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Sammendrag 

 

Denne oppgaven består av to deler. Del 1består av min oversettelse av et utdrag av romanen 

Delirio, skrevet av den colombianske forfatteren Laura Restrepo. Del 2 er en kommentar til 

oversettelsen. I arbeidet med oversettelsen var jeg opptatt av å få frem tekstens komplekse stil 

og polyfone struktur. Formålet med kommentaren er å diskutere de grepene jeg har tatt for å 

videreføre tekstens mange stemmer til oversettelsen. Det teoretiske grunnlaget for analysen er 

hovedsakelig basert på bøkene Textual and Contextual Voices of Translation (Alvstad et al 

2017) og Introducing Translation Studies (Munday 2016), og Gossas og Nordbergs artikkel 

fra 2014 “Translating Non-standard Forms of Reported Discourse in Children’s Books: Den 

tredje grottans hemlighet by Swedish Author P.O Enquist in French and German as a Case in 

Point”. 
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Takk! 

Tusen takk til min veileder Cecilia Alvstad for at du har gitt meg så mange nyttige 

tilbakemeldinger og solid faglig støtte, og takk for at du har hatt troen på at jeg kan bli en god 

oversetter.  

Jeg vil også takke min kloke og beleste venninne Marianne for at du har lest og kommentert 

oversettelsen, og for at du heier på meg. Og tusen takk til min kjære kollega Randi for at du 

har tatt deg tid til å lese gjennom oppgaven og funnet uklarheter, men også kommet med 

oppløftende ord. 

Og så vil jeg gi en stor takk til min kjære Julian for at du har støttet meg i arbeidet med denne 

oppgaven. Du har vært der hele veien, til og med da jeg rippet opp i barndommens 

skrekkhistorier fordi jeg lurte på hva en Llorona Loca egentlig er. Enda en som fortjener en 

stor takk er Gabriel som i en alder av 3 år har plukket opp at når man jobber, da går man og 

skriver på et tastatur. Og takk til de fine besteforeldrene dine som har passet deg slik at jeg 

kunne skrive. Blant besteforeldrene vil jeg rette en ekstra takk til min svigermor Annette som 

virkelig har stilt opp for oss i denne travle perioden. Jeg vil også takke familie og venner for 

moralsk støtte. 

 

Jeg hadde ikke klart dette uten dere, og stemmene til hver enkelt av dere har satt sitt preg på 

denne teksten. 

 

Kristina Victoria Vahl 

Oslo, 28.mai 2018 
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Hvordan kan oversetteren få frem tekstens mange stemmer?                                                     

En kommentert oversettelse av Laura Restrepos Delirio 

 

Dette er en kommentert oversettelse i to deler: del 1 består av selve oversettelsen, i del 2 

kommenteres denne. 

Del 1 består av min oversettelse av et utdrag av romanen Delirio, skrevet av den 

colombianske forfatteren Laura Restrepo. Jeg valgte å oversette starten av romanen fordi det 

er her sentrale tema og karakter introduseres. Det er fem ulike fortellerstemmer i Delirio: en 

allvitende forteller og fire personalfortellere. I oversettelsen har jeg bevisst jobbet for å få 

frem de mange stemmene i teksten og hvordan de skiller seg fra hverandre. Formålet med 

kommentaren er å diskutere de grepene jeg har tatt for å videreføre tekstens stemmer til 

oversettelsen. I Delirio har Restrepo foretatt seg språklige krumspring som avviker fra 

normen, noe som gir romanen en unik stil. I oversettelse blir slike avvik ofte normalisert eller 

standardisert. Chesterman påpeker at oversettelser mottas i målkulturen med forventninger til 

hvordan teksten skal være. Disse forventingene styres av normer som påvirkes av tidligere 

oversettelser og tradisjoner for oversettelse og andre tekster skrevet på målspråket. Ofte 

forventes det at oversettelsen føyer seg etter målspråkets kriterier for lesbarhet og flyt 

(Munday 2016:187). Det er derfor vanlig at språkbruken i oversatt litteratur følger normene 

for hvordan en tekst skal være, selv når originalen ikke gjør det. Det kan være problematisk 

fordi språklige nyanser går tapt. Ved å fokusere på stemme på tekstnivå jobbet jeg bevisst 

med å overføre utgangstekstens kompleksitet og polyfoni til målteksten. Stemme på tekstnivå 

er de stemmene som finnes i den oversatte teksten, det kan dreie seg om fortellerstemmer og 

stemmene til karakterer i romanen, og de sporene forfatteren og oversetterens stemmer 

etterlater seg i teksten (Alvstad et al. 2017:7). 

 

Laura Restrepo (f. 1950) er en anerkjent colombiansk forfatter og bøkene hennes er oversatt 

til flere språk. Med Delirio vant hun Alfaguara-prisen i 2004 og boken har blitt oversatt til 

engelsk og nederlandsk men ikke til noen av de skandinaviske språkene. Flere av Restrepos 

bøker er oversatt til svensk og dansk, men kun en har blitt oversatt til norsk: Dulce compañia. 



2 

 

Den ble oversatt av Hege Hammer med tittelen Engelen fra Galilea og ble utgitt på Juritzen 

forlag i 2011. 

Det hele starter med at Aguilar finner sin kone Agustina på et hotellrom. Hun har blitt gal og 

han prøver å finne ut hvorfor. Romanen er bygget opp rundt spørsmålet om hvorfor Agustina 

lider av mental sykdom og leseren får gradvis og stykkevis informasjon om hennes barndom 

og familiebakgrunn. Historien fortelles via en allvitende hovedforteller og fire personale 

fortellerstemmer som også er sentrale karakterer i boken. Oppbygningen har noen fellestrekk 

med krimromaner der man litt etter litt får informasjon om bakgrunnen for Agustinas sykdom. 

Det underliggende temaet, mental ustabilitet eller delirium, kommer frem på flere nivåer. For 

eksempel finnes det ingen kapitler i romanen, når fokuset skifter fra en forteller til en annen 

markeres dette med avsnitt. Språket er også preget av forvirring og uro, Restrepo bryter med 

regler for tegnsetting, hopper frem og tilbake mellom grammatikalsk tid, benytter seg hyppig 

av fri indirekte diskurs og skriver tidvis ekstremt lange setninger. Denne stilen er ikke 

representativ for andre bøker av samme forfatter, noe som gjør det sannsynlig at Restrepo gjør 

dette bevisst for å skape en effekt på leseren. Det er ikke bare på stilnivå vi finner tegn på 

delirium i boken, den representerer det samfunnsmessige kaoset som var i Colombia på den 

tiden handlingen er lagt til. Handlingen i Delirio strekker seg over flere tiår fordi det nøstes 

opp i hovedpersonens familiehistorie og oppvekst, men den sentrale fortellingen foregår i 

Bogotá på midten av 1980-tallet. Denne tiden var preget av konflikt på flere plan: 

narkotrafikk, krigen mot narkotika, korrupsjon, paramilitære grupper, geriljagrupper og 

volden som fulgte i kjølvannet av alt dette. Restrepo er bevisst på historisk kontekst og 

samfunnsforhold når hun skriver romanene sine og i forkant av arbeidet med Delirio studerte 

hun Colombias nyere historie. Selv om det her er snakk om fiksjon kan man lese noe om 

Colombias historie ut fra denne romanen (González-Ortega 2013:392-393). Den kan leses 

som en kritikk av volden og korrupsjonen som preget samfunnet og hvordan et slikt samfunn 

kan speile eller føre til vrangforestillinger eller delirium hos folk.  

 

I del 2 har jeg valgt ut noen eksempler fra oversettelsen og kommenterer hvilke grep jeg har 

tatt for å få frem tekstens stemmer og noen utfordringer som dukket opp underveis. Analysen 

er gjort med forskningsfeltet oversettelsesstudier som utgangspunkt. Oversettelse har foregått 

lenge, men oversettelsesstudier som fag er relativt nytt. På 1980- og 90-tallet begynte 

oversettelsesstudier som fagfelt å bli mer etablert i akademia. Noen av pionerene innen feltet 
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er Susan Bassnett, Theo Hermans og Gideon Toury. Bassnett ga ut boken Translation Studies 

i 1980, dette var en introduksjon til oversettelsesstudier som fagfelt. I 1985 kom boken The 

Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation, redigert av Hermans. Her er flere 

viktige stemmer i feltet, som Lefevere, Toury, Van Gorp og Lambert, representert. Toury var 

blant de første til å studere normer i oversettelse og publiserte artikkelen “The Nature and 

Role of Norms in Literary Translation” i 1978 og i 1995 ga han ut boken Descriptive 

Translation Studies – And Beyond. Min kommentar er ikke direkte basert på disse arbeidene 

og de refereres ikke til her, men analysen kan plasseres innenfor dette forskningsfeltet. Det 

teoretiske grunnlaget for min analyse er forankret i Alvstad et al (2017) sin forskning på 

stemmer i oversettelse, særlig boken Textual and Contextual Voices of Translation. Der jeg 

har sett på normer og forventninger til hvordan en oversatt tekst bør være har jeg basert meg 

på det Munday skriver om Chestermans arbeid i sin bok Introducing Translation Studies 

(Munday 2016) og Alvstads artikkel “The Translation Pact” (2014). Når det gjelder tidligere 

studier av kreative uttrykk for diskurs og polyfone strukturer i oversettelse har jeg basert meg 

på Gossas og Nordbergs artikkel “Translating Non-standard Forms of Reported Discourse in 

Children’s Books: Den tredje grottans hemlighet by Swedish Author P.O Enquist in French 

and German as a Case in Point” (2014).  

 

I det følgende er min oversettelse av de første tjueseks sidene i Restrepos roman Delirio, 

deretter følger kommentaren der jeg diskuterer grep jeg tok underveis for å få frem tekstens 

mange stemmer i oversettelsen. 
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1. Del 1: Oversettelsen 

Delirium 

 

Med det samme mannen åpnet døren til hotellrommet for meg og jeg så min kone sitte der 

inne og se ut av vinduet på en veldig underlig måte, skjønte jeg at det hadde skjedd en 

uopprettelig skade. Jeg hadde nettopp kommet hjem fra en kort reise, bare en fire dagers 

jobbreise, sier Aguilar, og understreker at hans kone hadde det helt fint da han dro, Da jeg dro 

var det ikke noe rart med henne, i hvert fall ikke noe utenom det vanlige, i alle fall ikke noe 

som antydet hva som skulle skje mens jeg var borte, bortsett fra hennes egne spådommer, 

selvfølgelig, men hvordan skulle Aguilar tro på henne denne gangen når hans kone, Agustina, 

alltid kommer med illevarslende spådommer, han på sin side har prøvd alt mulig for å få 

henne til fornuft men hun gir seg ikke og insisterer på at hun siden barndommen har hatt det 

man kaller synets gave, at hun er klarsynt, og bare Gud vet, sier Aguilar, hvordan dette har 

snudd opp ned på livene våre. Denne gangen spådde Agustina, som alltid, at noe kom til å gå 

galt og jeg avfeide som vanlig spådommen hennes. Jeg forlot byen en onsdag, da holdt hun på 

med å male veggene i leiligheten grønne og søndagen etter, da jeg kom tilbake, fant jeg henne 

på et luksushotell nord i byen forvandlet til et vettskremt og skremmende vesen som jeg 

nesten ikke kjenner igjen. Jeg har ikke klart å finne ut hva som skjedde med henne mens jeg 

var borte for hvis jeg spør henne om det skjeller hun meg ut, hun kan bli helt vill av raseri når 

hun hisser seg opp, hun behandler meg som om jeg ikke er meg og hun ikke er seg, prøver 

Aguilar å forklare og hvis han ikke lykkes er det fordi han heller ikke forstår. Kvinnen jeg 

elsker har gått seg vill inni sitt eget hode, jeg har allerede lett etter henne i fjorten dager og 

hele livet mitt dreier seg om å prøve å nå frem til henne men ting er vanskelige, hun er 

engstelig for å dø og jævlig vanskelig å ha med å gjøre. Det er som om hun holder til i en 

parallell virkelighet, i nærheten men utilnærmelig, det er som om hun snakker et fremmed 

språk som Aguilar så vidt kjenner igjen men ikke forstår. Den fortumlede fornuften til konen 

min er en hund som glefser til meg men som samtidig sender meg et stille rop om hjelp som 

jeg ikke makter å svare på. Agustina er en utsultet og skadet hund som vil komme hjem men 

ikke får det til, og i neste øyeblikk er hun en løshund som ikke engang husker at hun har hatt 

et hjem.  
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  Jeg skal være dønn ærlig med deg for du har rett til å vite dette, sier Midas McAlister til 

Agustina, og til syvende og sist risikerer jeg ingen ting ved å fortelle deg det, for jeg har 

mistet alt. Mannen din er helt på bærtur mens han prøver å finne ut hva i helvete som skjedde 

med deg og du vet det ikke selv engang, for hør, vakre Agustina, hele historien er som en 

enorm kake, hver enkelt har oversikt over det stykket de selv har spist og den eneste som 

faktisk har peiling er konditoren. Men før jeg begynner, la meg si at jeg er glad for å se deg, 

jeg har alltid likt å være sammen med deg, sannheten er at etter alt som har skjedd er du den 

siste jeg forventet å se. Tror du meg hvis jeg sier at denne katastrofen startet med et simpelt 

veddemål? Midas var faktisk flau over å innrømme dette overfor Agustina, for hun hadde tatt 

det seriøst og endte opp med å bli såret, et helt vanlig veddemål, eller et ondsinnet pek hvis 

man skal kalle en spade for en spade, en liten lek som endte galt. De døpte den Operasjon 

Lasarus fordi målet var å se om Midas og tre andre venner kunne klare å gjenopplive pikken 

til Edderkoppen Salazar, som lå livløs mellom beina hans etter ulykken på poloklubben i Las 

