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Del 1 Oversettelse av Leonid Jakhnins «Pappklokke-
torget» 

PAPPKLOKKETORGET 

Hattemaker Brem  

Det gikk en mann med store støvler og grønn hatt bortover en skogsvei.  

«Knas, knas», sa steinene under støvlene hans. 

«Svusj, svusj», plystret de tynne greinene når de sneiet borti den høye hatten hans.  

 Mannen trallet på en munter sang. Det var hattemaker Brem som var på vei hjem fra 

markedet. På ryggen rumlet det noen esker av papp i forskjellige farger. Eskene var tomme. 

Akkurat det var han glad for, for alle hattene var blitt solgt.  

 Dagen var blå-blå. Blå skygger blandet seg med de blå greinene på trærne. Sola tittet  

fram fra den spisse toppen på den høyeste furua og hang på himmelen over hodet på hatte-

makeren.    

«Vel», tenkte hattemaker Brem. «Det er allerede midt på dagen, og de hårete humlene 

har gjemt seg i gresset. Det er på tide at også jeg setter meg ned et sted og får meg en 

matbit.» 

 Hattemakeren fant en lysning i skogen hvor det var en liten stubbe. 

 «Akkurat hva jeg trengte», sa han og la maten fram på stubben. Hattemakeren spiste, 

tente pipa og sendte opp en gul ring av røyk. 

 «Tenk om man kunne sy en stor grønn hatt av lysningen, og et bånd med tre sløyfer 

av stien», sa han. 

 Hattemaker Brem hadde ikke brukt saks og nål og tråd siden morgenen, og det er 

svært lenge til en hattemakermester å være. 

 Han smilte, tok den tunge saksa og klipte ut et hus av en rød pappeske. Ikke et stort  

hus, men et lite hus. Med høyt tak, trapp, dør og firkantede små vinduer.  

 Og på mønet av det spisse taket festet han en pappstork med langt nebb. Den skulle 

bringe hell og lykke. Så lagde han et annet lite hus, og ett til, og ett til. Mørkeblå. Lyseblå. 

Gule. Lilla. Oransje. Grønne.    
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 Av den runde bunnen på den største esken lagde han en klokke. Han festet den på et 

papptårn, og smilte.  

«Og det skal være byklokken», sa han. «Og plassen med denne klokken skal hete Papp-

klokketorget.» 

 Det var ikke en eneste pappeske igjen. 

 «Au da, au da! Nå har jeg ikke mere papp som jeg kan lage mennesker av!» sa hatte-

maker Brem og ristet bedrøvet på hodet. «Jeg kan jo ikke bare lage dem av restene heller. For 

da blir de jo så små at de ikke engang klarer å gå opp trappen til husene sine! Lim har jeg 

ikke, så da må jeg nok sy dem.» 

 Han tok nål og tråd og sydde mennesker av de små pappbitene. På toppen av kroppen 

sydde han et hode, på sidene to armer og nederst to bein. Til hvert pappmenneske lagde han 

en papphatt og pyntet den med en bitteliten fuglefjær.  

 Brem la bort saksa. Han beundret tilfreds Pappbyen og smilte enda en gang. Det er 

alltid hyggelig å lage noe vakkert. 

 Og byen var blitt fantastisk, som om den hadde vært slik i uminnelige tider. 

 «Ja, ja», sa hattemaker Brem til de små pappmenneskene. «Nå har dere alt, både 

venner og jobb å gå til. Så lev vel!»  

 Da la hattemaker Brem merke til at det hang noen tråder ned fra armene og beina til 

menneskene.  

 Han skulle samvittighetsfullt ha klippet trådene forsiktig av, men den skarpe saksa lå 

allerede så godt i lomma! 

 Og for første gang i livet følte hattemaker Brem seg for lat til å gjøre noe med det. 

 «Det gjør ikke noe», sa han til seg selv. «Trådene henger ned bak ryggen og kommer 

ikke i veien for noen. Til gjengjeld kan man gjøre pappmenneskene levende hvis man trekker  

i trådene deres.»  

 Han vinket farvel til Pappbyen med hatten og gikk videre. 

«Se nålen i mine hender 

Den danser mens jeg syr. 

