete novise 

på sin første vakt. Lib la delene tilbake i esken, med pakningen med hår mellom dem.  

Anna sov videre. Det var ingen flere steder Lib kunne lete, ingenting annet å gjøre 

enn å stirre på jenta som om hun var et ikon hun tilbad. Selv om barnet på et eller annet vis 
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fikk i seg en sjelden smule, kunne det da på ingen måte være nok til å dempe en gnagende 

hunger? Hvorfor plaget den henne ikke til hun våknet?  

Lib snudde på den høyryggede trestolen så den stod vendt direkte mot sengen. Hun 

satte seg og rettet opp skuldrene. Hun så på klokken: 22:49. Hun behøvde ikke å trykke på 

knappen for å få vite timen, men hun gjorde det likevel, bare for følelsen – den sløve 

dunkingen mot tommelen, ti ganger, raskt og kraftig i starten, så langsommere og svakere.  

Lib gned seg i øynene og vendte blikket mot jenta. Så var I da ikke i stand til å våke 

en time med meg! Hun husket sitatet fra evangeliene. Men hun våket ikke med Anna. Våket 

ikke over henne heller, for å beskytte henne. Bare iakttok henne. 

Anna virket til tider rastløs. Hun krøllet seg inn i teppet som en bregne mot solen. 

Frøs hun? Det var ingen flere tepper; enda en ting Lib kunne spurt om før Kitty la seg. Hun la 

et rutete sjal over jenta. Anna mumlet som om hun ba, men det beviste ikke at hun var våken. 

Lib lot likevel være å lage en lyd, i tilfelle. (Miss N. lot aldri sykepleierskene sine vekke en 

pasient fordi rystelsen kunne forårsake store skader.)  

Veken måtte klippes av to ganger og fylles på én gang; den var en tungvint, stinkende 

sak. Etter midnatt hørtes det en stund ut som om ekteparet snakket sammen foran peisen på 

kjøkkenet ved siden av. Drev de og bearbeidet de hemmelige planene sine? Eller snakket de 

bare om løst og fast, slik folk ofte gjør mellom første og andre gang de sovner? Lib hørte ikke 

stemmen til Kitty; kanskje hushjelpen var så utslitt at hun sov gjennom det hele.  

Klokken fem om morgenen, da nonnen banket på døren til soverommet, pustet Anna 

med lange og jevne åndedrag som vitnet om dyp søvn.  

«Søster Michael.» Lib spratt opp, stiv i bena.  

Nonnen nikket vennlig.  

Anna bevegde seg og rullet rundt. Lib holdt pusten, ventet for å forsikre seg om at 

barnet fortsatt sov. «Jeg fant ingen Bibel,» hvisket hun. «Hva er egentlig manna?»  

Hun nølte litt; det var tydelig at nonnen vurderte hvorvidt dette var den type samtale 

instruksene deres tillot. «Om jeg husker riktig, falt det hver dag for å mate Israels barn da de 

flyktet fra sine forfølgere gjennom ørkenen.» Mens hun snakket, tok søster Michael en svart 

bok ut av vesken og bladde gjennom de tynne arkene. Hun kikket ned på en side, bladde til 

den som kom før, så til den før der igjen. Hun la en bred fingertupp på papiret.  

Lib leste over skulderen hennes.  

 

Om morgenen var det et lag av dugg omkring leiren. Og da duggen gikk 

bort, se, da lå det utover ørkenen noget fint, kornet, fint som rim på jorden. 
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Da Israels barn så det, sa de til hverandre: Hvad er det? for de visste ikke 

hva det var. Da sa Moses til dem: Det er det brød Herren har gitt eder å ete.    

 

«Et slags korn, da?» spurte Lib. «Fast føde, selv om det beskrives som dugg?» 

Nonnens finger flyttet seg nedover siden og landet på en annen linje: Det lignet 

korianderfrø, det var hvitt, og det smakte som honningkake.  

Det var enkelheten ved det som slo Lib, hvor fjollete det var: Et barns drøm om å 

plukke opp søtsaker fra bakken. Som å finne et pepperkakehus i skogen. «Er det alt?» 

«Og Israels barn åt manna i firti år,» leste nonnen. Så lukket hun boken.  

Så Anna O’Donnell trodde hun levde på et slags himmelsk kornmel. «Hvad er det?»  

Lib var sterkt fristet til å lene seg nærmere den andre kvinnen og si: Innrøm det, søster 

Michael, kan du ikke for én gangs skyld legge vekk de forutinntatte ideene dine og anerkjenne 

at alt dette er vås? 

Men det ville vært akkurat den slags rådføring McBrearty hadde forbudt. (Av frykt for 

at den engelske damen kunne vise seg å være for dyktig til å børste vekk de gamle 

spindelvevene av overtro med logikkens kost?) Dessuten var det kanskje bedre ikke å spørre. 

Det var ille nok, syntes Lib, at de to jobbet under oppsynet av en aldrende kvakksalver. 

Dersom hun fikk bekreftet mistanken om at hennes med-sykepleierske trodde barnet kunne 

leve på brød fra det hinsidige, hvordan skulle hun da kunne fortsette å jobbe med damen?  

I døråpningen stod Rosaleen O’Donnell.  

«Datteren din har ikke våknet ennå,» sa Lib.  

Ansiktet forsvant. 

«Fra nå av skal denne lampen brenne hele natten,» fortalte hun nonnen.  

«Det er greit.» 

Til slutt, en liten ydmykelse: Lib åpnet den lille kisten og pekte på den ødelagte 

lysestaken. «Jeg er redd denne ble skumpet borti. Vil du fortelle Anna at jeg er lei for det?»  

Søster Michael snurpet munnen sammen mens hun satte mor og barn sammen igjen.  

Lib tok kappen og vesken sin. 

Hun skalv på vei til landsbyen. Var stiv og sår i ryggen. Hun var vel sulten, antok 

hun, for hun hadde ikke spist siden middagen på vertshuset før nattevakten i går. Det suste i 

hodet. Hun var sliten. Det var onsdag morgen, og hun hadde ikke sovet siden mandag. Og 

hva verre var; hun ble rundlurt av en liten jente.  
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Innen klokken ti var Lib våken igjen. Vanskelig å holde øynene lukket med all larmen i 

landhandelen nedenunder.  

Mr. Ryan, den rødsprengte husverten, dirigerte et par gutter mens de halte tønner ned 

i kjelleren hans. Han hostet over skulderen så det skar i ørene, og sa det var for sent for noen 

frokost, for datteren hans, Maggie, hadde da vel sengetøy å koke, så Mrs. Wright fikk bare 

vente til klokken tolv.  

Lib hadde tenkt å spørre om de kunne rengjøre støvlene hennes, men i stedet ba hun 

om filler, lakk og en børste så hun kunne gjøre det selv. Hvis de trodde den engelske damen 

var for fin på det til å skitne til hendene sine, kunne de ikke ha tatt mer feil.  

 Da støvlene skinte igjen, satte hun seg og leste Adam Bede på værelset sitt, men den 

moralske prekingen til Mr. Eliot begynte å bli kjedelig, og magen hennes rumlet konstant. 

Angelusklokkene kimte på den andre siden av veien. Lib sjekket klokken som allerede viste 

to minutter over tolv.  

 Da hun kom ned i spisestuen, var det ingen andre der; journalisten måtte ha dratt 

tilbake til Dublin. Hun spiste svinekjøttet i stillhet.  

 

«God dag, Mrs. Wright,» sa Anna da Lib kom inn den ettermiddagen. Det luktet innestengt i 

rommet. Barnet var like våkent som alltid der hun satt og strikket et par strømper i kremfarget 

ull.  

Lib hevet øyenbrynene spørrende mot søster Michael.  

«Intet nytt,» mumlet nonnen. «To skjeer vann.» Hun lukket døren bak seg på vei ut.  

Anna sa ikke et ord om den ødelagte lysestaken. «Kanskje du vil fortelle meg hva 

døpenavnet ditt er i dag?» spurte hun.  

«Jeg kan fortelle en gåte i stedet,» foreslo Lib.  

«Gjør det.» 

«’Jeg har ingen ben, men jeg danser,’» begynte hun.  

 

Jeg er som et løv, men vokser ikke på trær.  

Jeg er som en fisk, men vann dreper meg.  

Jeg er din venn, men kom ikke for nær! 

 

«’Kom ikke for nær,’» mumlet Anna. «Men hva ville skje hvis jeg gjorde det?»  

Lib ventet.  
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«Ikke vann. Ikke berøring. Bare la den danse…» Så brøt det frem et smil. «En 

flamme!»  

«Veldig bra,» sa Lib.  

Denne ettermiddagen føltes lang. Ikke på den stille, langsomme måten som under 

nattevaktene, men som en kjedsomhet kun brutt av irriterende forstyrrelser. To ganger banket 

det på døren på forsiden av huset, og Lib stålsatte seg. En høylytt samtale på dørstokken, 

etterfulgt av Rosaleen O’Donnell som skyndte seg inn på Annas rom for å gjøre oppmerksom 

på at hun – etter dr. McBreartys ordre – hadde måttet sende vekk besøkende. Et knippe 

viktige personer fra Frankrike den første gangen, og så en gruppe fra Cape. Tenke seg til! 

Disse flotte menneskene hadde hørt om Anna da de passerte gjennom Cork eller Belfast, og 

kom hele den lange veien med tog og kjerre fordi de ikke kunne tenke seg å forlate landet 

uten å få hilse på henne. De hadde insistert på at Mrs. O’Donnell måtte overrekke denne 

buketten, disse oppbyggelige bøkene, fortelle henne hvor inderlig de beklaget at de var blitt 

nektet så mye som et glimt av den fantastiske lille jenta.  

Den tredje gangen stod Lib klar med en lapp som hun foreslo at moren festet på 

ytterdøren.  

 

VENNLIGST IKKE BANK PÅ. FAMILIEN O’DONNELL MÅ IKKE 

FORSTYRRES. DE TAKKER FOR AT DERE HAR DEM I TANKENE. 

 

Rosaleen tok den med et så vidt hørbart snøft.  

Anna så ikke ut til å ha fulgt med på noe av dette mens hun strikket. Hun fortsatte 

dagen slik enhver jente ville gjort, tenkte Lib – leste, sydde, arrangerte gjestenes blomster i 

en høy mugge – men spise, det gjorde hun ikke.  

Så ut til ikke å spise, korrigerte Lib seg selv, irritert over at hun kunne godta svindelen 

i så mye som et øyeblikk. Men én ting var sant: Jenta hadde ikke fått i seg så mye som en 

smule mens Lib hadde vært vakt. Selv om nonnen mot formodning hadde duppet av mandag 

kveld og Anna fikk sneket til seg en munnfull, var det nå onsdag ettermiddag, Annas tredje 

dag uten mat.  

Pulsen til Lib begynte å øke for det slo henne at dersom den strenge overvåkingen 

forhindret Anna i å få i seg mat på den måten hun hadde gjort tidligere, kunne det være at 

jenta nå begynte å lide på ordentlig. Kunne overvåkingen ha den groteske effekten at den 

gjorde familiens løgn til sannhet? 
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Nå og da kom det svisje- og dunkelyder fra kjøkkenet der tjenestejenta arbeidet med 

en gammeldags smørkinne. Sangen hennes hørtes ut som en lav summing.  

«Er det en salme?» spurte Lib barnet. 

Anna ristet på hodet. «Kitty må godsnakke smøret for at det skal komme.» Hun 

halvveis sang rimet.  

 

Kom, smør, kom 

Kom, smør, kom 

Peter venter ved sin port, 

Gi ham en smørkake fort. 

 

Hva gikk gjennom tankene til barnet når hun snakket om smør eller kake? tenkte Lib 

undrende.  

Hun stirret på den blå åren på hånden til Anna og tenkte på den merkelige teorien 

McBrearty hadde nevnt om reabsorpsjon av blod. «Du har ikke fått menstruasjon ennå, antar 

jeg?» spurte hun med lav stemme.  

Anna var uttrykksløs.  

Hva kalte de irske kvinnene det? «Det månedlige? Har du blødd noen gang?»  

«Noen få ganger,» sa Anna med et uttrykk som om hun forstod.  

«Sier du det?» Lib ble forbauset.  

«I munnen.» 

«Å.» Kunne et elleve år gammelt bondebarn virkelig være så uskyldig at hun ikke 

visste noe om å bli kvinne?  

Anna puttet lydig en finger i munnen, og da hun tok den ut igjen, var tuppen rød.  

Lib var beskjemmet for at hun ikke hadde undersøkt gummene til jenta grundig nok 

den første dagen. «Gap opp et øyeblikk.» Ja, vevet var svampaktig, med lysfiolette flekker. 

Hun grep en fortann og vrikket på den; en anelse løs i festet? «Her er enda en gåte til deg,» sa 

hun, for å lette på stemningen.  

 

En flokk med hvite sauer, 

På en rød bakketopp.  

Hit går de, dit går de,  

Nå sa de stopp.  
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«Tenner,» utbrøt Anna vagt.  

«Helt riktig.» Lib tørket hånden på forkleet.  

Med det samme innså hun at hun ville bli nødt til å advare jenta, selv om det ikke var 

en del av det hun var blitt ansatt for å gjøre. «Anna, jeg tror du lider av en sykdom som er 

vanlig under lange sjøreiser og som forårsakes av dårlig kosthold.»  

Jenta lyttet med hodet på skakke, som om det var en fortelling. «Jeg har det fint.»  

Lib la armene i kors. «Ut ifra min erfaring som sykepleierske, er det langt i fra 

tilfellet.»  

Anna bare smilte.  

En bølge av sinne slo gjennom Lib. At en jente velsignet med god helse skulle gi seg i 

kast med en slik forferdelig lek –  

Akkurat da kom Kitty inn med et brett med sykepleierskens middag, og slapp inn et 

røykfylt vindkast fra kjøkkenet.  

«Må ilden alltid være så voldsom,» spurte Lib, «selv på en så varm dag som dette?»  

«Røyken tørker jo ut takstrået og bevarer bjelkene,» sa tjenestejenta og gestikulerte 

mot det lave taket. «Hvis vi no’n gang lot flammen dø ut, ville nok taket ramla sammen.»  

Lib brydde seg ikke med å korrigere henne. Fantes det et eneste aspekt ved livet dette 

vesenet ikke så på gjennom overtroens mørke?  

Dagens middag var tre meget små fisk kalt mort som herren i huset hadde fanget med 

garn i innsjøen. Ingen spesiell smak, men det var i det minste en forandring fra havregryn. 

Lib tok de minste bena ut av munnen og la dem ytterst på tallerkenen.  

 
 

 

 

  



	   17	  

s.270 – 288 
En time senere kom Malachy O’Donnell inn og knelte tungt ved siden av sengen der 

datteren lå og døste. Han foldet hendene – knokene lagde hvite flekker på den røde huden – 

og ba et lavmælt Fadervår.  