Lomas, Husker du den skandalen der Agustina skatt? Ærlig talt var det en vulgær og toskete 

ulykke til tross for at de etterpå prøvde å gjøre hele greia mer anstendig og heroisk, det ble 

sendt ut rykter om at Edderkoppen hadde falt av hesten under en kamp mot et chilensk lag, 

men egentlig, understreker Midas, kom den bitre pillen senere, under en fyllekule, for kampen 

var om morgenen og han der Edderkoppen hadde fått den med seg fra tribunen, sittende på 

første rad fordi han er så feit at han ikke kommer seg opp på de høye trinnene, og jeg lover 

deg at den eneste måten han deltok på var ved å satse penger på det chilenske laget og ikke 

hjemmelaget, Edderkoppen har alltid vært en tjukkas og en forræder. Chilenerne vant og ble 

gjort stas på med en tradisjonell lunsj som jeg antar at de svelget av høflighet og ikke vellyst, 

hvem vet hva slags rariteter som ble prakket på dem, pattegris, tamales, buñuelos, svisker 

med karamellfyll eller alt sammen, etter måltidet dro de tilbake til hotellet sitt for å slite med 

fordøyelsen av alt dette mens festen på klubben fortsatte og tok mer og mer av. Det rant elver 

av whisky, det mørknet og alle bortsett fra noen lokale polospillere og medlemmer av klubben 

hadde dratt da Edderkoppen og vennene hans fikk det for seg at hestene skulle sales på, og 

Midas antar, eller rettere sagt vet, at alle medlemmene av denne lystige ryttertroppen var 

sørpe fulle, jeg vet ikke om broren din Joaco var blant dem, sier han til Agustina, men 

sannsynligvis for Joaco går aldri glipp av et lovende kalas. De satte seg opp på disse hestene 

som allerede var hysteriske og som ikke likte at noen overvektige tullinger skviste nyrene 

deres og tvang dem til å galoppere i mørket på gjørmete stier, fulgt av en eskorte bestående av 

4-dørers Toyotaer, du vet hvordan det foregår søta, sier Midas til Agustina, for du kommer fra 
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denne verdenen og hvis du prøvde å flykte fra alt det var det fordi du allerede hadde fått nok, 

og kan det være at smaken går i glemmeboka? Nei prinsesse, ettersmaken av dritt blir 

værende i munnen uansett hvor mye Listerine du gurgler. Overalt der de går følger en skygge 

av fem eller seks livvakter etter hver riking fra poloklubben, og enda flere etter Edderkoppen 

Salazar, som etter at han ble stinn av gryn har omgitt seg med en beskyttende tropp av 

småkriminelle livvakter trent i Israel, og Midas forsikrer at Edderkoppen, som ikke hadde satt 

seg på en hest på flere måneder fordi han nærmest drukner i kolesterol og burde nøye seg med 

å se bevegelse fra tilskuerbenken, denne kvelden da han var dritings ga ordre om at de skulle 

bringe ham det mest høyreiste dyret, en rødbrun hingst med plettfri stamtavle som het 

Persille, og når jeg sier at den het, Agustina prinsesse, og ikke heter, er det fordi at i mørket, 

gjørmen og tøylesløsheten steilet Persille og kastet Edderkoppen opp i lufta så han ble slengt 

ned på ryggen og landet på kanten av en stein, og etter det fikk ett geni av en livvakt, han de 

kaller Smokken, det for seg at den eneste måten å straffe dyret på var å gi det en skuddsalve 

som etterlot det hullete som en sil og med øynene stirrende mot månen, et patetisk påfunn i 

fylla. Med en eneste skuddsalve sløste den idioten Smokken bort de to hundre og femti 

dollarene Persille kostet, for sånn er livet, Agustina dokka mi, på en eneste helaften kan man 

sløse bort en formue uten at noen hever et øyebryn. 

 

  Den lille jenta Agustina holder hardt rundt et mindre barn, broren hennes Bichi, som har 

hodet dekket av sorte krøller og ser ut som et Jesusbarn på et oljemaleri, ikke malt som blond 

men mørkhåret, Det er siste gang, lille Bichito, forsikrer Agustina, faren min kommer aldri til 

å slå deg igjen fordi jeg skal hindre ham, ikke heng med armen som om du var en kylling med 

brukket vinge, kom Bichi, lillebror, du må tilgi de slemme hendene til faren min fordi hjertet 

hans er godt, du må tilgi ham, Bichi, og ikke se bebreidende på ham for da kan han dra 

hjemmefra og det blir din feil, har du veldig vondt i armen?, kom hit for det går bra, hvis du 

slutter å gråte skal din søster Agustina kalle deg inn til sine krefters store seremoni, og vi gjør 

det du vet, hun tar frem bildene fra gjemmestedet og Bichi legger den svarte duken på sengen, 

du og jeg forbereder ritualet som lyser opp øynene mine, Agustina påkaller den store Kraften 

som lar henne se når faren kommer til å skade gutten, du er Bichi som jeg var så glad i, 

gjentar Agustina gang på gang, Bichi som jeg er så veldig glad i, min sjelebror, den nydelige 

gutten som fjernet seg fra meg for en livstid siden og jeg vet ingenting om hvor han er nå. Jeg 

helbreder den brukne vingen din, synger Agustina og vugger ham i armene sine, så så så lille 
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venn, Agustina skal blåse på så det blir bedre, det eneste dumme er at de synske evnene 

hennes kommer når de selv vil og ikke når hun påkaller dem, derfor gir ikke alltid 

seremoniene resultater selv om barna kler seg ut og gjør alt det Gud ber om, trinn for trinn, de 

gjør alt riktig, men det er ikke det samme, klager Agustina, for evnene forlater meg 

innimellom, jeg mister evnen til å se og Bichi ender opp forsvarsløs, uten å vite når det der 

kommer til å skje. Men når de er på vei gir de seg til kjenne med en skjelving på øyelokkene 

som bærer navnet Første Anrop, for evnene til Agustina var, er, øynenes evne til å se utover 

mot det som kommer til å skje men enda ikke har skjedd. Andre Anrop er når hodet hennes 

kaster seg bakover nesten som om det var på vei nedover en trapp og det ser ut som nakken 

har fått sleng som får henne til å riste og kaste på håret slik som spøkelset av den Gale 

Gråtekona når hun vandrer rundt i fjellet, Jeg vet godt at Bichi er livredd for Andre Anrop og 

at han ikke vil ha noe å gjøre med Gråtekona eller den vanvittige rytmen til det utslåtte håret 

hennes, derfor ber han meg om å ikke gjøre øynene hvite og slutte å riste sånn på håret for 

Hvis du fortsetter å gjøre sånn, Agustina, går jeg på rommet mitt, Ikke gå Bichi lille Bichito, 

ikke gå din vei for jeg skal ikke gjøre det mer, jeg kontrollerer ristingen for å ikke skremme 

deg for til syvende og sist er seremoniene våre for å kurere og beskytte, jeg skal aldri gjøre 

deg noe vondt, jeg beskytter deg bare og til gjengjeld må du love meg at du tilgir far selv om 

han slår deg, faren min sier at det er til ditt eget beste og fedre vet ting som barna deres ikke 

vet. 

 

  Aguilar sier at han har dedikert seg til å hjelpe sin kone hele den tiden hun har oppført seg 

merkelig, men han har bare oppnådd å irritere og plage henne med sine ubrukelige forsøk på å 

være den gode samaritan. I går for eksempel, sent på kvelden, ble Agustina rasende fordi hun 

ville tørke veggen som hun hadde fuktet med en klut fordi hun var besatt av at den luktet rart. 

Jeg får en vond smak i munnen av å se alle disse beholderne med vann som hun setter rundt 

omkring i hele leiligheten, hun har brukt dem til å avholde dåp, eller renselser eller hvem vet 

hva slags ritualer hun holder for de gudene hun finner opp, hun vasker alt og skrubber det 

med en voldsom iver, min uleselige Agustina, hun gjør enhver flekk på duken eller fettflekk 

på glassoverflatene om til rene uværet, hun lider hvis det er støv på gardinene og 

søleavtrykkene som skoene mine visstnok etterlater gjør henne illsint, hun synes til og med at 

hennes egne hender er ekle til tross for at hun skrubber dem gang på gang, de vakre bleke 

hendene hennes har blitt røde og inntørkede, fordi hun ikke gir dem pusterom, hun gir ikke 

meg pusterom, ikke seg selv heller. Aguilar sier at mens hans kone holder de vanvittige 
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seremoniene sine gir hun ordre til tante Sofi som har stilt seg tilgengelig som lydig altergutt 

og de to virrer rundt med kar fulle av vann som om de på den måten kan drive ut angsten, 

eller gjenopprette noe av den tapte kontrollen, fordi han ikke har peiling på hvilken rolle han 

skal ta i denne historien og heller ikke vet hvordan han kan tøyle den mystiske villskapen som 

invaderer huset ved hjelp av rader med vannbeholdere som står stilt opp langs vegglistene 

eller i vinduskarmene, Plutselig åpner jeg en dør og velter en skål med vann som Agustina har 

gjemt bak den, eller jeg er på vei opp i andre etasje men blir hindret av at det står gryter fulle 

av vann på hvert trappetrinn, Hvordan kommer jeg meg opp tante Sofi, når Agustina har satt 

trappen i ustand? Bare bli her nede for nå, Aguilar, vær litt tålmodig og ikke ta bort de 

grytene, du vet jo hvor rasende hun kan bli, Og hvor skal vi spise Agustina min, når du har 

fylt bordet med skåler med vann? Hun har satt dem på stolene, på balkongen og rundt sengen, 

elven av galskapen hennes setter sine spor til og med på bokhyllene og i skapene, hvor enn 

man går dukker disse urolige vannspeilene som stirrer ut i intet eller på mysteriet opp og mer 

enn ubehag føler jeg meg på randen av undergang, angsten av å ikke vite hva som rører seg 

inni henne, hva slags giftige fisker som svømmer rundt i hjernen hennes, så jeg finner ikke på 

annet enn å vente på et ubevoktet øyeblikk der jeg kan tømme vaser og skåler og baljer og 

sette dem tilbake på plassene sine på kjøkkenet, etterpå spør jeg deg hvorfor du ser på meg 

med hat i blikket, min kjære Agustina, det kan være at du ikke kjenner meg igjen, men noen 

ganger gjør du det, noen ganger virker det som om du kjenner meg igjen, en anelse, som 

gjennom en tåke, og øynene hennes forsoner seg med meg et øyeblikk, men kun for et 

øyeblikk for rett etterpå mister jeg henne igjen og den store smerten tar over på ny. Det er en 

merkelig komedie, eller en tragedie med tre stemmer, Agustina med renselsesritualene sine, 

tante Sofi som er med på leken og jeg, Aguilar, tilskueren som spør seg på hvilket tidspunkt 

det hele sluttet å gi mening, dette som vi kaller mening og som er usynlig, men når den er tapt 

er ikke livet lenger liv og det menneskelige slutter å være det. Hva skulle vi gjort uten deg, 

tante Sofi? I begynnelsen var Aguilar hjemme tjuefire timer i døgnet og passet på Agustina 

mens han ventet på at hun rett som det var skulle komme til seg selv igjen, men etter hvert 

som dagene gikk begynte det å gå opp for ham at krisen ikke kom til å gi seg over natten og 

han skjønte at han måtte ta seg kraftig sammen for å gå tilbake til hverdagen. Det vanskeligste 

av alt dette, sier han, er kanskje det å ta innover seg hvor mye vett og galskap faktisk har til 

felles, og å lære å ha en fot i hver leir, i løpet av den tredje eller fjerde dagen med 

vrangforestillinger gikk jeg tom for penger og hverdagens nødvendigheter kom tilbake fra der 

jeg hadde gjemt dem lengst bak i bevisstheten, hvis jeg ikke gikk ut for å betale noen 
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regninger og gjøre ferdig ukens leveranser kom jeg ikke til å ha noe å betale hverken mat eller 

regninger med, men jeg hadde ikke midler til å ansette en sykepleier til å ta seg av Agustina 

og sørge for at hun ikke stakk av eller gjorde noe altfor galt mens jeg var borte, og det var 

akkurat da denne kvinnen som presenterte seg som tante Sofi ringte på døren. Hun bare 

dukket opp sånn, som lyn fra klar himmel, med koffertene sine, filthatten med fjær i, sitt lette 

smil og med utstrålingen til en tysker fra provinsen, og allerede før hun ble invitert inn, mens 

hun sto på dørterskelen, begynte hun å forklare for Aguilar at hun ikke hadde hatt kontakt 

med familien på flere år, at hun bodde i Mexico og at hun hadde fløyet inn for å ta seg av 

niesen så lenge det var nødvendig, Jeg vet ikke, sier Aguilar skeptisk, min kone har aldri 

nevnt noen tante, eller så husker jeg i hvert fall ikke at hun har gjort det, og til tross for at det 

så ut til at hun kjente henne igjen, eller i hvert fall hatten for den fikk henne til å le, Jeg kan 

ikke tro at du fremdeles bruker den hatten med gåsefjær, det var det eneste hun sa, men hun sa 

det lattermildt og med selvsikkerhet, likevel var det en liten detalj som uroet Aguilar, hvis 

denne kvinnen ikke hadde kontakt med familien, hvordan kunne hun da være informert om 

krisen som niesen gikk gjennom, og da han spurte henne svarte hun bare at det hadde hun 

alltid visst, Å faen, tenkte Aguilar, enten er det ugler i mosen her eller så har jeg fått meg enda 

en spesialist i spådomskunster. Men det som er sikkert er at tante Sofi har klart å roe ned 

Agustina flere hakk og i tillegg har fått henne til å spise, noe som er et enormt fremskritt fordi 

hun tidligere nektet å spise noe som helst bortsett fra enkelt brød og rent vann – dette er 

hennes ord, enkelt brød og rent vann – men bare når det ikke kom fra min hånd. Mens når det 

kommer fra tante Sofi tar hun velvillig imot maisgrøten med kanel som hun lager til henne og 

som hun mater henne med, skje for skje som om hun var en jentunge, Si meg, tante Sofi, 

hvorfor nekter hun å ta imot mat fra meg men ikke fra deg, Vel, fordi det var nettopp maisgrøt 

med kanel jeg pleide å gi henne da hun var syk som liten, Hva skulle vi gjort uten deg, tante 

Sofi, sier Aguilar takknemlig mens han spør seg hvem tante Sofi egentlig er. 