Se, den gir liv, 

bare bruk den med flid», 

sang han muntert for seg selv.  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Røveren på Storveien 

Skogsrøveren Robin satt ved en gammel eik og spiste blåbær. Han hadde griset til hele seg. 

Leppene og kinnene var blitt blå. Hendene var dekket av blåbærflekker. Det bustete røde 

skjegget var blitt fiolett. Røveren Robin slukte det siste bæret, slikket fingrene og begynte å 

synes synd på seg selv.  

«Oi, oi, oi», sukket han. «Hele dagen har jeg sittet ved Storveien, og jeg har ikke fått ranet 

noen som helst. Bestefaren min, den berømte røveren Storfot hadde det lett. Den gang visste 

man at røvere var farlige og alle var veldig redde for dem. Men nå ler alle av oss. Hvordan 

kan du rane noen, hvis de ikke er redd deg?» 

 Og Robin sukket tungt enda en gang.  

 Plutselig lød det bak trærne en sang i det fjerne.  

 Røveren Robin lyttet. Her er det han hørte:  

«Mine venner, jeg skjuler det ikke,  

Hemmeligheten ved mitt yrke er dette: 

For at jobben skal gå fort, 

Må hendene få jobben gjort!» 

Røveren ble glad.  

 «Nå skremmer jeg ham, og så robber jeg ham!» fniste han og tok et bredt svart bind 

opp fra lommen.  

 Han satte bindet for høyre øye, og med det samme forvandlet han seg til en skrem-

mende enøyd røver. Så trakk han en pistol fram fra beltet. Den kunne ikke skyte, men til 

gjengjeld var den stor og skummel.  

 Røveren rakk akkurat å gjemme seg bak treet før Brem dukket opp på stien.  

 «Jeg sverger ved min bestefar, den berømte røveren Storfot, at i dag skal jeg ha noe 

langt bedre til middag enn sure skogsbær», hvisket Robin.  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«Og det fins en enkel hemmelighet, 

Mine venner, til vår faglighet: 

Tomt må hodet ikke være 

Når man yrket vårt vil lære, 

sang Brem. 

 «Hoi, hoi!» skrek røveren Robin med sin heseste røst. «Hvem er det som våger å vek-

ke meg?»  

  Han hoppet fram fra bak treet og ut på veien mens han veivet med en tung pistol, som 

ikke kunne skyte, men som til gjengjeld var stor og skummel.  

 «Hei, kompis, bare små barn sover om dagen, ikke skjeggete gubber!» sa Brem og 

smilte ironisk. 

 Robin ble forfjamset og visste ikke hva han skulle svare. Derfor ble han enda sintere. 

 «Jeg skyter deg i hjel og robber deg!» skrek han med sin ekleste røst. 

 «Du kommer uansett bare til å bomme, du enøyde røver», sa Brem rolig. «For du hol-

der pistolen med høyre hånd, mens du sikter med det venstre øyet.» 

  «Jeg kan sikte med det høyre også», mumlet røveren Robin og flyttet det svarte bindet 

fra det høyre øyet til det venstre.  

 «Du er så visst ikke enøyd», lo Brem. «Kompis, her har du en ostebit om du er sulten. 

Og så farvel! Jeg har ikke tid til dette.» 

 Og hattemakeren gikk videre mens han sang muntert. 

 Røveren Robin hadde lyst til å kaste seg etter, men istedenfor så stappet han hele oste-

skiven i munnen. Han begynte å tygge begjærlig. 

Konfektpapirjenta 

Et lett vindpust strømmet over gresset, og det raslet i et krøllete konfektpapir i veigrøfta. 

 Konfektpapiret virvlet rundt noen ganger, og ut av papiret kom en jente. Hun glattet ut 

den krøllete papirkjolen, deretter så hun seg tilbake, og ropte: «Sjokko! Sjokko, kom hit til 

meg!» 
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 Konfektpapiret begynte igjen å røre på seg, og ut krøp en liten brun hund. Den lignet 

på en ulldott, med lange ører og en kort hale. 

 Jenta så trist på restene etter det glinsende konfektpapiret og sa: «Det var det, Sjokko, 

konfektpapiret vårt er revet i stykker. Der det var så fine tegninger av oss. Nå har vi ikke noe 

sted å gå tilbake til og ingen steder å bo!» 