Da Lib så på det bøyde, grånede hodet, ble hun usikker. Det fantes ikke spor av konas 

ondsinnethet i denne mannen, og han elsket Anna på sin egen passive måte. Om bare han 

kunne ristes ut av dvalen for å kjempe for barnet sitt… Kanskje Lib skyldte ham en siste 

sjanse?  

Hun tvang seg til å gå rundt sengen og bøye seg ned til øret hans. «Når datteren din 

våkner,» sa hun, «kan du ikke be henne om å spise, for din skyld?»  

Malachy protesterte ikke, ristet bare på hodet. «Da ville a vel kvæles.»  

«En slurk melk ville kvalt henne? Men det har samme konsistens som vann.» 

«Jeg kan’ke gjøre det.» 

«Hvorfor ikke?» sa Lib bestemt. 

«Du ville ikke forstå det, ma’am.» 

«Så få meg til å forstå!» 

Malachy slapp ut et langt og raspete åndedrag. «Jeg lovte a.» 

Lib stirret. «At du ikke skulle be henne om å spise? Når var dette?» 

«No’n måneder sia.» 

Den listige jenta; Anna hadde bundet den hengivne faren til et umulig løfte. «Men det 

var mens du trodde hun var i stand til å leve uten mat, stemmer ikke det?»  

Et mismodig nikk.  

«På det tidspunktet hadde hun helsen i behold. Se på henne nå,» sa Lib.  

«Jeg veit det,» mumlet Malachy O’Donnell, «jeg veit det. Men jeg lovte a at jeg aldri 

sku be om det.»  

Hvem andre enn en tosk ville bundet seg til noe slikt? Men Lib minnet seg selv på at 

det var nytteløst å fornærme mannen. Det lureste var å fokusere på nuet. «Løftet ditt er i ferd 

med å drepe henne. Det må da oppheve det?» 

Han krympet seg. «Det var et hemmelig og høytidelig løfte på Bibelen, Mrs. Wright. 

Jeg forteller det bare for at du ikke skal klandre meg.» 

«Men jeg gjør det,» sa Lib. «Jeg klandrer dere alle.» 

Hodet til Malachy falt forover som om det var for tungt for nakken hans. En lammet 

okse. 
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Tapper på sin egen tungnemme måte; han ville heller risikere enhver konsekvens, enn 

å bryte løftet til datteren, innså Lib. Ville snarere bevitne Annas død, enn å skuffe henne.  

En tåre rykket nedover det ubarberte kinnet. «Klart jeg fortsatt har håp.» 

Hvilket håp, at Anna plutselig skulle rope ut etter mat? 

«Ei anna lita colleen4 lå kald og død i senga si, elleve år gammal.» 

Var dette en nabo? undret Lib. Eller en historie fra en avis? 

«Og veit du hva Herren sa til faren?» sa Malachy nesten smilende. «Frykt ikke. Frykt 

ikke, bare tro, så skal hun bli reddet.»  

Lib snudde seg vekk i avsky.  

«Jesus sa hu bare sov, og han tok a i hånda,» fortsatte Malachy, «og reiste a seg ikke 

og spiste igjen?» 

Mannen var i en drøm så dyp at Lib ikke kunne vekke ham. Han klamret seg fast til 

uskylden, nektet å vite, spørre, tenke, tvile på det løftet han hadde gitt Anna, gjøre noe som 

helst. Å være en far betydde da nødvendigvis å handle, riktig eller galt, og ikke bare vente på 

et mirakel? Lib avgjorde at Malachy, lik konen han var så ulik, fortjente å miste datteren.  

Den blasse solen lirket seg lavere på himmelen. Ville den aldri gå ned?  

Klokken var åtte. Anna skalv. «Hvor lenge,» mumlet hun stadig. «La det skje. La det 

skje.»  

Lib fikk Kitty til å varme håndklær ved ilden på kjøkkenet og la dem over Anna, 

bredte godt om henne på begge sider. Hun kjente en bitter dunst. Du, tenkte hun. Hver 

ødelagte, radmagre, oppsvulmede del av deg, hver centimeter av den virkelige, dødelige 

jenta, jeg verdsetter deg.  

«Klarer du deg om vi går på messa, vesla?» spurte Rosaleen O’Donnell idet hun kom 

inn og ble stående ved datteren. 

Anna nikket. 

«Helt sikker?» spurte faren i døren. 

«Bare gå,» pustet jenta.  

Kom dere ut, kom dere ut, tenkte Lib.  

Men så, etter at paret trakk seg tilbake, hastet hun etter dem. «Ta farvel.» Stemmen 

var spak og hes.  

Ekteparet glodde på henne. 

Lib hvisket: «Det kan skje hvert øyeblikk nå.» 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 «Colleen; that was what the Irish seemed to call every young female.» (The Wonder, 28) 



	   19	  

«Men –» 

«Det kommer ikke alltid noe forvarsel.» 

Det slo sprekker i Rosaleens steinansikt. Hun kom tilbake til sengen. «Jeg tror kanskje 

ikke vi burde gå ut i kveld, vesla.»  

Nå forbannet Lib seg selv. Hennes eneste sjanse, den eneste muligheten til å sette den 

skamløse planen ut til live, og hun hadde kastet den bort. Manglet hun mot, var det det?  

Nei, det handlet om skyldfølelse, på grunn av det hun skulle forsøke. Det eneste hun 

visste, var at hun var nødt til å la foreldrene få en ordentlig avskjed med barnet deres.  

«Bare gå, mammy.» Anna løftet hodet tungt opp fra sengen. «Gå på messa for meg.»  

«Skal vi det?» 

«Gi meg et kyss.» De oppsvulmede hendene strakte seg etter hodet til moren.  

Rosaleen lot seg selv bli dratt ned. Hun kysset Anna på pannen. «Farvel da, jenta mi.»  

Lib satt og bladde blindt i All the Year Round5, så ingen av dem skulle gjette hvor 

mye hun ønsket at det hele skulle være over.  

Malachy bøyde seg over konen og barnet.  

«Be for meg, daddy.» 

«Alltid,» sa han grøtet. «Vi ser deg seinere.» 

Anna nikket før hun lot hodet falle tilbake på puten. 

Lib ventet på at de skulle gå inn på kjøkkenet. Stemmene deres, Kittys. Så dumpet 

etter ytterdøren. Barmhjertig stillhet.  

Nå begynte det.  

Hun så på at det smale brystet til Anna hevet og senket seg. Lyttet til den svake 

knitringen i lungene.  

Hun hastet inn på kjøkkenet og fant en krukke med melk. Luktet for å forsikre seg om 

at den var helt fersk, og fant en ren flaske. Hun fylte den halvveis med melk, tettet den igjen 

med en kork, og valgte en skje av bein. Det lå en forkastet havrekjeks der også; Lib brøt av 

en bit. Hun pakket alt inn i et tørkle.  

Da hun kom tilbake på soverommet, dro Lib stolen tett inntil Anna. Var det rent 

hovmod å tro at hun skulle lykkes der alle andre hadde feilet? Hun skulle ønske hun hadde 

mer tid, mektigere overtalelsesevner. O Gud, dersom det tilfeldigvis finnes noen Gud, lær 

meg å tale med englers tunger.  

«Anna,» sa hun, «hør på meg. Jeg har et budskap til deg.» 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Tydeliggjøres tidligere i teksten at det er et magasin. 
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«Fra hvem?» 

Lib pekte oppover. Hun løftet blikket også, som om hun så syner i taket.  

«Men du er ikke en troende.» 

«Du har forandret meg,» sa Lib, som sant var. «Fortalte du meg ikke en gang at han 

kan velge hvem som helst?» 

«Det er sant.» 

«Her er budskapet: Hva om du kunne være en annen jente i stedet for deg selv?» 

Hun gjorde store øyne. 

«Om du kunne våkne i morgen og se at du var en annen, en liten jente som aldri har 

gjort noe galt, ville du likt det?»  

Anna nikket som et lite barn.  

«Dette er hellig melk.» Lib holdt frem flasken like høytidelig som enhver prest foran 

et alter. «En spesiell gave fra Gud.»  

Jenta blunket ikke.  

Det som ga Libs stemme overbevisning, var at alt var sant: Ble ikke den 

guddommelige solen slukt opp av det guddommelige gresset, spiste ikke den guddommelige 

kua det guddommelige gresset, ga hun ikke sin guddommelige melk for sin guddommelige 

kalvs skyld? Var ikke det hele en gave? Innerst i brystene kunne Lib huske hvordan melken 

hadde rent hver gang hun hørte datterens klynking.  

«Hvis du drikker dette,» fortsatte hun, «vil du ikke lenger være Anna O’Donnell. 

Anna dør i kveld, og Gud vil ta i mot offeret hennes, og ønske henne og Pat velkommen inn i 

himmelen.»  

Jenta rørte ikke en muskel. Et tomt uttrykk i ansiktet.  

«Du kommer til å være en annen liten jente. En ny en. I det øyeblikket du tar en skje 

av denne hellige melken – den har slik en kraft at livet ditt vil begynne på nytt igjen,» sa Lib. 

Hun skyndte seg sånn at hun snublet i ordene. «Du kommer til å være en jente ved navn Nan 

som kun er åtte år, og som bor langt, langt borte.» 

Anna var mørk i blikket.  

Det var her det hele ville falle sammen. Jenta var selvfølgelig skarp nok til å se tvers 

gjennom dette oppspinnet, dersom hun valgte det. Det eneste Lib kunne satse på, var 

instinktet som fortalte henne at Anna måtte være desperat etter å finne en utvei, lengtet etter 
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en annen livshistorie, var tilbøyelig til å prøve noe like usannsynlig som å knyte en fille på et 

mirakeltre.6  

Det ble stille et øyeblikk. Det varte. Og varte. Lib holdt pusten.  

Endelig lyste de slørete øynene opp som fyrverkeri. «Ja.» 

«Er du klar?» 

«Anna dør?» En hvisken. «Er det et løfte?»  

Lib nikket. «Anna O’Donnell dør i kveld.» Det slo henne at jenta – som var så 

rasjonell på sin egen måte – kanskje trodde at Lib ga henne gift.  

«Pat og Anna, sammen i himmelen?» 

«Ja,» sa Lib. Hva hadde han tross alt gjort, annet enn å være en uvitende, ensom gutt? 

Stakkars Evas landflyktige barn.  

«Nan,» sa Anna, og gjentok stavelsen med henrykt alvor. «Åtte år gammel. Langt, 

langt borte.»  

«Ja.» Lib var fullt klar over at hun utnyttet et barn som lå for døden. Hun var ikke 

jentas venn på dette tidspunktet, mer som en fremmed lærer. «Stol på meg.»  

Da Lib tok frem melkeflasken og fylte skjeen, vek Anna litt unna.  

Men det var slutt på å betrygge, nå måtte hun være streng. «Dette er den eneste 

måten.» Hva var det Byrne hadde sagt om utvandring? «Prisen for et nytt liv. La meg gi deg 

mat. Gap opp.» Lib var fristerinnen, forpesteren, heksen. Slik skade denne slurken med melk 

ville påføre Anna, ved å lenke hennes ånd til kroppen igjen. Slikt et behov, begjær og smerte, 

fare og anger, livets vanhellige rot.  

«Vent.» Jenta holdt opp en hånd.  

Lib skalv av gru. Og nå, dødens time.  

«Bordbønn,» sa Anna. «Jeg må be bordbønn først.»  

En bønn for å få spise. Lib kunne huske at presten hadde bedt for det. Hør hennes 

bønn.7  

Anna bøyde hodet. «I Jesu navn går vi til bords, og spiser, drikker på ditt ord. Deg, 

Gud til ære, oss til gavn, Så får vi mat i Jesu navn. Amen.» 

Så delte de sprukne leppene seg for skjeen, like lett som ingenting.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Refererer tilbake til Lib som går tur og får øye på et tre fullt av filler som Anna senere 
forklarer er et «miracle tree» som folk henger filler i for å legge igjen sykdom og lignende. 
7 «Let’s pray that you’ll be granted the grace to take food.» som jeg ville oversatt til: «La oss 
be for at din bønn blir hørt, så du får spise.» 
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Lib sa ikke et ord da hun helte væsken inn i munnen på jenta. Så på halsen som 

bevegde seg som en bølge. Hun var forberedt på kvelning, brekning, kramper eller spasmer.  

Anna svelget. Og med det var fasten brutt.  

«Og nå litt havrekjeks.» Så mye Lib kunne holde mellom tommel og pekefinger. Hun 

la den på den nesten lilla tungen og ventet til hun hadde svelget.  

«Død,» hvisket Anna.  

«Ja, Anna er død.» Uten å tenke seg om senket Lib hånden, la den over jentas ansikt 

og lukket de hovne øyelokkene.  

Hun ventet en stund. Så: «Nå må du våkne, Nan. Tiden er inne for å begynne ditt nye 

liv.» 

Barnets våte øyne blunket og åpnet seg.  

Ved min skyld. Ved min skyld. Det var Lib som skulle bære all skyld for å ha lurt 

denne strålende jenta tilbake til de forvistes land. Som satte lenker på hennes ånd igjen, bandt 

henne fast til denne vanærede jorden.  

Lib skulle gjerne gitt henne mer mat med én gang, for å fylle den innskrumpede 

kroppen med fire måneders måltider. Men hun kjente faren ved å overanstrenge magen. Så 

hun la flasken og skjeen i forkleet med havrekjeksen rullet inn i tørkleet. Litt etter litt; veien 

ut av gruven var like lang som veien inn. Lib strøk jenta lett over pannen. «Vi må gå nå.» 

En skjelving. Tenkte hun på familien hun etterlot seg? Så et nikk.  

Lib pakket jenta inn i den varme kappen fra kommoden, og i tillegg til brorens støvler 

tok hun to par strømper på de misformede føttene, votter på hendene og tre sjal, og gjorde 

henne om til en mørk bunt.  

Hun åpnet døren til kjøkkenet, og så de to halvdelene av ytterdøren. Blodrød sol i 

vest. Det var en varm kveld, og en enslig høne klukket på gårdsplassen.  

Lib gikk tilbake til soverommet og løftet henne opp. Ikke det minste tung. (Hun tenkte 

på sitt eget barn, den ørlille vekten i armene, like lett som et brød.) Men da Lib bar jenta 

rundt huset, kunne hun kjenne skjelvingen i sine egne ben.  

Og så var William Byrne der med merra, og kom stigende ut av mørket. Selv om Lib 

hadde vært på utkikk etter ham, skvatt hun. Hadde hun ikke hatt troen på at han kom til å 

være der, slik han hadde lovet?  

Han sa: «God kveld, lille –» 

«Nan,» avbrøt Lib før han fikk sjansen til å ødelegge ting ved å si det gamle navnet. 

«Dette er Nan.» Ingen vei tilbake nå. 
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«God kveld, Nan,» sa Byrne, som raskt skjønte hvordan det lå an. «Vi skal ri en tur på 

Polly. Du kjenner Polly, tror jeg? Ingen grunn til å være redd.» 

Barnet sa ikke noe som helst, bare hev etter pusten, storøyd, og klamret seg til Libs 

skuldre.  