 

  Kan du fortelle meg hvordan sommerhimmelen vår ser ut, om hvordan de runde 

sauelignende skyene svever over oss og faller til ro i dypet av øynene dine, rolig, min sjel, 

insisterte bestefar Portulinus på å spørre bestemor Blanca, han snakket ikke om landskapet 

han så men det han drømte om, for allerede fra dette øyeblikket var han gal, splitter pine gal. 

For å roe ned denne tøylesløsheten som kunne sende ham til Helvete tok hun tak i hånden 

hans og fikk ham til å løpe til han ble utslitt, men de løp ikke akkurat, det var mer som det 

klossete travet til en tykkfallen mann, som allerede hadde fjernet seg fra ungdommen, som 
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allerede hadde havnet inn i demensens turbulens. Han gikk ut og inn, kan man heller si, for 

innimellom var han ikke gal og da var han musiker, en tysk musiker som bar fornavnet 

Nicolas og etternavnet Portulinus og med tiden kom til å bli Agustinas bestefar, han hadde 

kommet fra Kaub, et sted med en elv og et slott, men han endte opp mellom sukkerplantasjene 

i den brennhete landsbyen Sasaima i et fuktig og beskjedent hjørne av verden, kanskje på 

grunn av det varme landskapet som virker så forførende på menn som ham, menn med 

tendens til å drømme men også til vrangforestillinger. Spørsmålet om opphavet hans ble aldri 

helt oppklart fordi han ikke pleide å snakke om det, og hvis han noen ganger gjorde det var 

det på forkjært spansk, dårlig tilegnet på veien og som aldri sluttet å være provisorisk som om 

han nettopp hadde ankommet eller ikke enda hadde dratt, det var heller ikke klart hvorfor han 

hadde bosatt seg på akkurat dette stedet, selv om han selv påsto at han hadde valgt nettopp 

Sasaima over alle andre steder i verden fordi han ikke kjente til noe annet sted med et så 

velklingende navn.  

 

  Jeg hadde gitt hva som helst for å få vite hva jeg skal gjøre, sier Aguilar, men det eneste jeg 

har er en voldsom uro, fjorten netter uten søvn, fjorten dager uten ro og beslutningen om å dra 

Agustina tilbake fra den andre siden til tross for at hun stritter imot. Hun er rasende. Hun er 

rasende og usammenhengende og motløs, hjernen hennes er sprengt i fillebiter og for å hjelpe 

henne å få den limt sammen igjen kan jeg bare la meg lede av kompasset av kjærligheten jeg 

har til henne, den enorme kjærligheten jeg har til henne, men det kompasset forandrer seg fra 

dag til dag fordi det er vanskelig å elske henne, til tider er det veldig vanskelig fordi Agustina 

ikke er elskverdig og det virker ikke som om hun elsker meg lenger, og hun har erklært en 

krig mot meg der hun kjemper med nebb og klør og der vi begge kommer til å bli revet 

sønder. Krig eller likegyldighet, det er umulig å vite hva som er mest uutholdelig, Aguilar 

trøster seg med at det ikke er hun som hater ham men denne fremmede personen som har tatt 

bolig i henne, for denne djevelbesatte vaskekona er han ikke annet enn en som skitner til alt 

han rører ved. Til tider virker det som om Agustina godtar våpenhvile, da rabler hun ned 

tegninger for å forklare Aguilar hva som skjer. Hun tegner noen små rundinger mellom noen 

større, rundinger som river seg løs fra andre som klaser av angst, og sier at de er cellene i 

kroppen hennes som har gjenoppstått, reproduserer seg og redder henne. Hva snakker du om, 

Agustina, spør Aguilar og hun prøver å forklare ved å tegne nye sirkler, nå bittesmå og 

tettstående, voldsomt tegnet på nytt med blyanten på et ark i en skriveblokk, De er partikler i 

min egen kropp, sier Agustina mens hun beveger blyanten så voldsomt at hun flerrer opp 
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papiret, irritert fordi hun ikke klarer å forklare, fordi mannen hennes ikke makter å forstå 

henne. Det er fordi jeg lider av dårlig samvittighet, innrømmer Aguilar, det er det at jeg vet 

lite om min kone til tross for at jeg har bodd sammen med henne i nesten tre år. Om dette rare 

fenomenet som er delirium, har Aguilar klart å finne ut minst to ting: for det første, er det 

smittsomt og kan sluke han akkurat som det slukte henne, og for det andre, at den voldsomme 

farten det sprer seg med gjør at kampen hans som han i tillegg startet på sent foregår som en 

kamp mot tiden, fordi det tok lang tid før han ble klar over hvordan denne katastrofen arter 

seg. Jeg er alene i denne kampen. Jeg har ingen som veileder meg eller passer på hvilke skritt 

jeg tar inne i denne labyrinten, det er heller ingen som forteller meg hvordan jeg skal komme 

meg ut av den når tiden er inne. Derfor må han tenke seg godt om, til tross for forvirringen må 

Aguilar forholde seg rolig og holde hodet kaldt mens han håndterer situasjonen, uten å 

overdrive eller dramatisere, mens han leter etter konkrete forklaringer og klargjørende ord 

som lar ham skille mellom virkelighet og fantasi. Jeg må endre tone, roe meg ned og snakke 

lavere, hvis ikke blir vi fortapt begge to. Hva skjer med deg, Agustina min, fortell meg hva du 

gjorde på det hotellet, hvem skadet deg? spør han men han klarer bare å vekke alt raseriet i 

henne og gjenklangen av denne andre tiden og denne andre verdenen som hun forskanser seg 

i, og jo mer engstelig han er, jo mer vokser motstanden i henne, Hun vil ikke svare meg, eller 

hun kan ikke, kanskje hun selv ikke vet svaret eller ikke klarer å formulere det midt i den 

stormen som herjer i henne. Som alt annet ender det opp i usikkerhet, Aguilar bør starte med å 

beskrive det han vet helt sikkert: Jeg vet at jeg er på Carretera 13 i byen min, Santa Fe de 

Bogotá, og at trafikken, som allerede er slitsom i seg selv, er umulig på grunn av regnet. Han 

vet at han heter Aguilar, at han var litteraturprofessor frem til de stengte universitetet på grunn 

av uroligheter og at han siden det sakte men sikkert har blitt til nesten ingenting, til en mann 

som for å overleve leverer pakker med hundemat på dørene til folk, Kanskje det er en fordel 

at jeg ikke har noe viktig å gjøre, sier han, bortsett fra målet om å få Agustina til hektene 

igjen. Han vet også – han visste ikke det for to uker siden, men nå vet han det - at enhver 

forsinkelse fra hans side ville vært en forbrytelse, Da det hele startet trodde jeg at det dreide 

seg om et mareritt vi kom til å våkne fra hvert øyeblikk, dette kan ikke skje med oss, gjentok 

jeg for meg selv og innerst inne trodde jeg på det, han ville overbevise seg selv om at krisen 

hans kone gjennomgikk ville vare noen timer, at den ville svinne hen så snart effekten av 

dopet ga seg, eller av syren, eller av alkoholen, av hva det enn er hun kan ha tatt og som har 

gjort henne så sinnsforvirret. Uansett så er det noe utenfra, noe som har ødeleggende effekt 

men som går over, eller kanskje en brutal hendelse som hun ikke kan fortelle ham om men 
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som hun litt etter litt vil komme over. Eller en av disse forvirrende episodene som utspiller 

seg i denne byen hvor alle kriger mot alle, man hører fortellinger om folk i en eller annen bar 

som blir solgt dop det har blitt tuklet med, eller som blir slått i hodet i et ransforsøk, eller som 

blir lurt til å ta beroligende midler for å få dem til å handle mot sin vilje. I begynnelsen regnet 

jeg med at noe slikt hadde skjedd, faktisk utelukker jeg ikke den muligheten enda, derfor var 

min første innskytelse å ta henne med til nærmeste legevakt, den på Countryklinikken, der 

turnuslegene fant henne oppkavet og i ørske, det var de nøyaktige termene de brukte, men 

uten spor av fremmede substanser i blodet. Om det er så vanskelig for meg å tro at de ikke 

fant spor av fremmede substanser i blodet hennes, sier Aguilar, om jeg nekter å akseptere 

denne diagnosen, er det fordi det åpner opp for muligheten om at det eneste som er her er min 

kones blottstilte sjel og at galskapen kommer fra henne, helt uten innblanding fra elementer 

utenfra. Ingenting som gjør det mindre alvorlig. Det med blottstilt sjel sa hun selv, den samme 

ettermiddagen dette helvetet brøt ut, kun et øyeblikk den eneste gangen uttrykket hennes ble 

menneskelig mens hun tryglet om hjelp, eller hun prøvde i det minste å oppnå kontakt, og det 

var da hun sa til ham Se, Aguilar, se på min blottstilte sjel, Aguilar husker disse ordene like 

detaljert som såret husker den kniven som laget det.  

 

  Midas McAlister forteller Agustina at midt i fyllekaoset skrek polospillerne til Edderkoppen, 

som fortsatt lå på bakken, Reis deg opp, Edderkopp, ikke vær en pingle, ikke vær festbrems, 

ikke kast inn håndkle ennå, og mens Edderkoppen lå der nede, i mørket og i sølen gapende og 

overlatt til Gud uten å kunne bevege seg, fordi han, som man fikk greie på senere, hadde 

smelt ryggraden mot kanten av steinen. Noen dager senere, da det gikk opp for ham at han 

fremdeles var i live, fikk han seg selv fraktet i privatfly til Houston Texas, til ett av disse 

megasykehusene der de også tok med din far da hans tid kom, sier Midas til Agustina, for i 

dette liksom-landet pilegrimer alle rikingene til Houston Texas når de blir syke, overbevist 

om at på engelsk kan man få dem gjenoppstått, at mirakelet viser seg hvis man betaler i 

dollar, som om det der hadde vært Fátima eller Lourdes eller det hellige land, som om de ikke 

allerede visste at disse skrumpleverne ikke engang lar seg kurere av nordamerikanernes 

hellige teknologiske Gud. Og selv om de bruker en halv formue på elektrokardiogram, 

fonokardiogram og kondisjonstester, eller opererer inn bypass i sjelens kjerne, ender de som 

oftest opp på samme måte som her, under jorda med kjeften full av liljer, bare se, søta, det 

som skjedde med herremannen av en far du hadde, han som dro til Houston Texas bare for å 

reise tilbake litt etterpå, halvdød i et Aviancafly, akkurat i tide til sin egen begravelse på 
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hovedkirkegården i Bogotá. Men Midas insisterer på å komme tilbake til samtalen om 

Edderkoppen som er det temaet som berører henne, Dette må du bare forstå, min utemmede 

dukke, dette var grunnen til at du mistet hodet og at flaksen sviktet meg, tro meg når jeg sier 

at det gjør meg vondt å se deg syk, du vet bedre enn noen annen at hvis jeg har såret deg på en 

eller annen måte så har det ikke vært med vilje, forsikrer Midas McAlister Agustina om, og 

han overrasker seg selv ved å deklamere så rørende vers. Det som skjedde med Edderkoppen 

var at etter fire operasjoner og en formue investert i rehabilitering, klarte legene i Houston 

Texas å redde skinnet hans men ikke verdigheten, for han endte opp lam, impotent og 

ulykkelig, lenket fast til en rullestol og Midas mistenker at han i tillegg er inkontinent, selv 

om Edderkoppen sverger på at det ikke er tilfellet, at det er ydmykende nok å ikke kunne 

knulle eller gå  og at han den dagen han i tillegg pisser på seg, da skyter han seg uten å tenke 

mer over saken. Når han graver seg ned i selvmedlidenhet, sier Edderkoppen at den jævelen 

Persille hadde mer flaks enn ham, at han nå sikkert har seg med en masse hopper på 

himmelrikets sletter, eller rettere sagt, søta, har dette vært en kjede av ulykker og det første 

leddet som løsnet var Edderkoppen, psykologisk sett sleit han seg ut til tross for at den 

enorme formuen hans fremdeles er intakt, det er dette jeg vil si deg. Tingene skjer fordi de 

skjer, de som tapte, tapte og i dette tremannsspillet tapte Edderkoppen, du tapte og jeg tapte, 

for ikke å snakke om de som sto på sidelinja. Det skjedde på en torsdag, sier Midas mens han 

presiserer tidspunktet, på undergangens torsdag, da vi fem som vanlig spiste middag på 

L’Esplanade, Edderkoppen Salazar, Jorge Luis Ayerbe, broren din Joaco, gringoen Rony 

Silver og jeg, de tre luktet veldig Hermés og gikk kledd veldig Armani, alle med sånne 

hestesportaktige Ferragamo-slips som tatt direkte fra Via Condotti, Edderkoppen sitt med 

stigbøyler, din bror Joacos hadde små ridepisker, slipset til Jorge Luis med saler og Ronny 

Silvers hadde enhjørninger eller noe sånt, som om de fire hadde avtalt disse homsegreiene, 

alle ankom L’Esplanade uniformert som anstendige folk, alle unntatt Midas, som kom direkte 

fra det tyrkiske badet til restauranten, dampende og glødende, sunn helt til tuppen av Nike-

skoene uten sokker, og uten skjorte under den finstrikkede Ralph Lauren genseren, du vet jo 

hvordan jeg kler meg, lille Agustina, hvorfor skal jeg fortelle deg det, og jeg kler meg sånn 

for at de aldri skal glemme hvor ung jeg er i forhold til dem, for hver enkelt av dem kunne 

vært faren min, og hvem som helst av de middelaldrende konene deres med 

krokodilleskinnvesker og digre gullarmbånd og skreddersydde kjoler i pastellfarger kunne 

vært morra mi, mens Midas har jenter i fleng, supermodeller, TV-stjerner, arkitektstudenter, 

vannski-instruktører, sånne halvveis hysteriske, slanke skjønnheter med viltert hår, sånne som 
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deg, Agustina. Sannheten er, innrømmer Midas, at hvis jeg skulle valgt meg en av dem, for å 

skape et hjem, hadde det vært deg, min dronning uten krone, det er veldig sannsynlig at det 

ville vært deg, du som alltid har vært den mest utemmede av de alle, hun med den deiligste 

kroppen, så gæren men så vakker. Men samma det, for noen historier om å skape hjem, fader 

Niccolo kan skape hjem for foreldreløse unger og gamlinger, han som tar sikte på å bli 

helgen, hva slags hjem skal Midas McAlister skape når hverken han selv eller livet hans er 

sånn som det livet, Jeg lever et jetsett-liv, og jeg er mer enn tilfreds med det skjebnen har gitt 

meg, en varm pusekatt mot nattekulden, hvis Midas har hatt noe som helst problem har det 

vært mangel på appetitt, så mye søtsaker kan bli kvalmende til tider. Også når det gjelder 

penger går jeg halvannen runde rundt din vellykkede bror Joaco, din avdøde far Carlos 

Vicente og mange av Bogotás old-moneys, som allerede vet at når jeg inviterer, serverer jeg 

kaviar i dype tallerkener, med spiseskje og i stort kvantum, Spis, drittsekker, sier jeg til dem, 

benytt sjansen og mesk dere i russisk kaviar, for i de pene hjemmene deres serveres kun fem 

småegg oppå kjeks på størrelse med en mynt. 