 «Voff!» svarte hunden og begynte å logre muntert med halen.  

 «Du er en klok hund, men du forstår ikke alt ennå», sa konfektpapirjenta. 

  Hun satte seg på en stein ved veien, og begynte å tenke på hva i all verden hun skulle 

gjøre videre. 

 Nå hadde hun ganske riktig verken noe hjem eller noen steder å gjøre av seg. 

 Akkurat da kom det en mann med grønn hatt gående på Storveien. 

 «Men hva gjør en så liten jente alene i skogen, da?» spurte mannen. 

 «Ingenting», svarte konfektpapirjenta. «Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.» 

 Og så klaget hun sin nød til mannen med den grønne hatten.  

 «Hva heter du da, jenta mi?» spurte hattemaker Brem.  

 «Vafline», svarte jenta. 

 «Beklager, Vafline», sa den ukjente. «Jeg har dessverre ikke noe konfektpapir. Og 

dersom jeg hadde hatt det, så hadde det sannsynligvis noen andre vært tegnet der allerede. 

Men jeg skal prøve å hjelpe deg.» 

 Mannen tok en stor gåsefjær fra hatten og skrev noen ord på et tørt lite lønneblad. 

 «Gjem dette bladet godt, og gå den veien jeg kommer fra. Da vil du finne en grønn 

lysning i skogen med en liten stubbe. I lysningen ligger Pappbyen, og der går du til kondito-

ren. Hos ham tror jeg du vil kunne få jobb.» 

 «Og lønnebladet, skal jeg gi det til ham?» spurte jenta.  

 «Nei, bladet skal du ta vare på. Hvis du trenger meg, så går du til markedet i Storbyen 

og viser bladet til hvem som helst. Jeg er hattemaker Brem.» 

 Det sa hattemaker Brem, for det var jo selvfølgelig nettopp han som gikk der. Så rus-

let han videre. 
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Vafline og Sjokko gikk for å lete etter lysningen i skogen. 

 De gikk bortover stien. Vafline nynnet på en sang, og Sjokko sang med. 

«Hvite små båter  

På himmelen de glir. 

Hvite små båter 

Regn de oss gir», 

sang Vafline. 

 «Vo-oooff, vo-oooff », stemte Sjokko i. 

   «Hvite små båter  

Langveisfra de svever 

Hvite små båter 

Skyer er det som lever...» 

«Vo-oooff, vo-oooff», kunne man høre i skogen. 

Enda litt mer om Robin 

Imens gomlet røveren Robin i seg osten, samlet sammen smulene fra skjegget og gjespet. 

 Sinnet var forsvunnet sammen med sulten.  

 «Åh, jeg tror jeg sover litt, jeg», sa han med sin lateste røst, og la seg på den myke 

mosen ved siden av veien.  

 Man kunne høre en nifs snorking, deretter en plystring, så snorking og plystring, og så 

ble det helt stille. 

 Den fryktinngytende skogsrøveren sov tungt og drømte om bestefaren sin, den berøm-

te røveren Storfot. 

 «Sov, mitt barnebarn, sov min venn», var det som om den snille røverbestefaren bys-

set ham i søvn mens han lekte med sin skarpe kjære kniv.  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Byen der alle dørene er lukket 

Røveren Robin sov tungt, derfor så han ikke at det kom en jente med en liten brun hund forbi.  

 Hunden løp foran, smatt inn i buskene og bjeffet av glede.  

 «Sjokko!» ropte jenta. «Hvor er du?» 

 «Voff-ooof!» svarte hunden. 

 Røveren Robin sov tungt. Og han hørte ingenting.  

 Og jenta gikk etter hunden mot buskene, hun bøyde dem til side og kom ut på en lys-

ning.  

 Hun fikk øye på Pappbyen. Lysningen var ikke så stor, så husene stod tett i tett. Det så 

ut som om husene var laget av pepperkaker i ulike farger, med bittesmå vinduer og spisse 

røde tak. Det hang trekantede lamper over de høye trappene.  