«Det går bra, Nan,» sa Lib. «Vi kan stole på Mr. Byrne.» Hun møtte blikket hans. 

«Han skal ta deg med til et trygt sted og vente sammen med deg, og så kommer jeg etter om 

en liten stund.»  

Var det sant? Hun mente det jo, hvis det kunne være nok; hun ønsket det av hele sitt 

hjerte.  

Byrne steg opp i salen og bøyde seg ned etter jenta.  

Lib trakk inn lukten av hesten. «Du sørget for at noen så deg dra i ettermiddag?» 

spurte hun for å oppholde dem et liten stund til.  

Han nikket og klappet på skuldervesken. «Mens jeg salet opp, klagde jeg til Ryan 

over at jeg hadde blitt kalt tilbake til Dublin i all hast.» 

Til slutt holdt Lib frem sin bør. 

Jenta klamret seg fast før hun slapp taket.  

Byrne plasserte henne i salen foran seg. «Det går bra, Nan.»  

Han grep reimene i den ene hånden og så på Lib med et undrende blikk, som om han 

aldri hadde sett henne før. Nei, tenkte hun – som om han så henne for siste gang og 

memorerte trekkene hennes. Dersom planen deres feilet, ville de kanskje aldri møtes igjen.  

Hun la maten i skuldervesken hans. 

Har hun spist? sa han lydløst.  

Lib nikket.  

Det brede smilet hans lyste opp den stadig mørkere himmelen.  

«En skje til om en time,» mumlet hun. Så gikk hun opp på tærne og kysset den eneste 

delen av ham hun kunne nå, den varme håndbaken hans. Hun klappet barnet oppå teppet.  

«Veldig snart, Nan.» Hun snudde seg vekk. 

Da Byrne klikket med tungen og Polly bevegde seg vekk over jordet – bort fra 

landsbyen – snudde Lib seg over skulderen og syntes et øyeblikk at det så ut som et maleri. 

Hest og ryttere, trærne, strålene som bleknet i vest. Selv myren med alle dammene. Her, i 

hjertet, en slags skjønnhet.8  

Hun skyndte seg inn i huset igjen, og kjente etter om notisboken fortsatt lå i forkleet.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Refererer tilbake til åpningen: «Dead centre» og «exact middle of the country», som jeg 
ville oversatt til «I hjertet» og «I hjertet/I midten/I det innerste av landet.» 



	   24	  

Lib veltet først begge stolene på soverommet, deretter hennes egen veske med utstyr. 

Hun sparket den mot stolene. Hun tok Notater om sykepleie og tvang seg selv til å kaste den i 

haugen der den landet oppslått, som en fugls vinger. Dersom historien hennes skulle være 

overbevisende, kunne ingenting reddes. Dette var det motsatte av sykepleie: En hurtig, 

effektiv, kaotisk jobb.  

Så gikk hun inn på kjøkkenet og hentet whiskyflasken fra kroken ved siden av peisen. 

Hun skvulpet innholdet over putene og slapp flasken. Hun løftet opp kannen med brannvæske 

og tømte en mengde over hele sengen, gulvet, veggen, kommoden med den lille kisten som 

var åpnet så alle skattene syntes. Hun satte korken bare så vidt på kannen igjen. 

 Det stinket brannvæske av hendene til Lib; hvordan skulle hun forklare det senere? 

Hun tørket dem hardt på forkleet. Senere spilte ingen rolle. Var alt klart?  

Frykt ikke. Bare tro, så skal hun bli reddet. 

Hun grep et blondekantet kort fra skattkisten – en eller annen helgen hun ikke kjente 

til – og tente på det i lampekuppelen. Det blusset opp, og den hellige figuren ble kronet av en 

glorie av flammer.  

Renset av ild, kun av ild.   

Lib holdt det mot putevaret som blåste til liv, og den gamle halmen freste skarpt. En 

brennende seng, som et slags mirakel i sterke farger. Bølgen av varme i ansiktet minnet 

henne om bålene på Guy Fawkes-dagen.  

Men ville hele rommet gå opp i flammer? Dette var deres eneste lille sjanse til å 

komme unna med bedrageriet. Var stråtaket tørt nok etter tre dager med sol? Lib så sint opp 

mot det lave taket. De gamle bjelkene så for stødige ut, de tykke veggene for sterke. 

Ingenting mer å gjøre; lampen svingte i hånden hennes før hun kastet den opp i taksperrene.  

Et regn av glass og ild.  

Lib løp over gårdsplassen; forkleet var i flammer foran ansiktet hennes, som en drage 

hun ikke kunne unnslippe. Hun banket på det med hendene. Et hvin som lød som om det kom 

fra en annen munn. Hun snublet av veien og kastet seg ned i myrens våte omfavnelse.  

 

Det hadde regnet hele natten. Politiet hadde sendt ned to menn fra Athlone, selv om det var 

søndag, og akkurat nå gikk de gjennom de sølete restene etter O’Donnell-familiens hus.  

 Lib stod og ventet i korridoren bak landhandelen, med de brente hendene svøpt i 

bandasje som stinket av salver. Alt avhenger av regnet, tenkte hun gjennom bølger av 

utmattelse – av når det hadde begynt å regne i går. Ville det ha slukket brannen før bjelkene 
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rakk å gi etter? Var det smale soverommet forvandlet til ugjenkjennelig aske, eller fortalte det 

– klart som dagen – historien om et barn som var blitt borte? 

 Smerte. Men det var ikke det som holdt Lib i sitt grep. Frykt – på egne vegne, 

selvfølgelig, men også på jentas. (Nan, kalte hun henne inni seg, prøvde å bli vant til det nye 

navnet.) Sult kunne nå et punkt der det ikke var noen vei tilbake. En kropp glemte hvordan 

den skulle håndtere mat; organene svant hen. Eller kanskje de små lungene til barnet hadde 

belastet det utslitte hjertet hennes for lenge. Vær så snill, la henne våkne i dag. William 

Byrne var der for å passe på henne, i det mest anonyme overnattingsstedet han visste om i 

Athlones bakgater. Det var så langt han og Lib hadde planlagt. Vær så snill, Nan, ta en slurk 

til, en smule til.  

Det gikk opp for Lib at de to ukene var omme. Det hadde hele tiden vært meningen at 

sykepleierskene skulle rapporterte til komiteen denne søndagen. For to uker siden, da hun 

nettopp var ankommet, hadde hun forestilt seg å imponere lokalbefolkningen med sin 

pedantiske avsløring av et bedrageri. Ikke slik: Sotet, krøplet, skjelvende.  

 Hun var ikke i tvil om hvilke konklusjoner medlemmene av komiteen mest sannsynlig 

ville komme frem til. De ville gjøre syndebukk av den fremmede om de kunne. Men nøyaktig 

hva ville anklagen være? Uaktsomhet? Ildspåsettelse? Drap? Eller – dersom politiet innså at 

det ikke var spor etter noe lik i den ulmende gjørmen – kidnapping og bedrageri. 

 Jeg møter dere begge i Athlone i morgen eller dagen etter, hadde Lib sagt til Byrne. 

Hadde den selvsikre væremåten hennes lurt ham? Hun var tilbøyelig til å tro det motsatte. 

Som Lib, bevarte han et tappert ansikt, men han visste at det var en stor risiko for at hun ville 

ende bak lås og slå. Han og jenta skulle gå om bord på et skip som far og barn, og Lib kom 

aldri til si et ord om hvor de skulle.  

 Hun sjekket notatboken med det sotede omslaget. Var de siste detaljene troverdige?  

 

 Lørdag, 20. august, kl. 20:32. 

 Puls: 139. 

Lunger: respirasjoner 35; knitring av væske.  

 Ingen urin i løpet av dagen. 

 Ingen væske inntatt. 

 Utmattelse.  

 8:47: Delir.  

 8:59: Tungt for å puste, uregelmessige hjerteslag.  

 9:07: Død. 
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«Mrs. Wright.» 

Lib lukket boken med fomlende hender.  

Nonnen var ved siden av henne, med mørke ringer under øynene. «Hvordan går det 

med brannsårene dine i dag?»  

«Det er ikke så viktig,» sa Lib. 

Det var søster Michael som hadde funnet henne på vei tilbake fra messen i går kveld, 

som hadde dratt henne ut av myren, ført henne tilbake til landsbyen og bandasjert hendene 

hennes. Lib hadde vært så oppskaket at noe skuespill ikke var nødvendig.  

«Jeg vet ikke hvordan jeg kan få takket deg, søster.»  

Hun ristet på hodet, så ned.  

En av de mange tingene som tynget Libs samvittighet, var at hun gjengjeldte nonnens 

omsorg med grusomhet. Søster Michael ville leve resten av livet overbevist om at de to hadde 

forårsaket, eller i det minste feilet i å forhindre, Anna O’Donnells død.  

Det fikk ikke hjelpe. Det eneste som betydde noe, var jenta. 

For første gang forstod Lib hvordan mødre kunne oppføre seg som ulver. Det gikk 

opp for henne at dersom hun på mirakuløst vis kom seg gjennom dagens prøvelser, og kom 

seg til rommet i Athlone der William Byrne ventet på henne, ville hun bli jentas mor, eller det 

nærmeste hun kunne komme.  

La meg være barnet ditt9, var det slik salmen gikk? I tiden som kom, når Nan-som-en-

gang-var-Anna kom til å klandre noen, ville det være Lib. Det var en del av det å være mor, 

antok hun, å stå ansvarlig for å ha dyttet barnet ut av det varme mørket og inn i det 

forferdelige lyset av nytt liv.  

Akkurat da gikk Mr. Thaddeus forbi sammen med O’Flaherty. Glansen var blitt 

vasket av presten, og han viste sin alder. Han nikket til sykepleierskene, dyster og 

åndsfraværende.  

«Det er ingen grunn til at du skal bli avhørt av komiteen,» sa Lib til nonnen. «Du vet 

ingenting.» Det hørtes for bryskt ut. «Jeg mener, du var jo ikke der – du var i kirken – på 

slutten.» 

Søster Michael korset seg. «Gud velsigne henne, barnet.»  

De steg til side for å gi plass til baronetten.  

«Jeg burde ikke la dem vente,» sa Lib, og begynte å gå mot bakrommet.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Viser tilbake til en av bønnene Anna sier på s.120, som ikke har noen ekvivalent på norsk: 
«Maiden mother meek and mild, take oh take me for thy child.» Hadde jeg oversatt hele, ville 
jeg muligens valgt noe i retningen av «Jomfrumoder smiler blidt, la meg være barnet ditt.»  
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Men nonnen la en hånd på Libs arm, der det ikke var bandasje. «Det er best du ikke 

sier noe før du blir kalt på. Vær ydmyk, Mrs. Wright, vis botferdighet.»  

Lib blunket. «Botferdighet?» Hun sa det for høyt. «Er det ikke de som bør være 

botferdige?»  

Søster Michael hysjet på henne. «Velsignet er de saktmodige.»  

«Men jeg sa det jo til dem, for tre dager siden –»  

Nonnen kom så nærmes at leppene nesten rørte ved Libs øre. «Vær saktmodig, Mrs. 

Wright, så lar de deg kanskje gå.»  

Det var et godt råd; Lib tiet.  

John Flynn skred forbi med en stram mine.  

Og hvilken trøst kunne Lib gi søster Michael til gjengjeld? «Anna fikk – hva var det 

du sa her forleden? – Hun fikk en god død.»  

«Hun gikk frivillig? Kjempet ikke i mot?» Det var en uro i de store øynene, med 

mindre det bare var noe Lib forstilte seg. Noe mer enn smerte. Tvil? Til og med 

mistenksomhet?  

Det snørte seg i halsen. «Helt frivillig,» forsikret hun nonnen om. «Hun var klar for å 

dø.» 

Dr. McBrearty skyndte seg nedover korridoren, dradd i ansiktet, og peste som om han 

hadde løpt. Han ofret ikke sykepleierskene så mye som et blikk idet han gikk forbi.  

«Jeg er lei for det, søster,» sa Lib med skjelvende stemme, «så veldig lei for det.»  

«Hysj,» sa nonnen lavt igjen, som til et barn. «Mellom oss sagt, Mrs. Wright, så 

hadde jeg et syn.»  

«Et syn?»  

«En slags våken drøm. Jeg kom tidlig tilbake fra kirken, for du skjønner, jeg var 

bekymret for Anna.» 

Det dunket hardt i brystet til Lib.  

«Jeg kom gående nedover veien da jeg trodde jeg så… Jeg synes jeg så en engel ri av 

gårde med barnet.»  

Lamslått. Hun vet det. Høyt i Libs hode. Vår skjebne ligger i hennes hender. Søster 

Michael var bundet av lydighetsløftet, så hvordan kunne hun la være å bekjenne det hun 

hadde sett til komiteen?  

«Vil du si det var et sant syn?» spurte nonnen mens hun boret øynene i Libs.  

Hun kunne ikke gjøre annet enn å nikke.  

En fryktelig stillhet. Så: «Guds veier er uransakelige.»  
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«Det er de,» sa Lib hest.  

«Har barnet dratt til et bedre sted – kan du love meg det i det minste?» 

Enda et nikk.  

«Mrs. Wright.» sa Ryan og gjorde en utålmodig bevegelse med tommelen. «Tida er 

inne.»  

Lib forlot nonnen uten en ordentlig avskjed. Hun kunne knapt tro det. Hun stålsatte 

seg fortsatt mot muligheten for anklagende rop, men det kom ingen. Hun klarte ikke å la være 

å kikke over skulderen. Nonnen hadde hendene foldet og hodet bøyd. Hun frigjør oss.  

I det innerste rommet var det plassert en krakk foran bukkebordet der komiteen satt, 

men Lib stilte seg foran den for å virke mer ydmyk, slik søster Michael hadde rådet henne til.  

McBrearty dro igjen døren bak seg.  

«Sir Otway?» sa kroverten ærbødig. 

Baronetten gestikulerte slapt. «Ettersom jeg bare er her på egne vegne, og ikke som 

stedets fredsdommer –» 

«Da begynner jeg.» Det var Flynn som snakket på den brautende måten sin. «Mrs. 

Wright.»  

«Mine herrer.» Lib var knapt hørbar. Hun behøvde ikke å presse stemmen til å 

skjelve.  

«Hva i heiteste skjedde i går kveld?» 

Heiteste? Et øyeblikk var hun redd hun kom til å le; hørte han ordspillet i det hele 

tatt? 

Lib fikset på en av bandasjene der den gravde seg inn i håndleddet, og et stikk av 

smerte klarnet tankene hennes. Hun lukket øynene, og bøyde hodet som om hun ble 

overveldet, og slapp ut en rekke såre hulk.  

«Ma’am, du gjør deg ikke selv noen tjeneste ved å gi etter på den måten der.» 

Baronetten var gretten i stemmen. 

Ingen tjeneste i juridisk forstand, eller tenkte han bare på helsen hennes? 

«Bare fortell oss hva som skjedde med den lille jenta,» sa Flynn. 