 

  Ikke bli redd lille Bichito, skatten min, sier jenta Agustina til den lille gutten hun holder 

rundt, for egentlig er hele denne seremonien til for å beskytte og kurere deg. Sånn som med 

Akilles, Tina? Spør gutten, halvveis fylt av panikk, Ja, Bichi lille Bichito, sånn som da Akilles 

den hissige, men han avbryter henne og protesterer, Jeg liker det bedre når vi kaller ham 

Akilles, han som er dekket av et safranfarget slør, Greit, da Akilles, han med det safranfargete 

sløret, ble badet i elven Styx for at det skulle være umulig å skade ham, Jeg liker bedre når vi 

sier at han bader i elven til underverdenen, Det er det samme, lille Bichito, det betyr det 

samme, det viktige er å ikke glemme at siden de holder ham i hælen, blir det punktet sårbart 

og der kan de skade ham, Nei, Tina, det kan de ikke for senere, når han er stor, kommer 

Akilles den hissige tilbake til elven til underverdenen for å dyppe den svake hælen og da er 

hele kroppen som et skjold. For far hopper alltid på Bichi, han er bestandig ute etter ham til 

tross for at han er den yngste, men aldri Joaco, Joaco er den andre broren min, den eldste av 

oss tre, og min far slår aldri ham og han er aldri misfornøyd med noe av det han gjør, heller 

ikke når de ringer fra gutteskolen for å fortelle at han satte fyr på bøttekottet eller fordi han 

plaget hunden til vaktmesteren, og når han kommer hjem tar far han med inn på kontoret og 

kjefter på ham men uten lyst, eller mens han har lyst til det motsatte, han vil egentlig vise ham 

at innerst inne liker han at hans eldste sønn er uforskammet, at han er kjent for å være en 

kløpper på fotballbanen og får gode karakterer, Så lenge du er en av de beste i klassen må de 
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bare tåle at du gjør akkurat som du vil innimellom, sier Carlos Vicente Londoño til sin eldste 

sønn, Joaquín Londoño, som dessverre ikke heter det samme som han selv men som har 

akkurat samme lynne, og sønnen ser selvsikkert på ham, Av oss tre, sier Agustina, er min bror 

Joaco den eneste som ikke lider av frykt, fordi han vet at min fars gule øyne, de kraftige 

øyenbrynene som vokser sammen på midten, den store nesa og den merkelige måten 

pekefingeren strekker seg så den blir lengre enn langfingeren, at alle disse trekkene er helt 

like hans egne, derfor smiler far og sønn uten at det synes, selv foran viserektor ved 

gutteskolen som ringer for å fortelle at han risikerer å bli utvist fordi han drikker øl i 

friminuttene, men Joaco og faren min smiler fordi de vet at de i bunn og grunn er identiske, 

generasjon etter generasjon, de er elever ved samme skole for gutter, drikker seg fulle på de 

samme festene, kanskje de til og med setter fyr på de samme stedene eller får den samme 

hunden, denne gamle vaktbikkja som ikke dør enda og som ikke kommer til å dø fordi 

skjebnen dens er å fremdeles være der når sønnen til Joaco, fars barnebarn, blir født og vokser 

seg stor nok til å forlenge den stakkars hundens lidelser gjennom tre generasjoner, hør nå her 

Bichi, min bleke søte gutt, vi kan ikke klandre far for å foretrekke Joaco, til syvende og sist 

holder du og jeg seremonier som vi ikke burde holde, forstår du hva jeg sier til deg? Vi synder 

og far vil bare irettesette oss, det er det fedre er til for, sier Agustina. Min far ville at hans 

førstefødte skulle hete det samme som han selv, Carlos Vicente Londoño, ifølge mor var dette 

hans store ønske men fordi han var ute og drev forretningene sine kom han for sent til dåpen, 

det er i hvert fall det mor anklager ham for, og med god grunn, for far har aldri vært blant dem 

som dukker opp når det er forventet av ham, så fadderne benyttet sjansen mens han var borte 

til å gi gudsønnen navnet til Jomfru Marias far, ikke min far, altså Joaquín, de trodde nok at 

dette ville føre ham bedre beskyttet gjennom tårenes dal, gudmoren påpekte at navnet Carlos 

Vicente ikke nevnes i de Hellige Skrifter for det er ikke et kristent navn, ingen har noensinne 

hørt om biskopen sant Carlos Vicente eller martyren sant Carlos Vicente, så de ble overbevist 

om at det var bedre å kalle ham Joaquín, og fra da av startet historien om min fars store 

frustrasjon. For å få ham til å tilgi henne forsikret Eugenia, min mor, at hun kom til å kalle 

den andre sønnen for Carlos Vicente, Men så ble jeg født og fordi jeg var jente ga de meg 

navnet Agustina og med det økte lengselen om at den utvalgte som ville bære Navnet skulle 

fødes, helt til det ble Bichis tur å bli født og de med konsensus og uten diskusjon ga ham 

navnet Carlos Vicente Londoño, akkurat slik det sto skrevet og var planlagt i min fars 

besettelse, men livet er  uforutsigbart og han ville aldri tiltale gutten ved det navnet og derfor 

måtte vi finne på så mange kallenavn, Bichi, Bichito, Charlie Bichi, Charlie, alle mulige 
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varianter, som på et kjæledyr. Men det er ikke din skyld, Bichi Bichito, at du ikke ligner på 

min far, at du er helt lik min mor og meg, hun, du og jeg med hud som er nesten altfor blek, 

oppsiktsvekkende blek, min mor som ble oppdratt til å være stolt over å være arisk og så ble 

hun gift med en som halvveis foraktet henne for å være foraktfull og for å være fattig, 

bleikfiser kaller min far oss når han ser oss i badetøy ved bassenget i sommerhuset Gai Repos, 

i Sasaima, og før Bichi igjen spør om hva Gai Repos betyr, gjentar Agustina for ham at det 

betyr lystig avslapning på et av de europeiske språkene som bestefar Portulinus kunne snakke, 

han som var den første som kom til Sasaima, kjøpte denne eiendommen og døpte den, dette 

har jeg forklart deg tusen ganger og med denne blir det tusen og én men du husker ingenting, 

det er problemet med deg Bichi lille Bichito, noen ganger tenker jeg at min far har rett når han 

sier at du er en unge med hodet i skyene og at ingen får deg ned igjen derfra. 

 

  Hun har aldri tilgitt at Agustina bor sammen med meg, sier Aguilar om Eugenia, 

svigermoren, som han ikke kjenner og sannsynligvis aldri kommer til å bli kjent med. Før 

deliriet, da Agustina enda ikke fortrengte virkeligheten, eller i hvert fall ikke så systematisk, 

brydde ikke Aguilar seg om å spørre henne om fortiden, familien hennes, de gode eller vonde 

minnene, delvis fordi jobben som professor lesset ham ned med arbeid og delvis, når sant skal 

sies, fordi det ikke interesserte ham noe særlig, Jeg følte meg knyttet til den Agustina som 

bodde her sammen med meg her og nå men ikke til hun som tilhørte en annen tid og andre 

folk, og i dag, når det er helt avgjørende å legge puslespillet til hukommelsen hennes, gråter 

Aguilar over spørsmålene han ikke stilte, han savner de endeløse historiene hennes, som hos 

ham møtte døve ører, de om krangler med foreldrene eller tidligere kjærester, Jeg angrer og 

jeg klandrer meg selv for alt det jeg ikke ville se da hun prøvde å vise meg det, fordi jeg heller 

ville fortsette å lese, fordi jeg ikke hadde tid, fordi jeg ikke anså det som viktig eller fordi jeg 

ikke hadde noe interesse av å høre på fjerne historier, rettere sagt historier om familien 

hennes, som kjedet meg så inderlig. Disse folkene har nektet å forholde seg til meg fordi de 

mener jeg er annenrangs, selv Agustina innrømmet en gang at det er det de kaller meg, 

annenrangs, det vil si en uverdig mann fra middelklassen, en betydningsløs professor, og dette 

sier de selv om de ikke engang vet at jeg mistet jobben for en stund siden, Agustina fortalte at 

de hadde flere ting å utsette på ham, som for eksempel at han enda ikke har skilt seg fra sin 

første kone, at han ikke snakker flere språk, at han er kommunist, at han ikke tjener nok 

penger, at det ser ut som han har latt sine fiender kle på seg. Alle vet at mellom disse folkene 

og mine folk er det en mur av forakt, sier Aguilar, men det rare, det som virkelig er 



17 

 

besynderlig er at den klassen som Agustina tilhører ikke bare ekskluderer andre klasser men 

at de også renser ut seg selv, de kvitter seg med deler av sine egne medlemmer, de som av en 

eller annen grunn ikke oppfyller kriteriene, sånn som Agustina og tante Sofi. Jeg spør meg om 

hvorvidt dommen over dem ble fastsatt da de ble født eller om den var en konsekvens av 

handlingene deres, om den synden som førte til at de ble utvist fra paradiset og fratatt 

privilegiene var medfødt eller om den ble begått etterhvert, Agustina begikk, på toppen av 

sine mange feil og mangler, en av dødssyndene da hun ble sammen med meg, for første bud i 

de interne reglene som styrer hennes folk er at man ikke skal omgås de underlegne og i hvert 

fall ikke gå til sengs med dem, selv om Agustina selvsagt allerede hadde blitt forvist før hun 

bestemte seg for å bli sammen med meg, så hvem vet hva slags forbrytelser hun kan ha begått 

tidligere. Aguilar sier at han ikke vil snakke mer om svigermoren for temaet gjør ham sint, 

men for å skissere hvordan hun er som person forteller han at de fikk en helt absurd telefon 

helt i begynnelsen av Agustinas krise, Min svigermor ringer ytterst sjelden til oss og hun 

legger på hvis det er jeg som svarer, men her om dagen nedladet hun seg til å snakke til meg 

for første gang på de tre årene jeg har bodd sammen med datteren hennes, og det var bare 

fordi Agustina ble veldig engstelig da hun fikk vite at det var moren som ringte og hun nektet 

å ta telefonen, Jeg vil ikke snakke med henne for stemmen hennes gjør meg syk, sa hun om og 

om igjen helt til hun var på grensen til et angstanfall, så Eugenia hadde ikke noe annet valg 

enn å snakke med meg men hun tiltalte meg aldri med navn, hun tilpasset språket sitt for å 

unngå å referere til min tilknytning til Agustina og hun snakket hele tiden i en upersonlig 

tone, som om jeg skulle vært en sentralborddame eller sykepleier, rettere sagt som om jeg var 

ingen og hun la igjen en beskjed på telefonsvareren, det var slik hun annonserte at fra da av 

kom hun til å ta seg av Agustina, Hør, señor det min datter trenger nå er hvile, fortalte hun 

meg, eller hun fortalte det ikke til meg men til denne N.N som hun hadde på andre enden av 

tråden, jeg vil informere deg om at i dag tar jeg med meg Agustina til et spa i Virginia, Hva 

mener du med et spa i Virginia, señora, hva snakker du om? Aguilar avbrøt henne, men fordi 

han hadde Agustina ved siden av seg som skrek at morens stemme gjorde henne syk, var det 

vanskelig for ham å høre hva svigermoren sa, hun ramset opp de styrkende behandlingene 

datteren kom til å få på et av verdens beste spa, varme kilder, blomsterterapi, algemassasjer 

helt til Aguilar avbrøt henne, Hør, señora, problemet er særdeles alvorlig, Agustina er syk, 

hun befinner seg i en tilstand av ukontrollerbar uro og du kommer og sier at du har tenkt å ta 

henne med på zen-meditasjon, Og hvem er du, señor, til å fortelle meg hva som er best for 

min datter? Du kan i det minste være høflig nok til å spørre henne om hun har lyst til å bli 
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med eller ikke, Agustina, moren din spør om du har lyst til å bli med henne til noen varme 

kilder i Virginia, hør på henne selv, señora: Agustina sier at det eneste hun vil er at vi legger 

på nå. Men Eugenia, som ikke kunne høre eller ikke ville høre, sa til Aguilar at beslutningen 

var tatt uansett og at datteren burde vente på henne nede, utenfor bygningen med passet i 

hånden og ferdig pakket koffert for hun kom til å hente henne der om to timer og da skulle de 

ut på reise, og vær så snill å gi datteren min beskjed om at hun ikke må la meg vente, jeg har 

ikke noe sted å parkere og dette nabolaget er så farlig, Nei, señora, Agustina skal på ingen 

måte gå ut av denne leiligheten, men vær så god, dra alene til Virginia og få alger på deg, sa 

jeg og angret straks, det hadde vært bedre å gi henne et bestemt men høflig nei, nå røpte jeg 

meg, tenkte jeg, denne kvinnen tror at jeg er en lømmel og jeg presterte å vise henne at hun 

har rett i det. Brydd som jeg var for at jeg hadde trådd feil, mistet jeg et øyeblikk tråden i 

samtalen og før jeg visste ordet av det hadde Eugenia begynt å legge ut om at Du aner ikke 

hvor mye den jenta har fått meg til å lide, hun har alltid vært ekstremt lite omtenksom overfor 

meg, og Aguilar trodde nesten ikke det han hørte, nå viste det seg at Eugenia var offeret og at 

hun egentlig ikke ringte for å hjelpe men for å presentere en liste med fornærmelser, og til 

tross for at dette var første gangen han og Agustinas mor snakket sammen, endte de opp med 

å krangle på telefonen som om de var gamle fiender og det som startet med en kort og tørr 

ordveksling, der man veier hvert ord for å ikke gå utover det rent upersonlige, endte etter 

hvert opp som en melodramatisk dialog, med en heseblesende utveksling av dårlig konstruerte 

setninger, lite gjennomtenkte og så fulle av gjensidige anklager at det hele endte opp med å 

bli vemmelig intimt, Det var i det  minste slik jeg følte det, sier Aguilar, det var som om en 

fremmed ved et uhell  hadde tråkket på en annen på gaten og de to hadde lagt alt annet til side 

for å bruke resten av ettermiddagen på å skjelle hverandre ut, jeg anklaget henne Du vil ikke 

kurere datteren din, señora, men få henne bort fra meg, og hun skrek til meg Du tok datteren 

min fra meg, señor, i en særdeles fisefin tone som hun helt sikkert angrer på fremdeles, for 

lidenskap blir tatt for gitt hos en småborger som meg men er utilgivelig hos en fin frue som 

henne, og på toppen av det hele fortsatte jeg å kalle henne señora og hun sluttet ikke å kalle 

meg señor, jeg var helt skjelven og antar at hun også var det, for stemmen hennes var veldig 

hakkete, helt til Aguilar sa nei fire eller fem ganger på rad: Nei nei nei, nei señora, Agustina 

drar ikke herfra, og da la Eugenia på uten å ta farvel og har ikke gitt lyd fra seg siden. 
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2. Del 2: Kommentar 

2.1 Teori 

Det teoretiske grunnlaget for kommentaren er forankret i tre temaer: stemme, forventinger til 

oversettelser og hva som skjer med diskurs og polyfoni i oversettelser. 