 Sola hadde ennå ikke rukket å gjemme seg bak trærne. Solstrålene lekte sisten, og de 

hoppet fra vindu til vindu og fra tak til tak. 

 Sjokko bjeffet og begynte å jage noen spurver. Jenta gikk bort til det første huset og 

banket på døra. 

 «Bank, bank!» lød det fra døra og så det ble stille. 

 Det var ingen som åpnet. 

 Konfektpapirjenta gikk til det neste huset og banket på. 

 «Bank, bank!» svarte døra. 

 Men heller ikke denne gangen var det noen som åpnet. Da gikk konfektpapirjenta 

over til den andre siden av veien, bort til huset med skiltet «SKOMAKER» og banket på vin-

duet. 

 «Knakk, Knakk!» svarte vinduet. Men noen knirking fra gulvplankene inne i huset 

var ikke å høre. 

 «Det var rart», mumlet konfektpapirjenta tankefullt. «Det kan da virkelig ikke være 

sånn at folk i denne byen legger seg så tidlig for å sove? Da må vi vente til de våkner. Kom 

igjen, Sjokko. La oss ta en liten tur i skogen.»  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Røveren Robin får vite om Pappbyen 

Hadde det ikke vært for at en maur krøp inn i nesen på Robin, så hadde sannsynligvis skogs-

røveren sovet i tre dager. Men mauren hadde jo kommet seg inn i venstre nesebor til den so-

vende røveren, og den kilte ham med de tynne følehornene sine. Robin beveget på nesen, nøs 

høyt og våknet. Han hadde lyst til å sove mer, men plutselig syntes han at det luktet sjokolade 

i skogen. 

 «Åh jaaa, jeg skulle gjerne ha spist en hel eske med sjokolade», mumlet røveren Ro-

bin. «Jeg kan ikke noe for det. Jeg elsker sjokolade. Selv om bestefaren min, den berømte 

røveren Storfot sa: «Der det er sjokolade, er det også barn, og barn er det aller verste for en 

røver. De kan få røveren til å føle medlidenhet med dem.» 

 Robin knep sammen øynene og sniffet ut i luften — det luktet sjokolade like ved den 

venstre foten hans. Da åpnet han øynene på nytt og kikket forsiktig ned på venstre støvel. 

 På trehælen hans satt det en jente. Hun satt i så dype tanker at hun verken la merke til 

noen eller hørte noe.  

 Robin rørte på foten og spurte strengt: 

  «Hvem har gitt deg lov til å sitte på hælen min?» 

 Jenta for sammen, spratt opp, og rett over seg fikk hun øye på et bustete rødt skjegg 

som lignet på en stikkende busk. 

 «Uff, unnskyld meg, vær så snill», svarte hun høflig. «Jeg trodde det var en 

trestubbe!»   

 «Ja, det var da sannelig en nydelig historie! Tar du hælen min for en stubbe?! Snart 

begynner man vel å forveksle meg med et gammelt veltet tre også nå da», brummet Robin. 

«Hva er du for en?» spurte han med sin mest knirkende røst. 

 «Jeg er konfektpapirjenta, og dette er Sjokko, hunden min», svarte jenta og pekte på 

den lille hunden som hadde krøllet seg sammen ved føttene hennes som et lite nøste. 

 «Er det virkelig en sjokoladehund?» spurte Robin og slikket seg rundt munnen.  

 «Ja.» 

 «Det er lenge siden jeg har spist sjokolade», sa røveren Robin. «Jammen skal jeg spi-

se den deilige hunden din.» 
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 «Men hva er det du sier? Man kan jo ikke spise en levende hund? Vær så snill, ikke 

rør den!» ba jenta. «Du skal få så mye konfekt du bare har lyst på. Jeg er jo konfektpapirjen-

ta, og lommene mine er alltid proppfulle av konfekt!» Hun rakte røveren en neve konfekt 

med sølvpapir på.  

 Røveren Robin slukte dem med papiret på og kviknet til. 

 «Hva gjør du her, du konfektjente?» spurte han.  

 «Jeg må finne konditoren fra Pappbyen. Jeg var i byen, banket på alle dørene, men 

ingen åpnet. Antagelig sover de alle sammen. Jeg sitter her og venter litt, så går jeg på nytt 

for å lete etter konditoren.»  