Lib ulte: «Anna bare, hun ville ikke – den kvelden ble hun svakere og svakere. 

Notatene mine.» Hun sprang opp mot McBrearty og la notisboken foran ham, oppslått på 

siden der ordene og tallene tok slutt. «Jeg trodde ikke hun skulle dø så raskt. Hun skalv og 

hev etter pusten – helt til hun plutselig sluttet.» Lib snappet etter pust. La de seks mennene få 

tenke på lyden av et barns siste åndedrag. «Jeg ropte om hjelp, men det var ingen innen 
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rekkevidde, antar jeg. Naboene må ha vært i kirken. Jeg prøvde å få i henne litt whisky. Jeg 

var helt fra meg; jeg løp rundt som en galning.» 

Dersom de visste noe om sykepleiersker opplært av Nightingale, ville de innse 

usannsynligheten av dette. Lib snakket videre i en rivende fart. «Jeg forsøkte til slutt å løfte 

henne, å sette henne i stolen så jeg kunne dytte henne til byen for å lete etter Dem, dr. 

McBrearty, for å se om hun kunne gjenopplives.» Hun satte øynene i ham. Så skjønte hun 

hva hun hadde sagt. «Jeg mener, hun var jo død, men jeg trodde mot håp med håp.»  

Den gamle mannen hadde hånden foran munnen, som om han holdt på å kaste opp.  

«Men lampen – skjørtet mitt må ha veltet den. Jeg visste ikke at jeg hadde tatt fyr før 

flammene rakk meg til livet.» Det dunket i de mumifiserte hendene til Lib, og hun holdt dem 

opp som bevis. «Og da hadde et av teppene tatt fyr. Jeg halte kroppen hennes ut av sengen, 

men det var for mye for meg, jeg så flammer slikke kannen –» 

«Hvilke kanne?» spurte O’Flaherty. 

«Brannvæsken,» svarte Mr. Thaddeus. 

«Livsfarlige greier,» knurret Flynn. «Jeg ville ikke hatt det i hus.» 

«Jeg hadde fylt på lampen så rommet var lyst nok til å kunne se. Så jeg kunne holde 

øye med henne hele tiden –» Nå gråt Lib oppriktig. Underlig at det var denne detaljen hun 

ikke orket å huske: Det konstante lyset på den lille som sov. «Jeg visste at kannen kom til å 

eksplodere, så jeg var nødt til å løpe. Må Gud tilgi meg,» la hun til for sikkerhets skyld. 

Tårene fosset fra kjeven, løgn og sannhet så sammenblandet at hun ikke kunne skille dem fra 

hverandre. «Jeg løp ut av huset. Jeg hørte at det gikk i luften med et fryktelig brak bak meg, 

og jeg stoppet ikke opp for å se, jeg bare løp for livet.» 

Lib så det hele så levende for seg at det føltes som om det faktisk hadde skjedd. Men 

ville disse mennene tro henne? 

Hun holdt for ansiktet og stålsatte seg mot reaksjonene deres. Ikke la politiet i dette 

øyeblikk rote frem forbrente bjelker, eller undersøke treverket i sengen og kommoden, eller 

grave rundt i det kaoset av aske. La dem være late og resignerte. La dem konkludere med at 

det lille forkullede skjelettet må ha blitt ugjenkallelig begravd i ruinene.  

 Det var sir Otway som tok ordet. «Dersom du ikke hadde vært så sjokkerende 

skjødesløs, Mrs. Wright, kunne vi i det minste ha kommet til bunns i denne saken.»  

 Skjødesløshet – var det den eneste anklagen hun stod overfor? Denne saken – altså et 

barns død? 

 «En obduksjon ville naturligvis ha avgjort hvorvidt innvollene inneholdt spor etter 

fordøyd mat,» la baronetten til. «Stemmer ikke det, doktor?»  
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 Så det egentlig problemet var at det ikke fantes noen liten jente de kunne skjære opp 

for å tilfredsstille den allmenne nysgjerrigheten.  

 McBrearty bare nikket, som om han ikke klarte å snakke.  

 «Det ville selvfølgelig ha vært noe mat,» mumlet Ryan. «Alt det snakket om et 

mirakel var bare tøys.»  

 «Tvert i mot, når det ikke ble funnet noe i Annas innvoller,» brøt John Flynn ut, «ville 

navnet O’Donnell ha blitt renvasket. Et godt kristent ektepar har mistet sitt siste barn – en 

liten martyr! – og dette nautet har ødelagt et hvert bevis for deres uskyld.» 

 Lib holdt hodet bøyd.  

 «Men sykepleierskene står på ingen måte ansvarlige for barnets død.» Det var Mr. 

Thaddeus som endelig tok ordet.  

 «Absolutt ikke,» stemte Dr. McBrearty i. «De var bare ansatt av denne komiteen, og 

arbeidet under min posisjon som jentas lege.»  

 Det virket som om presten og doktoren forsøkte å renvaske Lib og nonnens navn ved 

å fremstille dem som hjernedøde treller. Hun holdt likevel munn fordi det ikke lenger spilte 

noen rolle.  

 «Men hun her burde ikke få hele lønnen, på grunn av brannen,» sa skolelæreren.  

 Lib ville skrike. Dersom disse mennene tilbød henne så mye som én judaspenge, ville 

hun kaste den i ansiktet på dem. «Jeg fortjener ingenting, mine herrer.»  

 

THE ENGLISH & IRISH MAGNETIC 

TELEGRAPH COMPANY 

Mottok følgende beskjed den 23. august 1859 

Fra: William Byrne 

Til: Redaktør, Irish Times 

Avsluttende artikkel kommer med post har takket ja til stilling privat sekretær 

for herremann i retning Kaukasus tilgi manglende beskjed forandring like godt 

som hvile et cetera ikke i utakknemlighet W.B.  

 

Her følger denne korrespondentens siste rapport om Den fastende jenta i Irland.  

 Syv minutter over ni forrige lørdag kveld, da så å si hele den romersk-

katolske befolkning i bygden var presset sammen i den lille hvite kirken for å 

be for henne, døde Anna O’Donnell – av sult, antas det. Den eksakte 

fysiologiske dødsårsaken kan ikke avgjøres gjennom obduksjon på grunn av 
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denne historiens skrekkelige sluttsats, som denne korrespondenten har fått høre 

fra en som var tilstede under det siste møtet med komiteen.  

 Den tilstedeværende sykepleiersken var naturligvis opprørt over barnets 

plutselige død, og satte i gang ekstraordinære tiltak for å gjenopplive henne, 

hvilket fikk som følge at hun ved et uhell forflyttet lampen. Et provisorisk 

apparat som var lånt av en nabo, og som ikke var tilpasset hvalolje, men et 

billigere produkt kjent som brannvæske eller kamfen. (Denne blandingen – 

alkohol blandet med terpentin i et forhold på fire til én, pluss litt dietyleter – er 

notorisk brannfarlig, kjent for å ha forårsaket flere dødsfall i De forente stater 

enn dampskip- og jernbaneulykker til sammen.) Lampen gikk i gulvet og 

knuste, sengetøyet og liket av det lille barnet ble omsluttet av flammer, og selv 

om sykepleiersken tappert forsøkte å slukke dem – og skadet seg selv i 

prosessen – var det nytteløst. Hele kannen med brannvæske eksploderte, og 

sykepleiersken var tvunget til å forlate flammehavet.  

 Neste dag ble Anna O’Donnell erklært død in absentia, da hennes 

levninger ikke var å finne i ruinene. Ifølge politiet er det ikke tatt ut noen 

anklage, og sannsynligvis vil det ikke gjøre det heller.  

 Dette setter ikke punktum for saken. En ren forbrytelse, er det, når en 

jente som ikke lider av noen form for fysiologisk sykdom tillates – nei, egges 

av populær overtro – til å sulte seg selv til døde midt i all overfloden under 

dronning Victorias velstående herredømme, uten at noen straffes for det eller 

engang holdes ansvarlig. Ikke faren, som fraskrev seg sitt juridiske så vel som 

moralske ansvar. Ikke moren, som brøt med naturens normer da hun – ikke 

minst – kun ble stående å se på mens det vesle barnet hennes ble svakere. 

Sannelig ikke den eksentriske, sytti år gamle legen under hvis såkalte omsorg 

Anna O’Donnell svant hen. Heller ikke sognepresten, som ikke evnet å bruke 

stillingens makt til å overbevise jenta om å avslutte den fatale fasten. Ei heller 

noen av medlemmene i den selvutnevnte overvåkingskomiteen som fant bevis 

for at jenta lå for døden og nektet å tro det.  

 Ingen er så blind som den som nekter å se. Det samme kunne vært sagt 

om de mangfoldige innbyggerne i lokalmiljøet som ved å legge blomster og 

andre gaver ved de forbrente restene etter det lille huset de siste dagene, ser ut 

til å gi uttrykk for en naiv overbevisning om at det som skjedde der, var en 

lokal helgens opphøyelse til guddom, fremfor et ulovlig drap på et barn.  
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 Det råder ingen tvil om at vaktholdet som ble satt i gang for to uker 

siden, snudde opp-ned på dødens timeglass, mest sannsynlig ved å forhindre 

den skjulte tilførselen av mat, og bidro til tilintetgjørelsen av den lille jenta som 

skulle studeres. Komiteens siste handling før dens oppløsning, var å erklære at 

dødsfallet hadde vært force majeure, det vil si, utenfor menneskets kontroll, og 

som følge av naturlige årsaker. Men verken Vår Skaper eller Moder Jord 

burde klandres for hva menneskehender har smidd.  

 

Kjære Forstanderinne, 

 De har nå kanskje fått høre om den tragiske avslutningen på mitt 

forrige oppdrag. Jeg må tilstå at jeg er så oppskaket – at hele mitt indre er så 

nedbrutt – at jeg ikke vil komme tilbake til sykehuset i nærmeste fremtid. Jeg 

har takket ja til en invitasjon fra mine gjenværende forbindelser i nord.  

 

Ærbødigst,    

Elizabeth Wright   

 

 

ANNA MARY O’DONNELL 

7. april 1848 – 20. august 1859 

VENDT HJEM 
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Epilog 
 

Seksti grader sør for ekvator i det milde solskinnet man får sent i oktober, stavet Mrs. Eliza 

Raitt navnet sitt for kapellanen. Hun rettet på hanskene hun alltid brukte over de arrete 

hendene.  

Han gikk videre til den neste linjen i loggen. «Wilkie Burns. Yrke?»  

«Direktør i et trykkeri inntil nylig,» fortalte hun.  

«Sier du det. Planlegger han å starte opp en presse i New South Wales, gi ut en avis 

for gruvearbeiderne kanskje?»  

Hun trakk lett på skuldrene og smilte vagt. «Det ville overhodet ikke overraske meg.»  

«En enke og en enkemann,» sa kapellanen lavt mens han skrev. Han gløttet mot øst, 

over bølgene. «Å børste av sorger i grønnere enger,» siterte han andektig.  

Eliza nikket med et skjevt smil.  

«Britiske statsborgere, Den engelske kirken –» 

«Mr. Burns og datteren er katolikker,» korrigerte Eliza. «Vi skal ha en ny seremoni i 

den katolske kirken når vi kommer i land.»  

Hun trodde kanskje kapellanen ville stusse på det, men han nikket godhjertet. Hun 

kikket over mannens skulder mens han noterte fartøyets navn, dagens dato, den nøyaktige 

lengde- og breddegraden. (Hun kom til å tenke på da hun slapp notisboken i bølgene for en 

måned siden.) Hva var det som oppholdt de to andre?  

«Og Nan Burns,» spurte kapellanen, «plages hun fremdeles av mageknip og 

melankoli?» 

«Sjøluften har gjort henne godt allerede,» forsikret hun ham.  

«Tiden som morløs er omme! Slik en vidunderlig historie, hvordan du og den lille 

jenta tilfeldigvis kom i prat på skipets biblioteket på den uanstrengte måten som tillates her til 

sjøs, og alt som har fulgt i ettertid…»  

Eliza sa ingenting, bare smilte beskjedent.  

Her kom de gående bortover dekket nå, den skjeggete iren med kortklipt rødt hår, 

hånd i hånd med den lille jenta. Nan holdt hardt i en rosenkrans av glassperler og en bukett 

papirblomster hun måtte ha laget selv, for malingen var fortsatt våt. 

Eliza ville nesten gråte. Ingen tårer, sa hun til seg selv, ikke i dag.  

Kapellanen hevet stemmen. «La meg være den første til å gratulere, miss Nan.» 

Jenta gjemte sjenert ansiktet i kjolen til Eliza.  
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Eliza klemte henne hardt og visste at hun ville gitt alt for Nan, ofre sitt eget liv om 

hun måtte.    

«Underholder du deg greit nok på dette flotte clipperskipet?» spurte kapellanen 

barnet. Han pekte over hodene deres. «Ti tusen meter med seil, tenk det! Og to hundre og 

femti sjeler ombord.» 

Nan nikket.  

«Kanskje dere heller ser frem til deres nye hjem. Hva er det dere gleder dere mest til i 

Australia?» 

Eliza snakket lavt i det lille øret: «Vil du si det?»  

«De nye stjernene,» sa Nan.  

Det gledet kapellanen.  

Wilkie tok den ledige hånden til Eliza i sitt varme grep. Så ivrig, men ikke mer enn 

det hun var. Sultne på fremtiden.  

«Jeg sa nettopp til din brud, Mr. Burns, at den har ekte sjarm, denne lille familiens 

skipsromanse. Du kunne til og med vurdert å sende en versjon til avisen!» 

Brudgommen ristet smilende på hodet.  

«Når alt kommer til alt,» sa Eliza, «vil vi helst at dagene våre forblir uskrevne.»  

Og Wilkie så ned for å møte blikket til barnet, før han kikket tilbake på Eliza og 

spurte: «Skal vi begynne?»  
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Kommentar til oversettelsen 
 

Oversetterens oppgave 
Selv om det ikke alltid har vært sånn, har det i senere tid blitt stadig mer fokus på at noe av 

det som er viktigst å få med i en oversettelse er meningen i originalen. Som Eugene Nida sier, 

vil man i løpet av et oversettelsesarbeid møte på konflikter mellom form og innhold, eller 

mening og måte, og at det i slike tilfeller må være meningen som vektlegges mest (Nida 148). 

Likevel bør målet være en så effektiv blanding som mulig, fordi det er to aspekter ved et 

budskap som må ses i sammenheng (ibid 149). Ifølge oversettelsesteoretikeren Jean Boase-

Beier kan kunnskap om ulike oversettelsesteorier og de forskjellige perspektivene på 

oversettelse fungere som et viktig verktøy i arbeidet med en oversettelse, men at teorien i 

utgangspunktet bør beskrive praksisen, ikke diktere den (111). Underveis i arbeidet med en 

oversettelse vil man støte på utfordringer som tvinger en til å ta valg i forhold til hvem og hva 

man vil holde seg trofast mot: Forfatteren, teksten eller meningen. Det vil sjelden vise seg å 

være en fordelaktig fremgangsmåte å kun støtte seg til én bestemt teori eller praksis 

konsekvent gjennom en hel oversettelse, og som Boase-Beier skriver, må det i stedet være 

tekstens funksjon og de ulike mønstrene og valgene som finnes i den, som bør være 

utgangspunktet for oversettelsen (1).  