2.1.1 Stemme 

Stemme er de individuelle fysiske lydene mennesker uttrykker med tale og sang. Gjennom 

den uttrykkes blant annet ideer, meninger og verdier. Begrepet stemme kan brukes metaforisk 

til å beskrive ting som oversetteres og forfatteres stilistiske uttrykk, eller stemmene til 

fortellere og karakterer i teksten. Stemmene i en tekst kommer til uttrykk gjennom elementer 

som karakteriserer en subjektiv eller kollektiv identitet i teksten (Alvstad et al. 2017:4-5). I 

oversettelsesstudier kan man skille mellom kontekstuelle og tekstuelle stemmer (contextual 

and textual voices). De kontekstuelle stemmene henger sammen med den sosiologiske 

prosessen omkring en oversettelse, med de mange aktørene som produserer, promoterer og 

skriver om oversettelser (Alvstad og Assis Rosa 2015:3-4).  Begrepet textual voices refererer 

til de stemmene som finnes i selve teksten. Disse stemmene kan være stemmer til forteller og 

karakterer i boken eller spor etter aktører som forfattere, oversettere, manusvaskere og 

korrekturlesere. Uttrykksform og ordvalg, som uttrykkes via stemmen, påvirkes av tidligere 

kommunikasjon og av de man samhandler med i en kommunikasjonsprosess. Stemmene både 

i utgangskulturen og i målkulturen vil ha innflytelse på oversettelsen. Oversetterens kunnskap 

om lingvistikk, litteratur og kultur påvirker den oversatte teksten, det samme kan stemmene til 

menneskene hun eller han omgås (Alvstad et al. 2017:7). En litterær tekst består av flere 

stemmer: en eller flere fortellere og de ulike karakterene, som generelt sett filtreres gjennom 

forfatter og/eller fortellere. Karakterenes stemme tar form av direkte, indirekte eller fri 

indirekte diskurs (Alvstad 2013:209).  

Det ligger i oversettelsens natur at den endrer på ting, teksten går gjennom en forandring når 

den skrives på nytt på et annet språk. Men det er ikke nødvendigvis bare språket som 

forandrer seg. Forskning på litterær oversettelse viser at i oversettelsesprosessen endres 

poetiske trekk, samtidig legger oversetteren til eller tar bort elementer i teksten. Denne typen 

endringer påvirker hvordan teksten leses og tolkes, og vil ha noe å si for hvordan stemmene til 

karakterer og fortellere oppfattes (Alvstad 2014:273).  



20 

 

 

2.1.2 Forventninger til hvordan en oversettelse skal være 

Ifølge Chesterman kan man snakke om to sett av normer i oversettelse: Produkt- eller 

forventningsnormer (product/expectancy norms) og profesjonelle normer. Den første gruppen 

er de overordnede normene og formes av de forventingene leserne har til en oversettelse. 

Lesere har, basert på det de har lest tidligere både av oversettelser og tekster på sitt eget språk, 

en forventning til hvordan teksten skal være. Vurderingen leseren gir teksten er ofte validert 

av at en autoritet på området, for eksempel en forelegger eller litteraturkritiker, fremmer 

oversatte tekster som følger normene, men kritiserer de som ikke gjør det. For eksempel kan 

det dreie seg om normer for flyt og lesbarhet (Munday 2016:187). I tillegg er det vanlig at 

man leser og snakker om oversettelser som om de var originalverk. Ifølge Alvstad leses 

oversettelsen som en original fordi både selve oversettelsen og partekstene knyttet til den, 

inviterer til det. Det dannes en pakt som inviterer leseren til å lese boken som om den kun er 

skrevet av forfatteren (Alvstad 2014:271). Paratekstene knyttet til oversettelser presenterer 

teksten som om den er identisk til originalteksten. Men dette er ikke tilfellet, teksten 

gjennomgår en betydelig forandring i oversettelsesprosessen. Språket blir selvsagt endret, det 

forekommer utelatelser og eksplisittering, samtidig er det vanlig at poetiske virkemidler 

forandres. Teksten gjennomgår altså betydelige forandringer når den skrives om i en ny 

kulturell og litterær kontekst, noe som påvirker tolkningsmulighetene i den nye teksten. 

Forskjellene mellom original og oversettelse har konsekvenser for hvordan stemmene i 

teksten mottas (Alvstad 2014:273). Disse endringene kan for eksempel ha sitt utspring i 

normene om lesbarhet og flyt beskrevet ovenfor. 

2.1.3 Diskurs og polyfoni  

Handlingen i en bok gjengis ofte av flere stemmer. Det er vanlig å ha en (ofte allvitende) 

hovedforteller og personalfortellere. Tekster der stemmen til hovedfortelleren sammen med 

stemmene til karakterene i boken er med på å fortelle handlingen får en polyfon struktur 

(Gossas og Nordberg 2014:92). Gjengitt tale i teksten bidrar til den polyfone strukturen og 

kan uttrykkes på flere måter, for eksempel gjennom direkte, indirekte eller fri indirekte 

diskurs. Direkte diskurs markeres vanligvis med anførselstegn eller bindestrek og skal 

forestille en direkte gjengivelse av utsagnet. Indirekte diskurs er integrert i teksten og 

markeres vanligvis med et taleverb og en underordning. I fri indirekte diskurs er det 

lingvistiske elementer og kontekst som gir informasjon om at det er sannsynlig at det er en 

annen enn fortelleren som uttrykker seg (Gossas og Nordberg 2014:87). Det er vanlig at 
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polyfone strukturer og bruk av fri indirekte diskurs standardiseres i oversettelse (Gossas og 

Nordberg 2014:88).  

I forbindelse med utgivelsen av den engelske oversettelsen av Delirium i 2007 skriver Ben 

Bollig følgende i The Guardian:  

Natasha Wimmer's accomplished American-English translation irons out some of the 

shifts in person and perspective, a shortcut that makes the novel easier to follow but 

underplays the ambiguity and uncertainty of some passages. Fundamentally, this is a 

novel about madness, and Restrepo's achievement is to portray both the pathological 

and social aspects of delirium with her story and her style (Bollig 2007) 

Han påpeker at i deler av teksten i den engelske oversettelsen er mer lettlest enn originalen og 

ikke ivaretar originalens polyfone struktur. Sitatet over indikerer at Wimmer har fulgt normen 

om at lesbarhet og flyt skal gå foran det å videreføre stilen i utgangsteksten til målteksten. 

Men det er ikke sikket at det er oversetteren som har tatt disse valgene, det kan like gjerne 

være forlagsredaktører eller andre som har tatt avgjørelsen om at den engelske versjonen skal 

være mer lettlest enn originalen. At den er mer lettlest og til en viss grad avviker fra Restrepos 

stil ser vi for eksempel i utdraget nedenfor: 

Te lo voy a contar a calzón quitado porque tienes derecho a saberlo, le dice el Midas 

McAlister a Agustina, y a fin de cuentas qué puedo arriesgar al hablarte de todo esto, 

si a mí ya no me queda nada 

I’M GOING TO TELL YOU this point-blank because you have the right to know it, 

Agustina sweetheart, and anyway what do I have to lose talking about it all, when I’ve 

got nothing left anymore.  

Den engelske versjonen av teksten er lettere å lese av flere grunner. I originalen markeres 

skifte av forteller med et avsnitt, i den engelske er det i tillegg lagt til tre stjerner mellom 

avsnittene og de første ordene er markert med store bokstaver, dette gjør skillet mer tydelig. 

Disse grepene kan også skyldes anglosaksisk norm for markering av skillet mellom avsnitt. 

Språklig er det mest markerte avviket fra originalen her at fortellerstemmen byttes ut i 

oversettelsen. I originalen er det den allvitende fortelleren som introduserer Midas. Stemmen 

hans kommer til uttrykk med indirekte diskurs, markert med taleverb (le dice el Midas 

McAlister a Agustina/sier Midas McAlister til Agustina). Dette er gjennomgående ved 
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fortellerskifte i romanen. I analysen går jeg nærmere inn på at det er hyppig bruk av fri 

indirekte diskurs i Delirio.  Men ved skifte av forteller markeres dette ofte ved hjelp av 

indirekte diskurs markert med taleverb. I den engelske versjonen, eksemplifisert i utdraget 

ovenfor, markeres skiftet derimot ikke på denne måten. Her er det kun personalfortelleren 

Midas som kommer til uttrykk, ikke sammen med den allvitende fortelleren slik som i den 

spanske teksten. Det er ikke mulig å legge hele ansvaret på oversetteren ettersom det er flere 

aktører som har innflytelse på hvordan det endelige produktet av en oversatt tekst blir. Dette 

kan være aktører som forfattere, forleggere, redaktører, manusvaskere, korrekturlesere, 

anmeldere og lesere. Disse setter sine spor både i selve teksten og i kontekstuelt materiale, 

likevel er det som oftest oversetteren som holdes ansvarlig for den oversatte teksten (Alvstad 

et al. 2017:4). 

 

2.2: Analyse 

I analysen har jeg valgt å fokusere på hvordan stemme kommer frem i teksten på tre ulike 

nivåer: stil, personalfortellere og gjennom kulturelle referanser 

2.2.1 Stemme og stil 

Jeg mener at det er på sin plass å gjenskape Restrepos særegne stil i oversettelsen. Det er fordi 

hun ved hjelp av den bruker flere virkemidler som fanger opp det underliggende temaet i 

romanen, delirium. Den oppstykkede og forvirrende måten teksten er satt sammen på gir 

leseren en følelse av å være i Agustinas forvirrede hode. Tegnsetting som avviker fra normen 

er et uttrykk for dette, det samme er bruken av fri indirekte diskurs. I det følgende bruker jeg 

noen eksempler fra teksten som illustrerer hvordan jeg fikk frem tekstens mange stemmer ved 

å holde meg tett til utgangstekstens stil. I de delene av boken der Agustina er fortelleren, er 

den uvanlige stilen ekstra tydelig. Dette kommer frem i eksemplet nedenfor: 

La Segunda Llamada es la libre voluntad con que la cabeza se le va hacia atrás como 

bajando una escalera, como si la nuca tironeara y la hiciera estremecerse y agitar el 

pelo como la Llorona Loca cuando vaga por el monte, Yo sé bien que al Bichi le aterra 

la Segunda Llamada y que no quiere saber nada de la Llorona ni del ritmo loco de su 

pelo suelto, por eso me ruega que no ponga los ojos en blanco y que no revuelva los 

pelos porque Si sigues haciendo eso, Agustina, me voy para mi cuarto, No te vayas, 

Bichi Bichito, no te vayas que ya no lo hago más, controlo el estremecimiento para no 

aterrarte porque al fin y al cabo nuestra ceremonia es de curación y amparo, yo nunca 
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te voy a hacer mal, yo sólo te protejo, y a cambio de eso tú tienes que prometerme que 

aunque mi padre te pegue vas a perdonarlo, mi padre dice que es por tu bien y los 

padres saben cosas que los hijos no saben.  

Andre Anrop er når hodet hennes kaster seg bakover nesten som om det var på vei 

nedover en trapp og det ser ut som nakken har fått sleng som får henne til å riste og 

kaste på håret slik som spøkelset av den Gale Gråtekona når hun vander rundt i fjellet, 

Jeg vet godt at Bichi er livredd for Andre Anrop og at han ikke vil ha noe å gjøre med 

Gråtekona eller den vanvittige rytmen til det utslåtte håret hennes, derfor ber han meg 

om å ikke gjøre øynene hvite og slutte å riste sånn på håret for Hvis du fortsetter å 

gjøre sånn, Agustina, går jeg på rommet mitt, Ikke gå Bichi lille Bichito, ikke gå din 

vei for jeg skal ikke gjøre det mer, jeg kontrollerer ristingen for å ikke skremme deg 

for til syvende og sist er seremoniene våre for å kurere og beskytte, jeg skal aldri gjøre 

deg noe vondt, jeg beskytter deg bare og til gjengjeld må du love meg at du tilgir far 

selv om han slår deg, faren min sier at det er til ditt eget beste og fedre vet ting som 

barna deres ikke vet. 