Det finnes flere teoretikere og strategier innen oversetterteorien, men selv om de er 

forskjellige utelukker de ikke nødvendigvis hverandre, eller tvinger en oversetter til å velge 

én bestemt å forholde seg til. I mitt oversettelsesarbeid har jeg blant annet basert meg på 

Eugene Nida og hans strategi om dynamisk [dynamic] ekvivalens fremfor formell [formal] 

ekvivalens, men jeg har også måtte ta en vurdering basert på Lawrence Venuti og hans 

fremmedgjørende [foreignizing] eller hjemliggjørende [domesticating] strategi. I tillegg til å 

støtte seg til disse kan man la seg styre av Friedrich Schleiermachers skille mellom å føre 

forfatteren til leseren eller leseren til forfatteren. Uansett hvem man i utgangspunktet støtter 

seg til, vil man kunne gjøre skjønnsmessige vurderinger underveis, basert på hva man som 

leser mener fungerer best i hver enkelte situasjon. For som Boase-Beier påpeker, vil en 

oversettelse og de strategiene som benyttes for å skrive den, alltid være knyttet til 

oversetterens lesning av kildeteksten fordi oversetteren er å betrakte nettopp som en leser 

(39).  

Som nevnt kan en si at min oversetterstrategi har vært påvirket av det Eugene Nida 

kaller dynamisk ekvivalens [dynamic equivalence] (200). En måte å definere en slik 
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oversettelse på, er ved å beskrive den som «the closest natural equivalent to the source-

language message» (Nida 151). Denne strategien har som mål å oppnå en oversettelse der 

budskapet i kildeteksten har blitt så godt overført til mottakerspråket at effekten den har på 

mottakeren er så å si lik den på originalmottakeren (Nida og Taber 200). Fokuset ligger altså 

på meningen og intensjonen i kildeteksten, ikke nødvendigvis formen, fordi formen gjerne er 

det som må endres for at en måltekst skal leses som om kildeteksten var skrevet på 

målspråket (Nida 150-151).  

Basert på sin definisjon om ekvivalens kan også Sylfest Lomheim sies å være av 

lignende oppfatning. Ifølge han er det dersom «versjonen formidler same bodskap som 

originalen» at man oppnår «ekvivalens [likeverd].» (71) Det er ingen fasit på hva som er rett, 

og det er sjelden én strategi vil fungere gjennom en hel tekst dersom man vil få en mest mulig 

ekvivalent oversettelse. I mitt oversetterarbeid har jeg stort sett forsøkt å være trofast mot 

meningen og konteksten i The Wonder, og jeg har forsøkt å formidle hva som egentlig blir 

sagt på så lik måte som i kildeteksten som mulig, men med de endringene jeg har ansett som 

nødvendige for best å bevare stilen og flyten i kildeteksten, samt å oppnå et så idiomatisk 

språk som mulig. Videre i oppgaven skal jeg se på hvilke aspekter ved The Wonder jeg har 

fokusert mest på å videreføre til oversettelsen, hvilke utfordringer jeg har støtt på underveis i 

oversettelsesarbeidet, og hvordan jeg har valgt å løse disse.  

 

Stil 
I Boase-Beiers ord kan man si at litterær oversettelse i bunn og grunn er oversettelsen av stil, 

da det ifølge henne er stil som skiller litterære tekster fra ikke-litterære tekster (112). Som 

nevnt tidligere, sier Nida at en god oversettelse vil få seg med både formen og innholdet fra 

en kildetekst. Dette kan også sies å være det som tydeliggjør skillet mellom skjønnlitterære 

og faglitterære tekster. I oversettingen av en skjønnlitterær tekst vil målet være å finne 

sammensmeltingen mellom form og innhold, altså å få med begge – gir man seg etter 

innholdet er man med andre ord bare kommet halvveis. Stil kan også sies å være et spørsmål 

om (ubevisste) valg (Boase-Beier, 53), og som Boase-Beier påpeker, kan oversetteren få frem 

noe av tekstens fyldighet og åpenhet for involvering av leseren ved å ha i bakhodet at stilen 

representerer forfatterens valg for fortelleren og personene (74).  

Noe av det jeg har valgt å fokusere mest på i min oversettelse, er altså stilen i The 

Wonder. Så kan man spørre seg hvordan man skal oversette stil. Et sted å begynne er ved å ha 

kjennskap til ulike stilistiske virkemidler, og i forbindelse med denne oversettelsen har 
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enkelte av disse stått spesielt i fokus. Dette gjelder blant annet tidskoloritt og vekslingen 

mellom stemmer, dialekt og register som jeg diskuterer nærmere under. Også stilen i 

romanen varierer, og stemmen i fortellingen oppleves både som stoisk og poetisk. På den ene 

siden har en det jordnære på landet, med handlingen som foregår i bondemiljøet, der det er 

saftig og jordnært: «Blikket til Lib falt på den hvitkalkede veggen, og hun tenkte på møkka, 

håret, blodet og kjernemelken som var blandet inn.» (7) På den andre siden har en de mange 

poetiske beskrivelsene: «Hun snublet av veien og kastet seg ned i myrens våte omfavnelse.» 

(24) De poetiske innslagene diskuterer jeg også nærmere senere i oppgaven.  

  

Tidskoloritt 
The Wonder ble som nevnt utgitt i 2016, og er skrevet på moderne engelsk til tross for at 

handlingen er lagt til 1850-tallet. Selv om stilen i det generelle språket er moderne, 

inneholder teksten likevel enkelte tidsmarkører som plasserer historien til 1800-tallet. Dette 

vil si at det i en oversettelse, etter min mening, ikke vil være nødvendig å plassere språket 

tilbake i tid. Dersom det var en bok skrevet på 1800-tallet ville diskusjonen vært en annen. 

Da kunne jeg for eksempel valgt å oversette kildeteksten med norsken fra 1850-tallet, en 

strategi oversetterteoretiker Christiane Nord beskriver som en historiserende [historicising] 

oversettelse (2005 73). I dette tilfellet ville det derimot ført til at avstanden mellom 

målteksten og måltekstleseren ble større enn den mellom kildeteksten og kildetekstleseren, 

noe som igjen ville blitt et brudd på det som var et av hovedmålene mine for oversettelsen, 

nemlig å muliggjøre en så lik effekt på måltekstleserne som den på kildetekstleserne som 

mulig. Tatt i betraktning at kildeteksten ikke er en tekst som språklig vil føles nevneverdig 

fremmed for kildetekstleserne, vil det i oversettelsen skape en unødvendig avstand mellom 

målteksten og måltekstleseren. Jeg vil altså understreke at det er handlingen som er fra 1800-

tallet, ikke boka. Jeg tenkte derfor at oversettelsen burde påvirkes av tidskoloritt, men på 

ordnivå, mer enn i stilen eller det generelle språket. På bakgrunn av dette har jeg derfor valgt 

å bruke moderne norsk, men med innslag av tidsmarkører og andre elementer som gir den 

rette tidskoloritten.  

Det er enkelte ting jeg slipper unna med når det kommer til å skulle ta hensyn til om 

visse elementer var kjent for datidens lesere på en måte de ikke er nå, fordi det er handlingen 

og ikke selve boken som er fra gamle dager. Visse elementer som kan virke historiserende for 

en måltekstleser vil med andre ord være like historiserende for en kildetekstleser. Dette 

gjelder for eksempel smørkinne (15) (plunge churn, 74) Kitty jobber med. I tillegg til ord som 
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smørkinnen er det også andre ting som plasserer romanen med tanke på tid, og dette er 

enkeltordene som fungerer som tidsmarkører. Dette er ord som har både moderne og eldre 

versjoner, hvor jeg bevisst har valgt de mer uvanlige og gammeldagse formene. Noen 

eksempler på slike ord er blant annet sykepleierskene (7) fremfor sykepleierne, landhandel 

(13) fremfor butikk og tosk (17) fremfor idiot.  

  

Register 
Oversettelsesteoretiker Mona Baker definerer register som «a variety of language that a 

language user considers appropriate to a specific situation» (303). Valgene jeg har tatt i 

forbindelse med register, har vært basert på hvordan jeg oppfatter de ulike personene, 

forholdet de har til hverandre og situasjonene de befinner seg i. Spesielt har jeg tatt hensyn til 

tenor, et begrep Baker bruker om relasjonene mellom dem som deltar i samtalen (14). I The 

Wonder er det flere ulike registre som er med på å skape nyanser i historien, for eksempel er 

det et skille mellom dialogene og fortellerstemmen, men også mellom de ulike personene. 

Dette tydeliggjøres gjennom bruken av dialekt, da familien Lib bor hos snakker dialekt, i 

tillegg til journalisten og de andre i landsbyen. Dette illustreres altså gjennom dialogen der 

det er tydelig grammatiske valg som skiller for eksempel Malachy O’Donnell fra Lib. I 

tillegg er det et annet skille som nevnes eksplisitt i teksten, og det er skillet mellom irsk-

engelsk og britisk-engelsk, som jeg også måtte være oppmerksom på.  

Et av de første skillene jeg måtte ta hensyn til var altså i forhold til det radikale versus 

det konservative. Da jeg måtte avgjøre i hvilken grad jeg skulle ta i bruk formelt språk som 

bad og gav i stedet for ba og ga, foranstilt pronomen, formelle tiltaleformer og lignende, var 

det nødvendig å tenke på Bakers begrep om tenor. Jeg mener at det i dette tilfellet både kan 

argumenteres for å bruke enten en radikal skrivemåte eller en konservativ skrivemåte, men 

jeg har ikke valgt en slik enten-eller-løsning. Det jeg har valgt å gjøre er i stedet å bruke 

elementer fra begge, fordi jeg ville bevare det skillet jeg tolker som tilstede i originalen 

mellom det radikale og det konservative, noe jeg mener det er viktig å få med i oversettelsen. 

Som tidligere nevnt sier Boase-Beier at oversetteren også er å betrakte som en leser, 

hvilket vil si at en oversettelse blir til basert på hvordan jeg opplever den, og at stilen i en 

oversettelse er et uttrykk for mine valg som oversetter (5, 39). Mitt mål for oversettelsen er å 

gi et så likt inntrykk som mulig på en norsk leser som det kildeteksten gjør på en engelsk 

leser. Mye av det som avgjør i hvilken grad jeg får dette til, mener jeg ligger i den 

språkmessige tonen. Denne oppfatter jeg altså som radikal og uformell, men med enkelte 
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konservative innslag. For å overføre den følelsen til min oversettelse, har jeg valgt å legge 

meg på et nokså radikalt nivå selv, med bein og ga fremfor ben og gav. Samtidig har jeg 

valgt en-endinger fremfor a-endinger for å beholde det konservative. 

I engelsk skilles det ikke mellom du/De, men brukes you konsekvent. Dette betyr at 

det ikke alltid er like enkelt å avgjøre hvor høflige de ulike personene er overfor hverandre. 

Et av de mest markante skillene man finner i kildeteksten kan sies å være det mellom de med 

(høyere) utdanning og de uten. Foreldrene og kusinen til Anna og de andre beboerne i 

landsbyen snakker alle med grovere dialekt enn for eksempel William Byrne, journalisten 

som Lib selv påpeker snakker veldannet, til tross for at han snakker med dialekt. Også Lib gir 

inntrykk av at hun selv er av en høyere rang enn de hun skal arbeide hos, og at det er en 

avstand mellom dem både i forhold til utdanning og oppførsel.  

På den andre siden hører ikke Lib til overklassen, selv om hun på noen måter er av 

høyere rang enn familien O’Donnell. Dersom hun fikk et språk som på norsk har ganske 

innarbeidede assosiasjoner til en høyrere klasse, kunne det gitt en måltekstleser et annet bilde 

av Lib enn det en kildetekstleser får av Lib i kildeteksten. Det er heller ikke sikkert at 

familien O’Donnell føler at Lib er en de burde tiltale med større grad av høflighet enn noen 

andre, kanskje spesielt fordi hun er engelsk, og anses som en fremmed. Dersom jeg hadde 

valgt å bruke ulike tiltaleformer mellom Lib og familien kunne det med andre ord ført til at 

skillet ble mer markert i oversettelsen enn i kildeteksten. Med dette tatt i betraktning har jeg 

derfor valgt å bruke det mindre betonte du/deg.  

Det eneste unntaket jeg har gjort i forbindelse med tiltaleformer, er når Lib er inne til 

avhør for å forklare for komiteen hva som skjedde da brannen startet. Her har jeg valgt å la 

Lib bruke den mer formelle tiltaleformen De/Dem, da jeg anser det som sannsynlig at hun 

ville gjort det dersom det var på norsk. Når hun møter Dr. McBrearty for første gang, lurer 

hun på hvordan hun skal tiltale ham, fordi hun ikke vet hvilken rang han tilhører, så det er 

tydelig at det er noe hun selv også tar stilling til. I tillegg oppfordres hun av søster Michael til 

å være lavmælt og tie, og å fremstå som underdanig. Jeg mener derfor det er rimelig å anta at 

hun ville forsøkt å gjøre skillet mellom seg selv og komiteen enda større ved å få det til å 

virke som om de er enda viktigere enn henne, og at hun kun er, som doktoren og presten 

indikerer, en hjernedød trell (30), (brainless drudge 92).  

I romanen er det flere ulike stemmer i teksten, der det skiller mellom dialog, 

fortellerstemme og fri indirekte tale. I tillegg er det skiller mellom de ulike stemmene innen 

dialogen, ved at noen snakker med dialekt. Det er likevel ikke veldig markert dialektbruk, og 

forskjellene går mer på en muntlig tone, at det brukes kulturspesifikke ord, og at det 
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grammatiske noen ganger stokkes om på. Dette kommer blant annet frem når Rosaleen 

O’Donnell skal si god natt til Anna: «Let you sleep well tonight, pet, and may only the 

sweetest of dreams come to your bed.» (63) I oversettingen av denne setningen har jeg hatt 

målet om idiomatisk språk i fokus, og forsøkt å få moren til å si det på en måte som bevarer 

skillet, men samtidig lyder naturlig på norsk. Selv om «may only the sweetest of dreams 

come to your bed tonight» kan høres ut som et utrykk, fant jeg ikke noe som vitnet om at 

dette er tilfellet. Derfor valgte jeg å distansere meg noe fra originalen, da det etter min 

mening ble litt kronglete med «og må bare de søteste drømmer komme til senga di.» Jeg 

velger å flytte må frem for å erstatte la, og å droppe gjentakelsen som da oppstår. Jeg bytter 

også komme til med finne, da jeg mener det gir bedre flyt. Min oversettelse ble med det: 

«Måtte du sove godt i natt, vesla, og bare de søteste drømmer finne senga di.» (6)  

Jeg har generelt styrt unna veldig drastiske dialekt-valg, fordi de i kildeteksten ikke 

oppleves som nevneverdig markerte, og illustrerer heller dialekten ved å bruke et mer radikalt 

språk, med visse sammentrekninger og a-endinger: «Malachy protesterte ikke, ristet bare på 

hodet. ’Da ville a vel kvæles.’» (17) Slik jeg tolker det i romanen er det ikke fokus på det 

geografiske aspektet ved dialekten, men sosiolekten, altså at den ikke nødvendigvis gir 

assosiasjoner til et spesifikt sted, men heller til visse karaktertrekk. Hadde jeg brukt for 

eksempel nordnorsk eller Solung, kunne det fort gitt feil inntrykk av personene, eller tatt 

leseren «hjem» igjen til Norge i for stor grad. Jeg velger derfor å bruke en mer jordnær og 

landlig stemme, for å få frem assosiasjonene til noen som bor på landet, som kanskje ikke har 

så høy utdanning, og som er litt enkle og muntlige i måten de uttrykker seg på. 

Også fortellerstemmen bød på enkelte utfordringer i oversettelsesarbeidet, da 

fortelleren i romanen er skrevet i 3.person, men med flere innslag av fri indirekte tale. 

Fortelleren er altså tydelig påvirket av Libs tanker, og når og hvordan hun oppfatter ting – 

noe som illustreres i tilfeller der fortelleren gjengir noe Lib tenker på, men som hun ikke 

forstår, og som leseren får tak på lenge før henne. Dette gjelder for eksempel det at, og 

hvordan, Anna har fått i seg mat frem til litt etter overvåkingen begynte. Dette betyr også at 

fortellerstemmen bør være nokså lik den Lib får. Utfordringen i forbindelse med 

fortellerstemmen blir dermed de kunstneriske avsnittene der den går vekk fra fri indirekte 

tale, og over til å male billedlige og/eller poetiske sammenligninger til situasjonen Lib 

befinner seg i. Disse avsnittene består gjerne av kompliserte setninger der man skjønner at 

hvert ord er valgt ut av en grunn. Noen ganger er de korte og konsise, men likevel fylte av 

mening, og de er skrevet i en mer nyansert, men tilbakeholden tone, noe jeg mener var viktig 
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å få med i oversettelsen. Dette kommer jeg tilbake til senere i kommentaren, under idiomatisk 

språk.  

 

Syntaks 
Noe annet som har vært utfordrende i arbeidet med oversettelsen, har med Donoghues 

tegnsetting å gjøre. Hun har en egen måte å bruke de ulike på, og setter gjerne tegn der man i 

utgangspunktet ikke forventer dem. Hun tyr blant annet til hyppig bruk av semikolon, noe 

som i og for seg ikke nødvendigvis har så mye å si for en engelsk leser, men som kan by på 

problemer på norsk da vi bruker semikolon i langt mindre grad. På norsk er det ingen 

grammatiske regler som krever semikolon, og dersom vi velger å bruke det, er det et valg 

som gir uttrykk for den stilen vi skriver i og vår personlige smak (Semikolon Ordnett.no). En 

vanligere løsning er et punktum eller et komma, eventuelt med en konjunksjon etter, spesielt 

men. Til tross for at noen anser bruken av semikolon som gammeldags, blir det mer og mer 

vanlig, og dette er muligens et resultat av engelsk-amerikansk påvirkning (Semikolon 

Ordnett.no). Selv om semikolon er vanligere i det engelske språket enn norsk, er det likevel 

en bevisst avgjørelse fra forfatterens side, muligens for å få frem ulike poeng, styre leserens 

fokus og kontrollere flyten. R.L. Trask skriver for eksempel at: «the use of semicolon 

suggests that the writer sees the two smaller sentences as being more closely related than the 

average two consecutive sentences; preferring the semi-colon to and often gives a more vivid 

sense of the relation between the two.» (42) Det brukes altså i tilfeller der to setninger hører 

mer sammen enn det et komma eller punktum indikerer, som gjerne resulterer i at tonen i 

fortellingen får et stoisk aspekt ved at det gjør poengene korte og handlingen mer konsis.  

Dersom jeg skulle beholdt alle semikolonene fra originalen, kunne det likevel oppstått 

tilfeller der det lød unaturlig på norsk, og hvor det i stedet for å bevare forfatterens intensjon 

hadde blitt unødvendig knotete for en norsk leser. På bakgrunn av dette har jeg måttet ta en 

vurdering på hvert og et av dem, for å se hvordan jeg på best vis kunne få frem det som 

egentlig er hensikten, og samtidig bevare den intenderte flyten. Siden det i kildeteksten er 

såpass mange semikolon, har jeg bevisst forsøkt å beholde de fleste av dem. Dersom jeg ikke 

har beholdt semikolonet fra originalen, er det fordi jeg har kommet frem til at det ville gagne 

oversettelsen å i stedet bruke annen tegnsetting. Mine løsninger består stort sett av et komma 

eller et punktum, som ved det første tilfellet: «He didn’t guess why she was there then; he 

took her for a lady tourist.» (60) Min oversettelse: «Han gjettet seg ikke til hvorfor hun var 

der altså, antok bare at hun var en av disse turistdamene.» (3) Grunnen til at jeg har valgt å 
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endre på denne setningen, er at fenomenet lady tourist ikke er like kjent på norsk som på 

engelsk, og at poenget med at han ikke skjønte hvorfor hun var der blir litt svekket. Jeg har 

derfor lagt til bare og disse for å få med litt av det opplagte i misforståelsen. 

Andre steder har semikolonet falt bort på grunn av omskriving av selve setningen, 

som her: «This afternoon felt long. Not in the silent, stretching way of the night shift; this 

was tedium broken by jarring interruptions.» som jeg har oversatt til «Denne ettermiddagen 

føltes lang. Ikke på den stille, langsomme måten som under nattevaktene, men som en 

kjedsomhet kun brutt av irriterende forstyrrelser.» Dog det er noe uvanlig, har jeg altså 

likevel valgt å beholde semikolonet i de fleste tilfellene, da det tross alt ikke er grammatisk 

ukorrekt på norsk, og for samtidig å kunne bevare noe av det som kjennetegner skrivemåten i 

kildeteksten.   

 

Idiomatisk språk 
Selv om jeg anser The Wonder som en god roman, er det enkelte tilfeller i teksten der det 

virker unaturlig, eller høres rart ut. Det som kan være vanskelig i møte med slikt, er 

avgjørelsen man må ta i forhold til hvor trofast man skal være mot forfatteren og deres 

skrivemåte. Dersom noe høres rart ut i oversettelsen, men ikke i originalen, er det muligens 

jeg som oversetter som har gjort noe feil, men dersom noe høres rart ut i oversettelsen 

nettopp fordi det høres rart ut i originalen blir det vanskeligere. I disse tilfellene har jeg sett 

meg nødt til å distansere meg noe fra originalen, for selv om det kanskje er korrekt, kan det 

fremstå som oversatt og gi feil inntrykk. Hvis jeg beholder det sånn det er skrevet i 

originalen, er jeg tro mot forfatteren, men da risikerer jeg å selv bli klandret, og få ufortjent 

dårlig kritikk.  

Det er flere elementer som til sammen gjør at man får et idiomatisk språk, blant annet 

bruken av idiomer, idiomatiske uttrykk og ordtak, noe det er en del av i The Wonder. Mona 

Baker forklarer idiomer og faste uttrykk som «frozen patterns of language which allow little 

or no variation in form» og som, når det gjelder idiomer, «often carry meanings which cannot 

be deduced from their individual components.» (67) Hun sier også at faste uttrykk vekker en 

rekke assosiasjoner i leseren som er knyttet til den typiske konteksten der uttrykket brukes. 

(ibid 68) Dette er også en av grunnene til at det kan bli problematisk for oversettere, da man 

gjerne ikke er like godt kjent med disse kontekstene og assosiasjonene. Baker presenterer 

flere mulige løsninger man kan velge for oversettelsen av idiomer eller faste uttrykk og 

ordtak. For eksempel kan man velge et som ligner i betydning, men ikke i form (78), en 
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løsning jeg selv har valgt for ordtaket «Desperation was the mother of makeshift» (64) som 

jeg kommer nærmere inn på under. 

I motsetning til Berman som mente at idiomatiske uttrykk og idiomer sjeldent kan 

oversettes – en fallgruve han mente oversettere kunne havne i – mener jeg at det ofte lar seg 

gjøre å finne tilsvarende utrykk som passer til konteksten (Berman i Venuti, 274). Ved et 

tilfelle måtte jeg likevel gi han rett, og det var da en referanse fra åpningen av romanen 

dukket opp i det ene utdraget jeg har valgt. Dette gjaldt det at landsbyen Lib kom til ble 

beskrevet som å være «in the dead centre» av Irland. Selv om jeg ikke oversetter starten har 

jeg måttet ha repetisjonen i bakhodet mens jeg oversatte uttrykket. Jeg kan ikke se at vi har et 

godt tilsvarende uttrykk på norsk, en slags poetisk utgave av «midt i smørøyet». Vi har heller 

ikke et uttrykk som overfører den litt dystre og kalde assosiasjonen man får av ordet dead fra 

det i kildeteksten, og det at Lib i dette øyeblikket ser noe vakkert i det ellers så grå og triste. 

Jeg tok derfor en beslutning om å spille på det andre aspektet ved uttrykket, nemlig 

plasseringen, som også går igjen i romanen. Jeg ville likevel forsøke å beholde det poetiske, 

så i stedet for bare å si «midten» eller «midt i» eller noe lignende, valgte jeg det illustrerende 

ordet hjertet som jeg mener bevarer betydningen av noe som er «innerst». Selv om det blir en 

annen slags skjønnhet, så overfører jeg noe av det skjøre og vakre ved bildet hun maler. 

Løsningen for ”Here in the dead centre…” (84) ble altså ”Her, i hjertet, …”. (23) 

Et ordtak dukker opp på s.64: «Desperation was the mother of makeshift.» Som så 

ofte er tilfellet ved sitatene og referansene Donoghue bruker, er heller ikke dette gjengitt 

nøyaktig sånn det er originalt: «Necessity is the mother of invention». Jeg har likevel valgt 

ikke å endre på den norske versjonen, men å bruke det opprinnelige og kjente ordtaket: «Nød 

lærer naken kvinne å spinne.» (7) Dette er fordi jeg etter prøving fant at en endret versjon 

kunne skape forvirring hos leseren, og få dem til å tro at det var jeg som ikke kunne det 

egentlige idiomet, da det ikke er like erstattelig og formelig som det opprinnelige.  

Denne problemstillingen kom jeg også over i tilfellet med notatene til Byrne der han 

skriver: «But mundus vult decipi, ergi decipiatur; that is to say ’If the world will be gulled, let 

it be gulled.» (61) I dette tilfellet er det ikke selve uttrykket som er problemet, men hva den 

er oversatt til i kildeteksten. Betydningen Donoghue har brukt, er fra Robert Burton sin bok 

The Anatomy of Melancholy, fra 1600-tallet, da den mer vanlige oversettelsen er «the world 

wants to be deceived, so let it be deceived». Det er også denne versjonen som er kjent på 

norsk, nemlig: «Verden vil bedras, la den derfor bedras.» Jeg forsøkte først å se om denne 

boken var oversatt, og om jeg kunne sitatet derfra, men det er kun deler av den som er 

oversatt, og ikke delen der dette uttrykket er med. Jeg kunne så valgt å bytte ut bedras med et 
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som ligger nærmere gulled i betydning, men dette tror jeg ville ført til at det ble for stort 

fokus på at det ikke er sånn det egentlig lyder, og dermed bli et forstyrrende element for 

måltekstleseren. Derfor valgte jeg å beholde det sånn det er kjent på norsk (4). 

Et annet grep en kan gjøre for å oppnå idiomatisk språk, er å tenke på hvordan man 

ville sagt noe på målspråket. Dette er grunnen til at jeg enkelte steder i oversettelsen har sett 

meg nødt til å foreta transponeringer. Dette er i tilfeller der det resulterer i svakere flyt på 

norsk dersom jeg beholder det slik det står i kildeteksten, og er en vanlig løsning i oversetting 

fra et språk som tenker «ting» til et annet som tenker «handling». Dette dukker blant annet 

opp i kildeteksten: «A shake of the head, gaze lowered.» (87), min oversettelse: «Hun ristet 

på hodet, så ned.» (26) For å bevare flyten har jeg altså erstattet substantivet a shake med 

verbet ristet, en løsning jeg har valgt i flere tilfeller. Andre steder har jeg endret verb til 

adjektiv, og flyttet eller lagt til en handling: «… den moraliserende prekingen til Mr. Elliot» 

(13), kildeteksten: «… Mr. Elliot’s moralizing» (72). Her har jeg også endret ordstilling for å 

oppnå samme effekt.  

Andre idiomatiske grep jeg har tatt for å bevare flyt og oppnå så idiomatisk språk som 

mulig, er bruken av pragmatiske partikler, såkalte småord, som da, vel, jo og visst. I 

motsetning til hva kallenavnet tilsier, kan småord ha stor påvirkning på betydningen i en 

setning. Småord er viktige for å skape sammenheng i en samtale og de sier noe om hvordan 

de som snakker sammen ser på, eller er forventet å se på, innholdet i ytringen (Borthem, 

riksmålsforbundet.no). Småord finner en både på norsk og engelsk, men de er ikke 

nødvendigvis like eller dukker opp på de samme stedene i en ytring. Ordet well på engelsk er 

for eksempel langt mer vanlig på engelsk enn på norsk, og en oversettelse av slike ytringer vil 

sjelden benytte seg av det norske vel (Johansen og Løken 149-165). Dette betyr ikke at man 

aldri bruker vel, bare at det brukes på andre områder. Et eksempel som illustrerer dette er ved 

et av de første skiftbyttene mellom Lib og søster Michael: «‘Sister, you’ll stay for a cup of 

tea with us?’ asked Rosaleen O’Donnell afterwards.» (62), min oversettelse: «‘Du blir vel 

værende og ta en kopp te sammen med oss, søster?’ spurte Rosaleen O’Donnell etterpå.» (5) 

Her har jeg valgt å legge til vel for å få frem forventningen som ligger bak ytringen, og som 

er med på å skape inntrykket av at nonnen er å foretrekke fremfor Lib. I originalen kommer 

dette aspektet frem ved at spørsmålet uttrykkes mer som en påstand enn et spørsmål.  