Utdraget over inneholder flere utfordringer for oversetteren. For eksempel er tegnsettingen 

ukonvensjonell. Her brukes komma i stor grad der man vanligvis ville brukt punktum og stor 

bokstav kommer etter komma, som om man hadde startet en ny setning. Jeg valgte å følge 

denne stilen tett. I utgangspunktet fulgte jeg utgangsteksten nesten ordrett men jeg endret først 

en del på det som referer til la Llorona Loca. Mens jeg oversatte prøvde jeg å se for meg 

hvordan Agustina ser ut i scenen som beskrives og valgte derfor å referere til eksorsisme i 

stedet for la Llorona Loca. Dette gikk jeg etterhvert bort fra, det refereres til en mytisk figur 

og mye av betydningen ble borte da jeg endret til eksorsisme. La Llorona Loca er spøkelset 

av en kvinne. Det finnes flere legender om la Llorona. Fellestrekk er at det handler om en ung 

kvinne som har blitt gravid utenfor ekseskapet, blitt gal, druknet barnet sitt og så dødd selv. 

Ifølge legendene går hun gråtende igjen og leter etter barnet sitt, noen ganger kan hun 

kidnappe eller drepe andres barn. Dette er en referanse som skaper assosiasjoner til frykt hos 

den jevne spanskspråklige leser men som er ukjent i Norge. Derfor la jeg til spøkelset av foran 

den Gale Gråtekona. Dette er en eksplisittering som gir informasjon til leseren om hva en gal 

gråtekone er. Jeg synes også at det klinger godt med den Gale Gråtekona. Her gjenskapes 

alliterasjonen i den spanske teksten, la Llorona Loca. Dette er en kulturell referanse som gir 

et viktig bilde for å kunne se for seg scenen som beskrives. Utover den nevnte 
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eksplisitteringen har jeg altså fulgt utgangsteksten ganske tett og jeg har latt det som står som 

fri indirekte diskurs bli det på norsk også. Hvordan ville dette sett ut om man hadde fulgt 

normen for tegnsetting og benyttet direkte diskurs eller indirekte diskurs i stedet for fri 

indirekte diskurs? Nedenfor gjør jeg et forsøk. 

Andre Anrop er når hodet hennes kaster seg bakover nesten som om det var på vei 

nedover en trapp. Da ser det ut som nakken har fått sleng som får henne til å riste og 

kaste på håret slik som spøkelset av den Gale Gråtekona når hun vander rundt i fjellet. 

-Jeg vet godt at Bichi er livredd for Andre Anrop og at han ikke vil ha noe å gjøre med 

Gråtekona eller den vanvittige rytmen til det utslåtte håret hennes. Derfor ber han meg 

om å ikke gjøre øynene hvite og slutte å riste sånn på håret, sier Agustina. -Hvis du 

fortsetter å gjøre sånn, Agustina, går jeg på rommet mitt! -Ikke gå Bichi lille Bichito! 

Ikke gå din vei, jeg skal ikke gjøre det mer. Jeg kontrollerer ristingen for å ikke 

skremme deg, for til syvende og sist er seremoniene våre for å kurere og beskytte. Jeg 

skal aldri gjøre deg noe vondt. Jeg beskytter deg bare og til gjengjeld må du love meg 

at du tilgir far selv om han slår deg. Faren min sier at det er til ditt eget beste og fedre 

vet ting som barna deres ikke vet. 

Her har jeg endret på det som var fri indirekte diskurs i både utgangsteksten og i oversettelsen 

min og jeg bruker normal tegnsetting. I denne oversettelsen bytter jeg fra fri indirekte diskurs 

til direkte diskurs som markeres med bindestrek og til indirekte diskurs markert med taleverb 

(sier Agustina). Disse grepene gjør at teksten er lettere å lese, men jeg mener at effekten 

teksten kan ha på leseren i stor grad forsvinner. Den kaotiske stilen gjør at leseren får en 

følelse av å oppleve noe av deliriet som personene i romanen opplever. Jeg har altså ikke gjort 

det på denne måten i oversettelsen men valgt å beholde fri indirekte diskurs og å markere den 

på samme måte som Restrepo, med stor bokstav etter et komma. Det at Agustina i tillegg 

snakker i både presens og preteritum gjør det hele ekstra forvirrende og uttrykker at hun selv 

ikke er helt klar over hvilken tid hun befinner seg i. Selv om det kan virke som om den 

oppstykkede og forvirrende stilen er ekstra tydelig hos Agustina, er lange setninger og bruk 

av fri indirekte diskurs gjennomgående i romanen, også der Aguilar, Midas eller den 

allvitende fortelleren gjengir historien. Eksempler på dette finnes i utdraget nedenfor. 

,De pronto abro una puerta y sin querer vuelco un platón de agua que Agustina ha 

escondido detrás, o voy a subir al segundo piso y me lo impiden las ollas llenas de 

agua que ha colocado en cada escalón, ¿Cómo llego arriba, tía Sofi, si Agustina 
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inutilizó la escalera?, Por ahora quédate abajo, Aguilar, ten un poco de paciencia y no 

quites de ahí esas ollas porque ya sabes la pataleta que arma, 

,Plutselig åpner jeg en dør og velter en skål med vann som Agustina har gjemt bak 

den, eller jeg er på vei opp i andre etasje men blir hindret av at det står gryter fulle av 

vann på hvert trappetrinn, Hvordan kommer jeg meg opp tante Sofi, når Agustina har 

satt trappen i ustand? Bare bli her nede for nå, Aguilar, vær litt tålmodig og ikke ta 

bort de grytene, du vet jo hvor rasende hun kan bli, 

Utdraget starter med stor bokstav bak komma, noe som indikerer at fortellerstemmen går fra 

allvitende forteller til Aguilar. Deretter markeres fri indirekte diskurs med stor bokstav og 

spørsmålstegn i den spanske utgangsteksten. I oversettelsen er det kun stor bokstav fordi vi på 

norsk ikke markerer spørsmål med tegn både foran og bak spørsmålet. Tante Sofis svar 

markeres på samme måte, med fri indirekte diskurs indikert av stor bokstav etter komma. 

Disse små grepene, sammen med konteksten, gjør at leseren kan få med seg hvem som 

snakker. For å åpne for at teksten kan oppnå den samme effekten på leseren av oversettelsen 

som originalen, har jeg fulgt stilen i utgangsteksten tett. På lingvistisk plan har jeg derimot 

foretatt endringer i større grad. For eksempel ble sabes la pataleta que arma til du vet jo hvor 

rasende hun kan bli. Direkte oversatt ville det blitt noe sånt som du vet hvilke raserianfall hun 

er bevæpnet med. Her er semantikken i teksten viktigere enn ordene i seg selv. 

Som nevnt tidligere, har jeg bevisst valgt å følge utgangstekstens struktur og tegnsetting tett. 

Men i noen tilfeller har jeg konstruert kortere setninger ved å sette inn ekstra punktum. Dette 

har jeg gjort noen steder der det brukes semikolon i utgangsteksten. På norsk kan man bruke 

semikolon for å markere et opphold mellom helsetninger som hører tett sammen, og det 

regnes som en mellomting mellom punktum og komma (Språkrådet). Men det er relativt lite 

brukt. På spansk har det omtrent samme funksjon (RAE), men er muligens mer i bruk enn på 

norsk. Her har jeg altså ikke holdt meg like tett til utgangstekstens tegnsetting som ellers, 

fordi det etter min mening ikke går utover leserens mulighet til å oppleve en følelse av 

delirium. 

No he podido saber qué le sucedió durante mi ausencia porque si se lo pregunto me 

insulta, hay que ver cuán feroz puede llegar a ser cuando se exalta, me trata como si yo 

ya no fuera yo ni ella fuera ella, intenta explicar Aguilar y si no puede es porque él 

mismo no lo comprende; La mujer que amo se ha perdido dentro de su propia cabeza, 
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hace ya catorce días que la ando buscando y me va la vida en encontrarla pero la cosa 

es difícil, es angustiosa a morir y jodidamente difícil; es como si Agustina habitara en 

un plano paralelo al real, cercano pero inabordable, es como si hablara en una lengua 

extranjera que Aguilar vagamente reconoce pero que no logra comprender.  

Jeg har ikke klart å finne ut hva som skjedde med henne mens jeg var borte for hvis 

jeg spør henne om det skjeller hun meg ut, hun kan bli helt vill av raseri når hun hisser 

seg opp, hun behandler meg som om jeg ikke er meg og hun ikke er seg, prøver 

Aguilar å forklare og hvis han ikke lykkes er det fordi han heller ikke forstår. Kvinnen 

jeg elsker har gått seg vill inni sitt eget hode, jeg har allerede lett etter henne i fjorten 

dager og hele livet mitt dreier seg om å prøve å nå frem til henne men ting er 

vanskelige, hun er engstelig for å dø og jævlig vanskelig å ha med å gjøre. Det er som 

om hun holder til i en parallell virkelighet, i nærheten men utilnærmelig, det er som 

om hun snakker et fremmed språk som Aguilar så vidt kjenner igjen men ikke forstår. 

Semikolon i en slik tekst bli markert på norsk, det blir etter min mening unødvendig når den 

markerte tegnsettingen ikke fyller en funksjon. Semikolon i den spanske teksten gir leseren en 

liten pause og pusterom uten å være markert. Den funksjonen ivaretas av punktum i den 

norske oversettelsen. Likevel er det meste av Restrepos stil ivaretatt i utdraget, de lange 

setningene og bruken av fri indirekte diskurs gjenskapes i oversettelsen. Det er vanlig at 

elementer som disse standardiseres i oversettelse (Gossas og Nordberg 2014:88), men jeg 

mener at dersom jeg hadde gjort dette i Delirium, ville viktige deler av tekstens stemme gått 

tapt i oversettelsen. For eksempel ville ikke det underliggende budskapet om galskap på både 

individuelt plan og samfunnsplan kommet like tydelig frem (Bollig 2007).  

2.2.2 Stemmene til personalfortellerne 

Det er fire personalfortellere i tillegg til den allvitende fortelleren i Delirio: Aguilar, Agustina, 

Midas og Portulinus. Disse uttrykker seg på ulike måter, og man kan lese noe om 

karakterenes sosiale bakgrunn og personlighet ut fra språket de bruker. Det kommer frem 

flere ulike stemmer gjennom disse fortellerne, som også er sentrale karakterer i romanen. De 

viktigste er Agustina, Aguilar og Midas, det er deres stemmer jeg tar for meg her. 

Agustina: Agustina er hovedpersonen i romanen og hun lider av psykisk sykdom. Det nøstes 

opp i barndom og familieforhold for å prøve å finne svar på hvorfor hun har disse 

problemene. Hun er vokst opp i et overklassehjem i Bogotá, men er familiens svarte får og har 

brutt ut av dette sosiale miljøet og blitt samboer med en mann fra middelklassen. Måten hun 
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forteller om barndommen på, og måten hun stadig hopper mellom ulike tider når hun snakker 

understreker sinnsstemningen hun befinner seg i. 

La niña Agustina abraza con fuerza a otro niño más pequeño que es su hermano el 

Bichi y que tiene la cabeza cubierta de rizos oscuros, un Niño Dios de esos que los 

pintores no representan rubios sino pelinegros, Es la última vez, Bichito, le asegura 

Agustina, nunca más te vuelve a pegar mi padre porque yo lo voy a impedir, no 

encojas ese brazo como si fueras un pollo con el ala quebrada, ven Bichi, hermanito, 

tienes que darles el perdón a las manos malas de mi padre porque su corazón es bueno, 

tienes que perdonarlo, Bichi, y no hacerle mala cara porque de lo contrario se larga de 

casa y la cupla va a ser tuya, ¿te duele mucho el bracito?, ven acá que no es nada, si 

paras de llorar tu hermana Agustina te va a convocar a la gran ceremonia de sus 

poderes, y hacemos lo que sabemos, ella saca las fotos del escondite y Bichi coloca la 

tela negra sobre la cama, tú y yo preparando la misa que ilumina mis ojos, Agustina 

convoca al gran Poder que le permite ver cuándo el padre le va a hacer daño al niño, tu 

eres el Bichi a quien yo tanto quería, repite una y otra vez Agustina, el Bichi a quien 

tantísimo quiero, mi hermanito del alma, el niño lindo que se alejó de mí hace ya toda 

una vida y nada sé de él. 

Den lille jenta Agustina holder hardt rundt et mindre barn, broren hennes Bichi, som 

har hodet dekket av sorte krøller og ser ut som et Jesusbarn på et oljemaleri, ikke malt 

som blond men mørkhåret, Det er siste gang, lille Bichito, forsikrer Agustina, faren 

min kommer aldri til å slå deg igjen fordi jeg skal hindre ham, ikke heng med armen 

som om du var en kylling med brukket vinge, kom Bichi, lillebror, du må tilgi de 

slemme hendene til faren min fordi hjertet hans er godt, du må tilgi ham, Bichi, og 

ikke se bebreidende på ham for da kan han dra hjemmefra og det blir din feil, har du 

veldig vondt i armen?, kom hit for det går bra, hvis du slutter å gråte skal din søster 

Agustina kalle deg inn til sine krefters store seremoni, og vi gjør det du vet, hun tar 

frem bildene fra gjemmestedet og Bichi legger den svarte duken på sengen, du og jeg 

forbereder seremonien som lyser opp øynene mine, Agustina påkaller den store 

Kraften som lar henne se når faren kommer til å skade gutten, du er Bichi som jeg var 

så glad i, gjentar Agustina gang på gang, Bichi som jeg er så veldig glad i, min 

sjelebror, den nydelige gutten som fjernet seg fra meg for en livstid siden og jeg vet 

ingenting om hvor han er nå 
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I utdraget over veksler narrasjonsfokuset mellom den allvitende fortelleren og Agustina, og 

hun snakker i flere grammatiske tider. Hun mimrer, men snakker om fortiden både i presens 

og preteritum. Det kan være forvirrende, men den oppstykkede stilen får frem stemmen 

hennes. Språket hennes indikerer hvilken sinnstilstand hun er i, hun har vanskeligheter med å 

fokusere på hvilken tid hun befinner seg i. I tillegg røper det noe om verdiene hennes, eller 

kanskje om hva hun manglet som barn. Hun snakker om familie og vold, og uttrykker et 

intenst ønske om en kjærlig og samlet familie. Hun refererer til seg selv som søster Agustina 

og til Bichi som lillebror. I tillegg bruker hun uttrykket hermanito del alma (dir: lillebror av 

sjelen) som jeg oversatte til sjelebror. Disse ordvalgene fremstår som noe markert på norsk, 

det er ikke vanlig at familiemedlemmer unntatt mor/far tante/onkel bestemor/bestefar 

refereres til med betegnelser for familietilhørighet på denne måten, sjelebror er heller ikke 

vanlig. Men jeg har valgt å beholde dem i den norske versjonen av teksten fordi disse ordene 

forsterker Agustinas stemme og indikerer de sterke følelsene hun har i relasjon til familien. 