 

Religiøse, medisinske og juridiske elementer på ordnivå 
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I tillegg til at det i språket er en viss tidskoloritt å ta hensyn til, er det enkelte andre aspekt 

som i stor grad har vært med på å påvirke valg av enkeltord, nemlig det religiøse, det 

medisinske og juridiske. Emma Donoghue benytter seg bevisst av ord som har visse 

assosiasjoner og bruksområder som tilfører historien noe mer, og med tanke på hvor 

handlingen foregår, er det naturlig at det dukker opp flere religiøse referanser i løpet av 

teksten. Lib befinner seg i et land som i stor grad styres av religion, og store deler av 

handlingen har på et eller annet vis en religiøs sammenheng. Det som er påfallende, er 

hvordan det religiøse dukker opp også der det ikke nødvendigvis beskrives noe religiøst. Et 

par eksempler på denne generelle religiøse påvirkningen finnes i ord som novice (69) og 

penitence (88) som jeg har oversatt til novise (10) og botferdighet (27). Botferdighet er nok 

ikke et ord man hører så ofte i det daglige, men det har en religiøs assosiasjon som jeg mener 

passer godt til den konteksten det benyttes i. Det samme gjelder novise. Dette er et ord som 

ikke bare har betydningen nybegynner eller uerfaren, men som i tillegg har den religiøse 

betydningen av noen som gjennomgår et novisiat – en prøvetid i kloster – og som jeg derfor 

mener er en godt egnet løsning for å bevare den religiøse konteksten.  

 Det at Lib er utdannet sykepleier, og derfor har en større kjennskap til medisinske ord 

og uttrykk enn det folk flest har, er med på å påvirke ordene hun bruker i forbindelse med det 

medisinske. Dette kommer blant annet frem i notatboken der hun skriver ned Annas tilstand. 

Ord som delirium (87) og respirations (65) har begge enklere og mer vanlige synonymer, 

men siden det er Lib som skriver dem må det reflekteres i oversettelsen. Jeg har derfor valgt 

delir (25) og respirasjoner (7) for å overføre dette elementet. Dette gjelder også i den siste, 

falske, loggføringen. Der skriver hun knitring av væske (25) fremfor det vi ellers kanskje ville 

kalt surkling. I henhold til medisinske kilder er det delirium, respirasjoner og knitring som 

oftest dukker opp som resultat i fagmiljøene, og jeg har derfor valgt å gå for disse 

ordvalgene.  

De juridiske elementene kommer inn på slutten av romanen, da Lib har begått den 

grufulle handlingen, og lurer på hvordan det skal gå med henne, gjennom negligence, arson 

og murder (87). Her har jeg valgt uaktsomhet og ildspåsettelse (25) da det er disse som oftest 

dukker opp i juridisk sammenheng. Jeg har også valgt drap (25). Jeg satt litt med dette, da jeg 

lurte på om hun ville bli anklagd for drap eller mord, men etter å ha undersøkt det finner jeg 

at mord gjerne brukes om de mer brutale og overlagte drapene, og siden det ikke spesifiseres 

hvorvidt det er snakk om forsettlig, overlagt eller uaktsomt drap i kildeteksten, har jeg valgt å 

bare bruke drap i min oversettelse. 
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Rim, regler og religiøse elementer 
Religiøse elementer 
Det er ikke til å legge skjul på at en av de største utfordringene jeg møtte på i 

oversettelsesarbeidet, var de ulike religiøse elementene. I noen tilfeller gjaldt det engelske 

salmer, andre gjaldt direkte sitat fra Bibelen, og ett tilfelle gjaldt et sitat hentet fra én 

spesifikk bibel. Jeg fant tidlig ut at jeg ville bruke de norske versjonene av bibelreferansene, 

fordi jeg mener det ville ført til en unødvendig hakkete lesning dersom jeg valgte en 

fremmedgjørende strategi og lot alle referansene stå som i kildeteksten. Dette førte derimot til 

at jeg måtte ta en avgjørelse i forhold til de andre religiøse referansene som ikke hadde noen 

direkte norske ekvivalenter. Jeg bestemte meg for å oversette alle til norsk, for å holde 

fokuset på rollen de hadde i handlingen og konteksten, og den underliggende meningen. 

Hvordan jeg har valgt å løse de ulike har altså variert avhengig av i hvilken grad de 

har hatt norske ekvivalenter, eller ekvivalenter som var like nok. I de fleste tilfellene der det 

gjaldt konkrete vers fra Bibelen, var det forholdsvis problemfritt å finne de tilsvarende norske 

versjonene. Jeg har valgt å forholde meg til en eldre versjon av Bibelen, nærmere bestemt 

1930-utgaven. Grunnen til at jeg valgte den, er fordi det er den versjonen som ligger nærmest 

tiden i handlingen, og som høres gammel ut uten at jeg måtte gå over til en dansk bibel. De 

av versene som har enkelte gammeldagse elementer i seg har jeg derfor valgt å la stå, fordi 

jeg mener det kan forklares av konteksten og er med på å bevare tidskoloritten uten at det går 

på bekostning av kulturen, eller hjemliggjør ved å ta leseren «hjem» til Norge. I tillegg er det 

denne versjonen som oftest brukes i norsk sammenheng, og som derfor også er den norske 

lesere har mest kjennskap til. Det jeg derimot har måttet jobbe med, var enkelte sanger, 

salmer og vers som ikke hadde norske ekvivalenter, som ikke hadde ekvivalenter på bokmål, 

eller som jeg av ulike grunner måtte redigere. 

Dette har ført til at jeg har valgt ulike løsninger, der et felles hovedmål har vært 

ekvivalens med fortellingen og budskapet. Noen steder har jeg valgt å ta utgangspunkt i et 

faktisk utdrag fra Bibelen eller en norskoversatt salme, for så å justere det slik at det passet til 

konteksten i historien. I denne kommentaren tar jeg altså bare for meg de tilfellene der jeg har 

måttet oversette selv eller justere for å få det til å passe. Dersom det ikke nevnes her, er det 

fordi jeg har brukt faktiske norske oversettelser slik de er. Jeg vil også nevne at noe av det jeg 

har oversatt er elementer som refererer tilbake til noe som dukker opp tidligere i romanen, 

men hvor det kun er referansen som finner sted i mine utdrag. Dette gjelder henholdsvis 

Dorothy-bønnen og bønnen med setningen «Take oh take me for thy child» som jeg går 
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nærmere inn på nedenfor. Dersom jeg skulle oversatt hele romanen, ville jeg brukt mer tid på 

originalene for å finne tilsvarende eller alternative salmer eller bønner på norsk som kunne 

passe til konteksten, for deretter å velge referansene ut i fra disse, men med tanke på tidspress 

har jeg i dette tilfellet valgt å oversette ut i fra sånn de står i kildeteksten.   

 Take oh take me for thy child (88), min oversettelse: «la meg være barnet ditt» (26). 

Setningen i dette tilfellet refererer tilbake til bønnen Anna sier tidligere i romanen: «Maiden 

mother, meek and mild, take oh take me for thy child». Som jeg skriver i fotnoten, har jeg 

basert oversettelsen av referansen på at jeg oversetter bønnen til «Jomfru moder smiler blidt, 

la meg være barnet ditt» på norsk. På grunn av tidsbegrensning har jeg valgt å oversette 

bønnen som den står, da jeg ikke kunne finne noen direkte ekvivalent, men ideelt sett ville 

jeg prøvd å finne en tilsvarende bønn som allerede eksisterer på norsk, for deretter å velge 

referanse ut i fra denne.  

 The night is dark and I am far from home (62), min oversettelse: «Jeg vandrer i mørk 

en natt, langt fra mitt hjem.» (5). Dette sitatet er fra salmen «Lead, Kindly Light», basert på 

diktet «The Pillar of Cloud» som ble skrevet av John Henry Newman i 1833. Den norske 

versjonen av denne salmen er Salme 373, oversatt av Peter Hognestad i 1944, der sitatet 

lyder: «Eg gjeng i mørke natt langt frå min heim.» Problemet i forbindelse med dette sitatet, 

var at den eneste oversettelsen som er gjort til norsk er på nynorsk. På den ene siden kunne 

jeg brukt den nynorske versjonen og forsvart det med at handlingen er fra gamle dager, og at 

det språkmessig er ganske riktig sådan, også med tanke på at det kunne vært en annen 

målform som passer til at handlingen foregår på landet, men dette mener jeg ville vært en 

bedre løsning dersom handlingen lå i Norge. Ettersom dette forgår i Irland, ville det å skulle 

bruke den nynorske versjonen etter min mening ført til for stor grad av hva Venuti kaller 

hjemliggjøring [domestication] (The Translators Invisibility, 14). Siden det ikke kun er 

tidsmessige assosiasjoner til nynorsk, men også kulturelle og geografiske, mener jeg det ville 

tatt måltekstleseren ut av handlingen og konteksten på en måte som ikke gagner 

oversettelsen.  

På den andre siden kunne jeg valgt Venutis fremmedgjørende strategi [foreignizing] 

og latt det stå på engelsk, men fordi jeg oversetter alt det andre som har religiøs betydning, 

velger jeg å være konsekvent (97). Jeg har derfor valgt å gjøre sitatet om til bokmål, og å 

bruke en egenoversatt versjon av setningen over. Jeg velger å bruke vandrer fremfor går da 

jeg mener det beholder mer av flyten. Jeg har også forsøkt å beholde antall stavelser til en 

viss grad for å videreføre den poetiske klangen i originalen.  
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The children that are strangers have lied to me, strange children have faded away, 

and have halted from their paths (67), min oversettelse: «Fremmede barn kryper for meg. 

Fremmede barn visner bort og går skjelvende ut av sine skjul.» (9) Dette bibelsitatet er hentet 

fra Douay–Rheims Bible, en engelsk bibeloversettelse som er basert på den latinske Vulgata 

Clementina, som på 1500-tallet ble ansett som den katolske kirkens offisielle bibel (SNL, 

Bibel.no). Det som gjorde dette til en utfordring, var at det kun er i denne versjonen det lyder 

slik og heter Psalm 17:45; det finnes ingen norsk ekvivalent som heter Salmene 17:45. I de 

andre engelske bibelversjonene finner man derimot lignende, men varierende, sitater i Psalm 

18:46: «The strangers shall fade away, and be afraid out of their close places.» På norsk har 

vi også Salmene 18:46, som lyder nokså likt som de andre engelske versjonene. I den norske 

1930-versjonen av Bibelen lyder utdraget slik: «45. … Fremmede kryper for meg. 46. 

Fremmede visner bort og går bevende ut av sine borger.» (Bibel.no)  

Som man ser er hele aspektet med at det gjelder barn bare å finne i den katolske 

versjonen. Siden det er dette Lib spiller på i originalen, gir ikke denne versjonen helt det 

samme inntrykket. For å kunne bruke sitatet på samme måte på norsk som Lib gjør i 

originalen, har jeg derfor vært nødt til å gjøre noen endringer. Donoghue har brukt sitatet 

aktivt og flettet det inn i Libs tanker ved bruk av fri indirekte tale, og hun bruker det som et 

virkemiddel om Anna og løgnen hennes, og for å sette lys på situasjonen. Jeg mener at det 

viktige for oversettelsen er å få flettet inn et religiøst element i situasjonen som kan få frem 

den underliggende betydningen, noe som ikke nødvendigvis vil si at en må bruke det eksakte 

sitatet fra Bibelen. Jeg har derfor sett på hvordan sitatet ser ut i den norske bibelen, og gjort 

noen grep for å få det til å passe inn i fortellermåten, slik at en lignende sammenligning 

kommer frem i min oversettelse. Derfor har jeg valgt å legge til ordet «barn» i min 

oversettelse, og bruker det mer vanlige ordet skjelvende i stedet for bevende. I tillegg har jeg 

brukt et mer eksplisitt ord for borger, og valgt betydningen fremfor ordet. En kan stille 

spørsmål ved om det er greit eller lurt å gi seg ut på oversetting av elementer fra Bibelen, og 

hadde det vært snakk om sitatet som finnes i de vanlige versjonene, ville jeg nok valgt en 

annen løsning. I dette tilfellet er det derimot snakk om et sitat hentet fra en bibel-versjon som 

ikke har noen norsk oversettelse, og jeg tillater meg derfor å lage en egen versjon for å bevare 

likheten til originalen.  

Jeg var inne på tanken om å oversette hele delen uten å ta utgangspunkt i noen faktisk 

bibel, nettopp fordi denne bibelen ikke har noen norsk oversettelse. Jeg valgte likevel å gå ut 

i fra verset fra den vanlige bibelen, nettopp fordi det som er brukt i originalen er fra en bibel 

få norske lesere vil ha kjennskap til, hvilket kan føre til at de antar at verset kommer fra 
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Bibelen, men at det er en feil fra min side. Jeg tok en avgjørelse basert på hva jeg mente ville 

fungere best på norsk i forhold til leserne, og valgte derfor å gjøre det på den måten. Dette 

fører til at poenget med Anna som har gått seg vill i forhold til barndommen [girlhood] blir 

erstattet av Anna som er syk og som lever i løgn.  

Grunnen til at jeg ikke bruker Manhu (70) i oversettelsen er for øvrig at det ikke står i 

den norske bibelteksten, og at gjentagelsen Lib gjør i kildeteksten er en gjentakelse som 

refererer til bibelteksten, og ikke er noe hun sier selv. Derfor har jeg heller ikke tatt det med i 

min oversettelse, men i stedet gjentar ”Hvad er det?” (12). Jeg har også valgt å beholde 

navnet på kongregasjonen søster Michael hører til, fordi Sisters of Mercy er en faktisk 

kongregasjon, men som jeg ikke kan se har et norsk navn. Fordi det eksisterer på ekte velger 

derfor å bruke det ekte navnet, men sette det i kursiv, og heller oversette vandrende nonner 

(6) med anførselstegn.  

 

Andre rim, regler og sanger 
Come, butter, come 
Come, butter, come 
Peter stands at the gate 
Waiting for a buttered cake (74) 
 

Sangen Kitty nynner på mens hun kjerner smør er et barnerim, men jeg har ikke kunnet finne 

noen tegn på at det er et religiøst vers. Jeg har heller ikke funnet noen norsk versjon av det, 

og jeg har derfor valgt å oversette det selv: 

 

 Kom, smør, kom 
 Kom, smør, kom 
 Peter venter ved sin port 
 Gi ham en smørkake fort (15) 
 

Selv om jeg har forsøkt å holde det så likt originalen som mulig, og har prøvd å beholde både 

rimet og rytmen, har jeg ikke vært for streng i oversettelsen, da jeg tenker at det er det 

barnlige ved at hun synger for smøret som er i hovedfokus, og ikke nødvendigvis hva hun 

synger.  

Når det gjelder de to gåtene Lib forteller Anna:  

 

No legs have I, yet I dance, 
I’m like a leaf, yet I grow on no tree. 
I’m like a fish, but water kills me.  
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I’m your friend, but don’t come too close! (73) 
 

og: 

  

A flock of white sheep, 
 On a red hill. 
 Here they go, there they go,  
 Now they stand still. (75) 
 

er det tydelig at det ikke er tilfeldig at løsningene er flammer og tenner. Jeg forsøkte først å 

finne noen allerede etablerte gåter, men jeg fant ingen som gikk på de to temaene, og med 

tanke på at gåter er et såpass muntlig og lekent fenomen valgte jeg å heller bruke en egen 

oversettelse av de to, slik at jeg kunne ta med den underliggende betydningen i oversettelsen. 