Hun blir en omsorgsperson for lillebroren og tar på seg ansvaret for volden faren utøver. 

Tu ala quebrada yo te la sano, le canta Agustina y lo arrulla contra sí, sana que sana 

paticas de rana si no sanas hoy sanarás mañana, lo único malo es que los poderes de 

adivinación le llegan cuando les da la gana y no cuando ella los convoca, 

Jeg helbreder den brukne vingen din, synger Agustina og vugger ham i armene sine, så 

så så lille venn, Agustina skal blåse på så det blir bedre, det eneste dumme er at de 

synske evnene hennes kommer når de selv vil og ikke når hun påkaller dem,  

Utdraget over illustrerer hvordan Agustina opptrer som en slags mor for lillebroren. Sana que 

sana paticas de rana si no sanas hoy sanarás mañana er et språklig uttrykk som forsterker det 

inntrykket. Denne reglen eller verset er en liten sang som spansktalende mødre eller 

omsorgspersoner synger for å trøste barn som har slått seg eller er syke. Reglen kan oversettes 

direkte til norsk på denne måten: Bli friske bli friske små froskeføtter hvis du ikke blir frisk i 

dag blir du frisk i morgen. På norsk har vi ikke en tilsvarende regle eller sang, men det å blåse 

på for å trøste barn som har slått seg, fyller mer eller mindre den samme funksjonen. Derfor 

har jeg valgt å oversette den trøstende reglen til så så så lille venn Agustina skal blåse på så 

blir det bedre. Her går den humoristiske delen av reglen bort, noe av poenget med den er at 

den er absurd og får barna til å le i stedet for å gråte. Men jeg tolker teksten dit hen at trøste-

aspektet er viktigst i denne sammenhengen. Jeg har også beholdt synger Agustina for å 
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understreke at hun synger for å roe ned gutten, noe som også forsterker inntrykket av 

Agustina som en omsorgsperson. 

 

Aguilar: Aguilar er Agustinas samboer og vi får ikke vite så mye om ham personlig. Han er 

en litteraturprofessor som har fått sparken og nå lever av å levere hundemat på døren til folk. 

Når konen blir mentalt syk, innser han at han egentlig ikke vet så mye om henne. Han 

uttrykker seg ofte på en poetisk måte, noe som kanskje sier noe om karakterens personlighet. 

Bildene han bruker hjelper også leseren til å se for seg de situasjonene han beskriver og 

hvordan han selv forholder seg til dem. 

La trastornada razón de mi mujer es un perro que me tira tarascadas pero que al mismo 

tiempo me envía en sus ladrillos un llamado de auxilio que no atino a responder; 

Agustina es un perro famélico y malherido que quisiera volver a casa y no lo logra, y 

al minuto siguiente es un perro vagabundo que ni siquiera recuerda que alguna vez 

tuvo casa.  

Den fortumlede fornuften til konen min er en hund som glefser til meg men som 

samtidig sender meg et stille rop om hjelp som jeg ikke makter å svare på. Agustina er 

en utsultet og skadet hund som vil komme hjem men ikke får det til, og i neste 

øyeblikk er hun en løshund som ikke engang husker at hun har hatt et hjem. 

Her er galskapen beskrevet med stemmen til karakteren Aguilar med sitt billedrike og 

poetiske språk. Også her har jeg gjengitt utgangsteksten nærmest ordrett. Utdraget gir en 

følelse av utenforskap, Aguilar betrakter galskapen som en utenforstående og han kjenner 

ikke igjen sin kone. I Delirio får man innblikk i livene til den colombianske overklassen og 

deres kobling til de nyrike narkobaronene. Man får ikke vite så mye om «mannen i gata», det 

er Aguilar som gir en stemme til middelklassen. Sitatet nedenfor illustrerer hans holdning til 

den tradisjonelle økonomiske eliten. 

Es cosa más que sabida que entre esa gente y la mía se levanta una muralla de 

desprecio, dice Aguilar, pero lo extraño, lo verdaderamente intrigante es que la clase a 

la que pertenece Agustina no sólo excluye a las otras clases sino que además se purga 

a sí misma, se va deshaciendo de una parte de sus propios integrantes, aquellos que 
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por razones sutiles no acaban de cumplir con los requisitos, como Agustina, como la 

tía Sofi 

Alle vet at mellom disse folkene og mine folk er det en mur av forakt, sier Aguilar, 

men det rare, det som virkelig er besynderlig er at den klassen som Agustina tilhører 

ikke bare ekskluderer andre klasser men at de også renser ut seg selv, de kvitter seg 

med deler av sine egne medlemmer, de som av en eller annen grunn ikke oppfyller 

kriteriene, sånn som Agustina og tante Sofi 

Aguilar er en utenforstående, i motsetning til Agustina og til en viss grad Midas, har han ikke 

innpass. Ordet klasse gir mange assosiasjoner på begge språk, men er nok mer markert i 

teksten på norsk enn på spansk. I Norge er det mindre sosiale forskjeller enn i Colombia, og 

det er på mange måter tabu å snakke om klasse. Mange nordmenn ville nok foretrukket å 

bruke termer som sosialt sjikt eller referere kun til økonomisk status og ikke til klasse. Jeg 

vurderte ikke å bruke et annet ord i oversettelsen, det er en stemme som kommer frem med 

akkurat det ordet. Dersom det ikke hadde kommet tydelig frem i selve teksten at det er snakk 

om sosial klasse, kunne jeg gjort det tydelig i oversettelsen ved å legge til sosial foran klasse 

når begrepet introduseres i teksten. Når ordet klasse står i teksten, forsterkes ideene om sosial 

ulikhet som belyses i dette utdraget og flere steder i romanen. Dette er et tema som hele tiden 

henger over Aguilar fordi familien til Agustina mener at han ikke er god nok for henne fordi 

han tilhører middelklassen. Aguilars holdning til svigermor kan røpe noe om hans og 

sannsynligvis flere fra middelklassen sine holdninger til den tradisjonelle økonomiske eliten. 

Pues no señora, Agustina no va a salir de esta casa por ningún motivo, así que bien 

pueda, vaya usted sola a que le pongan algas en Virginia, le dije y enseguida me 

arrepentí, mejor hubiera sido soltarle un no rotundo pero educado, me dejé ver el 

cobre, pensé, esta mujer cree que yo soy un patán y le acabo de demostrar que está en 

lo cierto. 

Nei, señora, Agustina skal på ingen måte gå ut av denne leiligheten, men vær så god, 

dra alene til Virginia og få alger på deg, sa jeg og angret straks, det hadde vært bedre å 

gi henne et bestemt men høflig nei, nå røpte jeg meg, tenkte jeg, denne kvinnen tror at 

jeg er en lømmel og jeg presterte å vise henne at hun har rett i det 

Han har mye forakt for svigermoren og måten hun prøver å pynte på sannheten og feie under 

teppet at datteren er alvorlig syk. Samtidig har han en viss grad av mindreverdighets-
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komplekser. Det kommer frem i måten han kritiserer seg selv for å la seg provosere av 

samtalen. Han tiltaler henne med den høflige usted-formen som på norsk kan erstattes med 

De. Denne formen er nesten ikke lenger i bruk på norsk. Derfor har jeg latt Aguilar i den 

norske oversettelsen være dus med svigermor. For å kompensere for dette og la det komme 

frem at de har en formell tone seg imellom, har jeg valgt å la det spanske señora få bli med i 

oversettelsen. Jeg har også valgt å la Eugenia tiltale Aguilar som señor for å la det komme 

frem at hun også bruker høflig tiltale når hun snakker med svigersønnen, noe som markerer 

avstanden mellom dem. Oversatt til norsk blir det herre/frue men dette er omtrent ikke i bruk 

lenger og blir veldig markert på norsk. De fleste nordmenn har en viss kjennskap til spansk 

språk og vet hva señor og señora betyr. Det blir riktignok stående i teksten som fremmedord, 

men leseren forstår betydningen av dem. Jeg har også tilpasset noen av uttrykkene han bruker 

til en norsk kontekst, for eksempel sier han me dejé ver el cobre som direkte oversatt blir jeg 

lot meg se kobberet. Det er et fast uttrykk som betyr å røpe seg eller vise sitt sanne jeg, derfor 

har jeg valgt å oversette til et tilsvarende uttrykk på norsk. Å røpe seg er ikke billedlig på 

samme måte som det spanske dejar ver el cobre. Men følelsen og frustrasjonen han uttrykker 

av å ha stilt seg selv i et dårlig lys kommer frem i uttrykket å røpe seg, det fremstår som 

ufrivillig og spontant og det passer til konteksten. 

 

Midas: Midas McAlister er Agustinas ekskjæreste og mye av det vi får vite om Agustinas 

bakgrunn kommer frem gjennom ham. Han kommer fra enkle kår og har gjort seg rik ved å 

fungere som en mellommann mellom eliten og narkobandene de samarbeider med. Han 

skiller seg fra den tradisjonelle økonomiske eliten i måten han snakker, kler seg og oppfører 

seg på, dette påpeker han selv i utdraget. 

a L’Esplanade llegaron todos uniformados de gente decente, todos menos el Midas, 

que salió del baño turco derecho para el restaurante despidiendo vapor y derrochando 

bronceado, saludable hasta la punta de sus Nikes sin medias debajo, y sin camisa bajo 

su suéter de hilo crudo Ralph Lauren; tú sabes cómo voy vestido yo, Agustina 

chiquita, para qué te lo voy a contar, y me visto así para que a ellos nunca se les olvide 

que en materia de juventud me los llevo por delante, porque cualquiera de ellos podría 

ser mi padre, y mi madre cualquiera de sus esposas cincuentonas de bolso de cocodrilo 

y pulserotas de oro y vestido sastre en tono pastel 
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alle ankom L’Esplanade uniformert som anstendige folk, alle unntatt Midas, som kom 

direkte fra det tyrkiske badet til restauranten, dampende og glødende, sunn helt til 

tuppen av Nike-skoene uten sokker, og uten skjorte under den finstrikkede Ralf 

Lauren genseren, du vet jo hvordan jeg kler meg, lille Agustina, hvorfor skal jeg 

fortelle deg det, og jeg kler meg sånn for at de aldri skal glemme hvor ung jeg er i 

forhold til dem, for hver enkelt av dem kunne vært faren min, og hvem som helst av de 

middelaldrende konene deres med krokodilleskinnvesker og digre gullarmbånd og 

skreddersydde kjoler i pastellfarger kunne vært morra mi 

Midas har den stemmen som skiller seg mest ut på det språklige plan. Det er tydelig at han er 

opptatt av å distansere seg fra dem han omgås med på flere måter, blant annet ved måten han 

kler seg på. Han har også et språk preget av slang som, i likhet med måten han kler seg på, er 

mye mer uformelt enn de andres. For å underbygge den uformelle tonen i stemmen hans, har 

jeg for eksempel latt ham si morra mi i stedet for det normale moren min. Jeg har også forsøkt 

å gjenskape hvordan han forholder seg til Agustina ved å overføre mange av kallenavnene han 

omtaler henne med til norsk. I utdraget over lot det seg overføre ganske direkte, Agustina 

chiquita ble til lille Agustina. I andre tilfeller har jeg i større grad endret på kallenavnene, for 

eksempel ble cosita linda som direkte oversatt betyr fine lille ting, oversatt til søta.  

Midas bruker flere ord og uttrykk det er utfordrende å oversette fordi han bruker mye slang og 

til tider finner på sine egne metaforer og uttrykk. Så langt det er mulig har jeg forsøkt å få 

frem Midas sin stemme ved å bruke norske uttrykk med samme betydning, der han selv 

bruker mer eller mindre faste ord og uttrykk. Der han finner på nye metaforer og uttrykk har 

jeg i større grad oversatt mer eller mindre direkte fra utgangsteksten. Eksempelet nedenfor 

illustrerer dette. 

Te lo voy a contar a calzón quitado porque tienes derecho a saberlo, le dice el Midas 

McAlister a Agustina, y a fin de cuentas qué puedo arriesgar al hablarte de todo esto, 

si a mí ya no me queda nada. Tu marido anda perdido como corcho en remolino 

tratando de averiguar qué diantres sucedió contigo y tú misma tampoco sabes gran 

cosa, porque mira, Agustina bonita, toda historia es como un gran pastel, cada quién 

da cuenta de la tajada que se come y el único que da cuenta de todo es el pastelero 

Jeg skal være dønn ærlig med deg for du har rett til å vite dette, sier Midas McAlister 

til Agustina, og til syvende og sist risikerer jeg ingen ting ved å fortelle deg det, for jeg 
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har mistet alt. Mannen din er helt på bærtur mens han prøver å finne ut hva i helvete 

som skjedde med deg og du vet det ikke selv engang, for hør, vakre Agustina, hele 

historien er som en enorm kake, hver enkelt har oversikt over det stykket de selv har 

spist og den eneste som faktisk har peiling er konditoren. 

Her har jeg erstattet uttrykk som contar a calzón quitado og perdido como corche en 

remolino med tilsvarende uttrykk på norsk, og jeg har prøvd å være så uformell som mulig for 

å få frem Midas’ stemme. Direkte oversatt betyr contar a calzón quitado, å fortelle med 

underbuksene tatt av. Det innebærer å blottstille seg og å være helt ærlig, derfor har jeg valgt 

å gjenskape den uformelle tonen og meningen i utsagnet ved å oversette det til å være dønn 

ærlig. Dersom jeg hadde oversatt direkte fra spansk, ville det lignet veldig på det norske 

uttrykket å bli tatt med buksene nede, som betyr noe helt annet, nemlig å avsløre seg. Videre 

er den direkte oversettelsen av perdido como corche en remolino, fortapt som en kork i en 

virvelvind. Her har jeg endret en del på innholdet, men beholdt utsagnets betydning og 

oversatt til det norske uttrykket å være helt på bærtur. Dette er muligens å fornorske teksten 

noe, men jeg mener at det passer i denne sammenhengen. Han er litt frekk og nedlatende 

overfor Aguilar og snakker i en ironisk tone, noe dette uttrykket understreker. Metaforen hans 

om en historie som en kake har jeg oversatt direkte, fordi jeg mener at dette er en unik måte å 

se verden på som illustrerer hvordan denne karakteren tenker. Noe av slang-bruken hans har 

jeg gjort mer eksplisitt på norsk for å få frem det jeg tolker som det underliggende budskapet i 

det han sier. Midas’ stemme uttrykker også elementer av samfunnskritikk. Nedenfor er et 

eksempel på dette. 

De una sola ráfaga el imbécil del Chupo se parrandeó los doscientos cincuenta mil 

verdes que costaba el Perejil, porque esa vida es así, Agustina muñeca, en una sola 

juerga se pueden ir al traste dinerales sin que a nadie se le descoloque el peluquín 

Med en eneste skuddsalve sløste den idioten Smokken bort de to hundre og femti 

dollarene Persille kostet, for sånn er livet, Agustina dokka mi, på en eneste helaften 

kan man sløse bort en formue uten at noen hever et øyebryn. 

Som vanlig bruker Midas slang og uformelle uttrykk. Det som skiller seg mest ut i dette 

utraget er at han refererer til verdes, som er slang for amerikanske dollar. Hadde jeg oversatt 

direkte (grønne) ville det ikke gitt mening på norsk. Hvis jeg hadde oversatt til et annet slang-

ord for penger, for eksempel gryn eller lignende hadde det passet til Midas’ sjargong, men 
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meningen og symbolikken i verdes ville gått tapt i oversettelsen. For å gjøre det tydelig på 

norsk at det er snakk om amerikanske dollar har jeg benyttet meg av eksplisittering og skrevet 

dollarene i den norske versjonen av teksten. Det er et poeng at han refererer til nettopp dollar 

her, det at de sløser bort tusenvis av dollar på en kveld, og ikke pesos, tilfører teksten flere 

tolkningsmuligheter. Leseren som har noe kjennskap til narkohandelen så vidt nevnt i 

innledningen, vet at dette er myntenheten som ble brukt der, noe som gir hint om hvordan 

disse mennene har tjent seg rike og frempek til ting som skjer senere i romanen. For å få frem 

flere aspekter av stemmen til Midas er det viktig å få frem slike nyanser i den oversatte 

teksten. Videre har jeg også her erstattet et fast uttrykk, descolocarse el peluquín (dir: å sette 

tupeen på feil), med et norsk uttrykk med tilsvarende semantisk betydning, å heve et øyebryn.  

 

Midas er den som uttaler seg med de groveste termene, Aguilar sier innimellom ting som 

jævlig og Faen men Midas er den som banner mest og han bruker flere andre ufine ord og 

uttrykk. I det store og det hele har jeg ikke sensurert Midas, jeg mener at stemmen hans 

kommer tydeligst frem når han får si ting som pikk, knulle, jævel, piss, og så videre. Men 

nedenfor viser jeg et eksempel der jeg vurderte å moderere språket hans. 

todos con corbatas Ferragamo de esas de pinticas hípicas directamente traídas de la 

Via Condotti, la de la Araña con estribitos, la de tu hermano Joaco con fusticas, la de 

Jorge Luis con sillitas de montar y la de Silver con unicornios o algo por el estilo, 

como si los cuatro se hubieran puesto de acuerdo en esa mariconada, 

alle med sånne hestesportaktige Ferragamo-slips som tatt direkte fra Via Condotti, 

Edderkoppen sitt med stigbøyler, din bror Joacos hadde små ridepisker, slipset til 

Jorge Luis med saler og Ronny Silvers hadde enhjørninger eller noe sånt, som om de 

fire hadde avtalt disse homsegreiene, 

Her er esa mariconada oversatt direkte til disse homsegreiene. I førsteutkastet mitt endret jeg 

det til disse fjollegreiene, uttrykket gir mange av de samme assosiasjonene som esa 

mariconada. Jeg overførte noe av betydningen i det han sier, men stemmen hans ble i noen 

grad tilpasset det norske språket og den norske kulturen. I og med at jeg til slutt valgte å legge 

meg så tett til utgangsteksten, vil muligens noen norske lesere reagere på denne nedsettende 

og stereotype måten å referere til homofile på. Etter min mening blir homsegreiene ekstra 

markert i den norske teksten, mer markert enn på spansk. Men jeg mener også at ordvalget får 
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frem en dimensjon av Midas stemme som ikke kom frem i førsteutkastet. Et annet sted i 

oversettelsen har jeg oversatt maricón til pingle, det er fordi ordet som egentlig refereer til 

seksuell legning ofte brukes som slang der vi på norsk bruker ord som pyse og pingle. 

 

2.2.3 Kulturelle referanser som stemme 

Stemme som metafor kan vise til hvordan individuelle eller kollektive oppfatninger og 

holdninger uttrykkes av aktørene involvert i en oversettelse (Alvstad et al. 2017:5). Den 

kollektive identiteten i teksten kan komme til uttrykk med kulturelle referanser. Oversettelsen 

blir et uttrykk for utgangskulturens stemme gjenskapt i målkulturen. I dette tilfellet gjenskapt 

av meg som oversetter, men også av de stemmene jeg omgir meg med. Når vi skriver bruker 

vi ord som ikke bare er våre egne fordi vi hele tiden påvirkes av tidligere kommunikasjon. I 

en oversettelsesprosess vil språkvalg påvirkes av både utgangskulturen og målkulturen 

(Alvstad et al. 2017:7), i dette tilfellet den spanskspråklige colombianske og den norske 

kulturen. Kulturelle referanser i oversettelsen er et uttrykk for stemme på tekstnivå men kan 

også ses som kontekstuell stemme fordi det er konteksten utenfor teksten eller selve kulturen 

som former den.  

Det er ingen hemmelighet at handlingen foregår i Colombia. Det er ganske vanlig at noen ord 

overføres direkte fra utgangsspråket til målteksten, men det kan også skje at en roman der 

originalen er skrevet på norsk, men med handling lagt til Latin-Amerika eller Spania også 

inneholder spanske ord. Et eksempel på dette er romanen Hermanas av Torgrim Eggen. Her 

er handlingen lagt til Cuba, og spanske ord dukker opp jevnlig, da markeres de med kursiv. 

Eksempler er ¡Hasta la victoria siempre!, caballero, el hombre nuevo og tittelen på boken 

(Eggen 2006:58,62,158). I tillegg bærer karakterene i romanen navn som Raúl, Juana og dr. 

Herrera.  

I min oversettelse av Delirio har jeg valgt å la navnene stå på spansk, unntatt kallenavn med 

norsk ekvivalent. Jeg har også valgt å la noen enkeltord bli overført direkte til spansk i den 

norske teksten. Dette gjelder noen matretter og ord som markerer høflig tiltale. Jeg mener at 

det kan være passende å beholde noen spanske ord i tilfeller der man kan regne med at leseren 

likevel har mulighet til å finne ut hva det er snakk om uten at dette krever for mye innsats. 

Hvis jeg kan regne med at leseren ikke har forutsetninger for å finne ut av dette eller forstå 
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ordet, oversetter jeg det til norsk. Når det kommer til matretter har jeg brukt en slik 

blandingsstrategi 

Quién sabe cuál fue el folklorismo que les encajetaron, lechona, tamales, buñuelos, 

brevas con arequipe 

Hvem vet hva slags rariteter som ble prakket på dem, pattegris, tamales, buñuelos, 

svisker med karamellfyll 

Her kommer det tydelig frem ut fra kontekst at det er snakk om lokale matretter. Derfor blir 

tamales og buñuelos stående på spansk, mens arequipe har blitt oversatt til karamellfyll. I 

colombiansk spansk sier man arequipe men vanligvis er det dulce de leche. Jeg kan derfor 

ikke anta at den norske leseren har hørt dette ordet.   

 

Det er flere katolske referanser i teksten, dette er referanser som i stor grad gir de samme 

assosiasjonene i den norske kulturen som har vært eller er preget av protestantisk kristendom. 

Særlig gjelder dette når det refereres til bibelske personligheter eller historier.  

La bautizaron Operación Lázaro porque el motivo era ver si el Midas y otros tres 

amigos podrían hacer que le resucitara el pájaro a la Araña Salazar 

De døpte den Operasjon Lasarus fordi målet var å se om Midas og tre andre venner 

kunne klare å gjenopplive pikken til Edderkoppen Salazar 

Dette er ikke en utelukkende katolsk referanse men en referanse til en fortelling i Bibelen. 

Leseren som kjenner til historien vet at den handler om Lasarus som ved hjelp av Jesus 

gjenoppsto fra de døde. Det ligger altså en ironi i å gi veddemålet nettopp dette navnet. Hadde 

jeg beholdt den spanske versjonen av navnet, Lázaro, ville denne nyansen sannsynligvis gått 

tapt for mange lesere. Ettersom både utgangskulturen og målkulturen har en kristen arv er det 

ikke videre problematisk å gjenskape stemmene som uttrykkes med referanser til Bibelen og 

andre religiøse elementer i den oversatte teksten. Det viste seg å være mer utfordrende når 

utgangsteksten refererer til steder og populærkultur. 

a mi regreso, la encontré en un hotel, al norte de la ciudad 

da jeg kom tilbake, fant jeg henne på et luksushotell, nord i byen 
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For den colombianske leseren gir opplysningen om at hotellet befinner seg nord i byen 

informasjon om at det må være snakk om et luksushotell. En norsk leser har ingen 

forutsetninger for å vite dette, det kommer heller ikke frem på andre måter at det er snakk om 

et hotell i en rik bydel. Jeg har lagt til ordet luksus for å gi leseren den informasjonen. På 

denne måten oppnår jeg at det den spanskspråklige leseren med kjennskap til Bogotá kan lese 

mellom linjene blir tydeliggjort for den norske leseren. Også når det gjelder visse referanser 

til populærkultur, har jeg forsøkt å få frem stemmen i teksten ved å eksplisittere eller skrive 

om. 

Mi vida es oropel, como dice la canción 

Jeg lever et jetsett-liv 

Direkte oversatt blir dette til Livet mitt er glitter, som sangen sier. En norsk leser har ingen 

forutsetning for å vite hvilken sang Midas refererer til eller hva den handler om, utover at man 

kan gjette det ut fra konteksten. Jeg har derfor satt inn en annen kulturell referanse som gir 

noen av de samme assosiasjonene og en pekepinn på karakterens livsstil. 

Jeg mener at kulturelle referanser som de over er uttrykk for ulike stemmer i teksten. Det blir 

en gjenskapelse av stemmene i utgangskulturen som uttrykkes på målspråket.   

 

3. Oversettelse som et lappeteppe av mange stemmer 

I arbeidet med oversettelsen var jeg opptatt av å få frem de mange stemmene i teksten, jeg 

ønsket å videreføre utgangstekstens kompleksitet i oversettelsen. Når det kom til stil fulgte jeg 

utgangsteksten tett mens jeg i større grad endret på teksten og tok meg flere friheter som 

oversetter der det kom til ordvalg og faste uttrykk. Målet har hele tiden vært å få frem den 

polyfone strukturen i romanen og å gjenskape stemmene i teksten så tydelig som mulig. Ved å 

fokusere på stemmene i teksten da jeg oversatte utdraget arbeidet jeg bevisst med å overføre 

kompleksiteten i Restrepos tekst til den norske oversettelsen. Det teoretiske grunnlaget for 

kommentaren var forankret i temaene stemme, forventinger til oversettelser og diskurs og 

polyfoni i oversettelse.  

For å oppsummere, har jeg i stor grad beholdt Restrepos stil i oversettelsen og endret språket 

der jeg mener at det er nødvendig for å få frem stemmene i teksten. Jeg har bevisst valgt å 
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ikke «sensurere» stemmene til karakterene i romanen, også noen steder der dette har vært 

fristende. Dette har ført til noen språkvalg som kan virke markerte eller fremmedgjørende på 

norsk men jeg mener at teksten likevel er tilgjengelig for den norske leseren som ikke kan 

spansk eller har kjennskap til Colombia. Jeg mener at i en roman som denne, der det ligger 

ting som samfunnskritikk og elementer av psykisk sykdom bak språkvalg og stilvalg er det 

ekstra viktig å gjenskape disse elementene i oversettelsen. Ettersom jeg fulgte Restrepos stil 

så tett er det ikke sikkert denne oversettelsen ville blitt akseptert uten videre på det norske 

markedet. Oversettelsen avviker såpass mye fra norske normer for tegnsetting at den til tider 

blir vanskelig for leseren å følge. Dette var noe av det mest utfordrende i arbeidet med 

oversettelsen. Restrepos tekst er til tider vanskelig å følge og den bryter dessuten med de 

spanske normene, men teksten flyter selv om den er forvirrende. Jeg opplever det slik at 

Restrepo har mestret kunsten å være både forvirrende og tydelig på samme tid. Som 

oversetter har jeg ofte måttet lese teksten flere ganger og stykke opp elementene i setningen 

for å forsikre meg om at jeg fikk med alle elementene i oversettelsen. Oversetteren må alltid 

tolke utgangsteksten, men mitt inntrykk er at dette er ekstra utfordrende, og ekstra viktig, i 

tekster med såpass kompleks struktur som denne. Det er både krevende og nødvendig å ha full 

oversikt over historien som fortelles. Dette sitatet fra Midas i Delirio oppsummerer det hele: 

hele historien er som en enorm kake, hver enkelt har oversikt over det stykket de selv 

har spist og den eneste som faktisk har peiling er konditoren 

En historie har alltid flere stemmer og alle disse setter sitt preg på det ferdige produktet, som 

blir et slags lappeteppe av ulike faktorer som har påvirket den som skriver teksten. Og kanskje 

vi kan si at konditoren bak denne historien var forfatteren, og at i den oversatte versjonen må 

også oversetteren bli konditor, og skaffe seg tilsvarende oversikt over hele historien.  
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Vedlegg: Scannet kopi av s. 11-36 i Delirio 

 

 

 

 