Mine oversettelser ble derfor: 

 

Jeg har ingen ben, men jeg danser,  
Jeg er som et løv, men vokser ikke på trær.  
Jeg er som en fisk, men vann dreper meg.  
Jeg er din venn, men kom ikke for nær! (13) 

og: 

En flokk med hvite sauer, 
På en rød bakketopp.  
Hit går de, dit går de,  
Nå sa de stopp. (15) 
  

Jeg mener at jeg med disse oversettelsene har klart å overføre det intenderte budskapet med 

gåtene som ligger i løsningene i originalen. 

 

We must be scavengers in times of calamity (64). Dette er en setning Lib kommer på som hun 

kan huske at Miss. N. pleide å si. Først tenkte jeg at det kunne være en setning fra boken hun 

har med seg som hun fikk av henne, nemlig Notes on Nursing, men dette står ingen steder i 

boken. Jeg har derfor tatt utgangspunkt i at det er noe hun i stedet pleide å si, og valgte å 

oversatt den selv: «I nødens stund må vi være gribber» (7). For å bevare klangen i originalen, 

har jeg valgt å snu om på plasseringen i setningen ved å sette tidshenvisningen foran, da dette 

er mer vanlig i norske uttrykk, og bidrar til å overføre flyten. Dette illustreres blant annet i 

ordtaket jeg diskuterte tidligere i kommentaren, nemlig «nød lærer naken kvinne å spinne», 

men også i «I nøden spiser fanden fluer.» 
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Kulturell koloritt 
Som jeg nevnte tidligere har jeg valgt å være konsekvent i løsningsvalgene som gjelder de 

religiøse elementene i teksten, ved enten å bruke allerede eksisterende oversettelser, eller lage 

mine egne. Jeg nevnte også at jeg valgte å oversette setningen «Eg vandrar i mørke natt langt 

frå min heim» til bokmål, fordi jeg mener en nynorsk setning vil ta leseren ut av konteksten i 

for stor grad. Alle de religiøse elementene er altså oversatt til bokmål fordi jeg mener det ikke 

er festet noen spesielle egenskaper til de engelske versjonene som ikke kan formidles på 

norsk, og at å beholde de engelske versjonene ville skapt et kunstig ekstra aspekt i 

oversettelsen som ikke er i kildeteksten.  

Det jeg derimot har valgt å ta med fra originalen, er de kulturspesifikke referansene og 

markørene. Jeg lager altså et skille mellom religiøs og kulturell fremmedgjøring, fordi jeg 

mener en kulturell fremmedgjøring vil ta leseren til teksten, og være med på å plassere 

handlingen i oversettelsen på samme måte som i kildeteksten. Måltekstleserens forutsatte 

kunnskaper, eller det Nord ville kalt presuppositions, må tas med i betraktning i oversettelsen 

av slike referanser og markører (1991 95-96). Ifølge Mona Baker kan man i slike tilfeller 

velge flere ulike løsninger: Man kan blant annet velge en mer nøytral og generell referanse, 

man kan erstatte referansen med en tilsvarende fra målkulturen, eller man kan la referansen 

stå, eventuelt la den stå og ta med en forklaring (23-33). I min oversettelse har jeg valgt 

førstnevnte, altså å beholde ord som colleen, ma’am, mammy, creepies og outshot, en strategi 

Vinay og Darbelnet kaller å låne [borrowing] direkte fra kildespråket (31-32). I de fleste 

andre tilfeller ville man kanskje helst valgt å oversette disse, eventuelt med noen litt særegne 

norske ord, men fordi det poengteres eksplisitt i teksten at de er irske, mener jeg det er viktig 

å få det med i oversettelsen også. Hadde jeg valgt denne løsningen, ville det i dette tilfellet 

igjen ført til at måltekstleseren ble tatt ut av settingen og «hjem» til Norge, noe som ville blitt 

en hjemliggjøring som ikke finnes i kildeteksten, og som etter min mening ikke gagner 

oversettelsen. Creepies og outshot har jeg derfor valgt å beholde på engelsk fordi det 

overfører skillet Donoghue skaper mellom engelske Lib og irene når hun påpeker at det var 

dette «irene kalte det.» I et av tilfellene har jeg likevel valgt å gjøre en justering, og dette 

gjelder Dadda, ordet Anna bruker om faren. I oversettelsen har jeg valgt å gi faren det mer 

kjente daddy. Dette er fordi ordet dadda kan ha betydningen «barnepike» på norsk, og selv 

om enkelte nok vil skjønne ut i fra konteksten at det er snakk om faren, har jeg valgt å justere 

det til daddy for å unngå eventuelle misforståelser. Jeg bruker ikke stor bokstav på mammy 

og daddy da det ikke er vanlig praksis å bruke stor bokstav på kjælenavn på norsk.  
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Et annet aspekt Nord vektlegger i sin oversetterteori, er betydningen av mottakeren 

[receptor] for oversettelsen (1991, 51). Enhver måltekstleser vil skille seg fra 

kildetekstleseren på spesielt ett område, det at de tilhører et annet kulturelt og lingvistisk 

fellesskap. Det jeg derfor må ta hensyn til er at det kan være visse elementer som er 

spesifikke for den britiske kulturen, det være seg fra gammelt av eller i dag, som kan være 

ukjente for et norsk publikum. Dette gjelder blant annet i tilfellet helt i starten av min 

oversettelse, der Lib kommenterer hvordan William Byrne snakker. I kildeteksten skriver hun 

at han «spoke with an accent, but an educated one» (60). Det denne setningen sier, som en 

norsk leser uten spesielle kjennskaper til britisk kultur ikke vil få med seg, er at hun syns han 

snakker pent, på tross av hvor han er fra. Det å snakke med dialekt er i den britiske kulturen 

assosiert med å være av lavere rang, så han snakket med dialekt, som i utgangspunktet er en 

negativ kommentar, men hun kan høre at han ikke nødvendigvis er av lavere rang av den 

grunn. Dette elementet ville jeg ha med i min oversettelse, og fikk: «…og han snakket med 

dialekt, men hørtes likevel velutdannet ut» (3). Fordi jeg bruker likevel får jeg frem aspektet 

med at han høres velutdannet ut på tross av noe, i dette tilfellet dialekten.  

Et annet kulturspesifikt ord som gjerne byr på problemer i oversettelsesarbeidet, er 

cottage, et særegent, britisk begrep som på norsk er så å si uoversettelig. Det blir for upresist 

å bruke hytte da det har en nokså ulik konnotasjon enn det engelske. Referansen til ordet 

vektlegges ikke i veldig stor grad i kildeteksten, annet enn at det illustrerer hvilke kår 

familien O’Donnell og resten av landsbyen lever under. Dette mener jeg likevel kommer 

såpass godt frem av beskrivelsene ellers, at selve cottage ikke nødvendigvis er det viktigste. 

Løsningen jeg har valgt å bruke er derfor en generaliserende, det vil si mer generell, løsning, 

(Vinay og Darbelnet 59, 343) og får hus, eventuelt med lite/lille foran for å spesifisere. Det 

huset det er snakk om i mitt tilfellet beskrives detaljert tidlig i romanen, så selv om jeg senere 

i teksten kun bruker hus, vil leseren være innforstått med hva slags og hvilket hus det er 

snakk om.  

 

Annet 
Under følger noen ulike utfordringer som har vært essensielle å ta stilling til i oversettelsen, 

og som jeg mener bør være med i kommentaren.  

Det første gjelder fellesbetegnelsen The O’Donnells og det at den til stadighet dukker 

opp i romanen, noe som kan argumenteres for å være et virkemiddel gjort bevisst fra 

Donoghues side. Kanskje er det for å skape en distanserende effekt at Lib konsekvent omtaler 
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dem som The O’Donnells, og aldri bruker foreldrene, de to, ekteparet eller familien, slik 

enkelte av de andre personene gjør. Dette fungerer fint på engelsk, men det blir problematisk 

når det skal oversettes til norsk. På engelsk er det vanlig å bruke et familienavn med den 

spesifiserende bestemte artikkelen the foran som en fellesbetegnelse på en familie eller et 

ektepar. Dette er derimot ikke tilfellet på norsk, og jeg har derfor vært nødt til å bruke 

eksplisitering [explicitation], som vil si at jeg tydeliggjør noe som ikke er like eksplisitt i 

kildeteksten (Vinay og Darbelnet 342). I oversettingen har jeg måttet tolke hva The 

O’Donnells referer til i de ulike situasjonene, for så å tydeliggjøre de gangene det er snakk 

om familien (3, 4, 14, 24 i oversettelsen, 60, 61, 74, 86 i org.), foreldrene (8, 9, 19 i 

oversettelsen, 65, 67, 79 i org.) eller ekteparet (11, 18 i oversettelsen, 69, 79 i org.). Familien 

O’Donnell og O’Donnell-familien fungerer for så vidt fint på norsk, men ekteparet 

O’Donnell eller O’Donnell-ekteparet lyder etter min mening rart og unaturlig, og jeg har 

derfor valgt å kun bruke ekteparet i de tilfellene der jeg mener det er det som er betydningen. 

I ett tilfelle bruker jeg verken familien eller ekteparet. Dette er i forbindelse med avhøret der 

John Flynn hevder at en obduksjon av jenta ville ført til at «the O’Donnells name would have 

been cleared» (92). Her har jeg valgt å i stedet bruke navnet O’Donnell (30), fordi jeg mener 

det er navnets ry som omtales, og at videre eksplisittering er unødvendig.  

 Når Lib er inne til avhør, blir hun tiltalt som Nurse Wright av Flynn (90). I 

utgangspunktet kan man på gammeldags norsk bruke søster som betegnelse på en sykepleier, 

noe som ville passet fint som tidsmarkør i teksten med tanke på konteksten. Det som blir 

problematisk er det at man på norsk også kan bruke søster om nonner, hvilket er tilfellet i 

denne oversettelsen. Å skulle bruke sykepleierske Wright ville ikke vært idiomatisk, så for å 

unngå en eventuell misforståelse har jeg derfor valgt å bruke Mrs. Wright (26) og ikke søster 

Wright i min oversettelse.  

Jeg skrev tidligere i kommentaren om fortellerstemmen, og vekslingen mellom det 

landlige og poetiske, og at dette var et skille jeg mente måtte med i oversettelsen. Dette 

skillet ville jeg få til uten at det gikk på bekostning av klangen, og jeg var forberedt på at det 

kunne bli nødvendig at jeg distanserte meg noe fra kildeteksten. Det er spesielt to tilfeller 

som har vært ekstra utfordrende. Det første er når Lib får Anna til å drikke melk: «Such harm 

this sip of milk would do to Anna, shackling her spirit to her body again. Such need, such 

cravings and pains, risk and regret, all the unhallowed mess of life.» (82) Min oversettelse: 

«Slik skade denne slurken med melk ville påføre Anna, ved å lenke hennes ånd til kroppen 

igjen. Slikt et behov, begjær og smerte, fare og anger, livets vanhellige rot.» (21) Det andre er 

når Lib står og ser på Byrne og Anna ri av gårde etter brannen: «Horse and riders, the trees, 
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the fading streaks in the west. Even the bogland with its patches of water. Here at the dead 

centre, a sort of beauty.» (84) Min oversettelse: «Hest og ryttere, trærne, strålene som bleknet 

i vest. Selv myren med alle dammene. Her i hjertet, en slags skjønnhet.» (23) Det som er 

utfordrende ved begge disse to, er de korte og sparsomme innskuddene og gjentakelsene, 

spesielt i det første eksempelet, som var vanskelige å få til å flyte på norsk. For at det skulle 

flyte best mulig i det første eksempelet, måtte jeg stryke den ene repetisjonen av such, sånn at 

oppramsingen av parene skulle fungere uten å måtte bryte inn med enda et slikt. For det andre 

eksempelet måtte jeg prøve å få det til å høres like vakkert ut som i originalen, holde det like 

kort og konsist, og få frem kontrasten hun forsøker å skape mellom det mørke og fargeløse 

inntrykket Lib har hatt av stedet frem til nå.  

Ved enkelte tilfeller i teksten har jeg sett meg nødt til å gjøre en tolkning av en 

situasjon eller uttrykk, for så å til en viss grad tydeliggjøre betydningen i min oversettelse. 

Dette gjelder for eksempel «Finally Lib held out her burden.» (84), min oversettelse: «Til 

slutt holdt Lib frem sin bør.» (23) Her har jeg valgt å videreføre tvetydigheten jeg opplever i 

ordet burden gjennom ordet bør, da det har tydelige assosiasjoner til byrde på samme måte 

som burden har på engelsk, altså noe krevende, og som er som en vekt på skuldrene. Et annet 

tilfelle er: «‘Mrs. Wright,’ said Ryan and jerked his thumb.» (90) min oversettelse: «‘Mrs. 

Wright,’ sa Ryan og gjorde en utålmodig bevegelse med tommelen.» (28, min utheving) 

Bakgrunnen for tolkningen i dette tilfellet ligger i ordet jerked, og det at vi ikke har et godt 

tilsvarende ord på norsk. Det kommer tydelig frem av konteksten at Ryan ikke er spesielt 

tilfreds med situasjonen, og jeg mener den lille bevegelsen er med på å tegne et bilde av både 

hans person og stemningen rundt situasjonen de alle befinner seg i. Dette er grunnen til at jeg 

har valgt å eksplisitere, altså tydeliggjøre hele bevegelsen (Vinay og Darbelnet, 342), ved å 

poengtere at det er nettopp det det er, og å legge til utålmodig for å illustrere hva slags 

bevegelse det er snakk om.  

 

Avslutning 
I denne oppgaven har jeg diskutert de ulike utfordringene jeg møtte på underveis i 

oversettelsesarbeidet med The Wonder. Et av hovedmålene for oversettelsen var å oppnå 

høyest grad av ekvivalens, og en av måtene jeg prøvde å gjøre dette på, var blant annet ved å 

få til stilen i roman. Denne har jeg forsøkt å overføre ved å fokusere på idiomatisk språk, 

personene og fortellerens ulike registre og tidskoloritten i handlingen. I tillegg har en av de 

største utfordringene vært alle de ulike religiøse elementene, det være seg sitat fra Bibelen, 
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ulike salmer, eller religiøse bønner og regler. I løsningen av disse valgte jeg å oversette alle 

de religiøse referansene til norsk, da jeg mente en fremmedgjørende strategi ville skapt for 

stor avstand mellom målteksten og måltekstleseren. For å oppnå idiomatisk språk har jeg 

brukt pragmatiske partikler, altså småord som da, jo, vel, og visst, dette fordi det er ord som 

kan ha mye å si pragmatisk, og som kan endre den emosjonelle tonen bak et utsagn. Jeg har 

altså fokusert på idiomatisk språk og å bevare flyten i teksten, for å oppnå målet om å få en 

oversettelse som kan leses selvstendig, men samtidig gi norske lesere en så lik lesning av The 

Wonder som kildetekstleserne som mulig.  
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