 «Så du tror at alle innbyggerne i denne byen sover om dagen?» spurte røveren Robin 

innsmigrende.  

 «Selvfølgelig, ellers hadde jo noen åpnet for meg.» 

 «Bedre og bedre», mumlet Robin mens han tenkte for seg selv: «Det er lettere å robbe 

de som sover. Det sa bestefaren min, den berømte røveren Storfot, og han visste hva han 

snakket om.»  

 Og Robin smilte så søtt han bare kunne, og sa: 

 «La oss gå sammen, kjære konfektjenta mi, til denne vidunderlige byen. La oss se på 

disse vidunderlige små menneskene som sover så vidunderlig tungt.» 
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Pappmenneskene 

Da den lille jenta og den enorme skjeggete røveren kom ut på lysningen i skogen, lå papp-

byen der like så øde som før.  

 «Klakk, klakk, klakk», sa støvlene til Robin. 

 «Hvem skal vi robbe først, mon tro?» mumlet røveren i skjegget for seg selv. 

 «Hva sa du?» spurte konfektpapirjenta forbauset. 

 «Jeg grubler over hvilket hus vi skal gå inn i først, du søte konfektjenta mi», sa Robin 

og gikk på tå bort til huset til skomakeren.  

 «He, he!» tenkte Robin. «Nye røde støvler med dusker på er akkurat det jeg trenger. 

Mine er jo tynnslitte.» 

 Han røsket i dørhåndtaket. Døra ga etter og fløy opp.  

 Inne i huset satt skomakeren ved bordet med en hammer i den ene hånden og en sko i 

den andre. 

 «God dag», sa den høflige konfektpapirjenta. 

 Men skomakeren svarte ikke. Han beveget seg ikke engang. 

 Røveren Robin strakk ut hånda, kjente under bordet og trakk fram et par knirkende 

skinnstøvler. 

 Støvlene var så små at de fikk plass på den enorme hånden til røveren. 

 Dette likte ikke Robin.  

 «Hei, du skomaker, hvor har du støvler i store størrelser?» spurte røveren med sin 

mest truende røst. 

 Men skomakeren svarte ikke nå heller. 

 Da så Robin noen tråder som hang fra hendene og føttene til skomakeren. 

 Rasende dro røveren i trådene.  

 I samme øyeblikk snudde skomakeren på hodet, smilte og sa:  

 «God dag, jenta mi, kom inn. Jeg vet at du trenger noen fine småsko. Hvorfor skulle 

du ellers komme til den gamle skomakeren.»  

 Skomakeren hadde selvfølgelig ikke lagt merke til Robin. For røveren var jo mye 

høyere enn huset, og i døråpningen kunne man bare se beinet hans som lignet på stammen til 

et stort tre.  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 Hunden Sjokko, som alle hadde glemt, presset seg inn gjennom døra og – tripp, tripp, 

tripp – trippet inn i rommet. 

 «Sjokko, Sjokko!» ropte jenta. «Gå tilbake med en gang. Ingen har invitert deg inn!» 

 Men Sjokko lot som den ikke hørte, og jenta - «tripp trapp, tripp trapp», – løp opp 

trappetrinnene etter den nysgjerrige hunden.  

 I mellomtiden skyndte den listige røveren seg til et annet hus. 

 Uten å tenke seg om åpnet han døra, trakk i trådene som hang fra hendene og føttene 

til dem som bodde der.  

 Det var frisør Flakong og kona hans. De våknet til live, satte seg straks ved bordet og 

begynte begjærlig å spise kokte bønner fra en rund bolle. 

 De banket så høyt med skjeene sine at de ikke hørte at røveren Robin brøt ut i latter. 

 «He, he, he! Til og med bestefaren min, den berømte røveren Storfot, kunne ikke 

drømme om sånn flaks!» utbrøt røveren Robin og gned seg i hendene. For hvis jeg trekker i 

trådene på disse menneskene, så kan jeg få dem til å gjøre alt jeg har lyst til!» 

 Med disse ordene sprang røveren Robin av sted ut i byen. Han kikket inn i alle husene 

og trakk i trådene på alle de små menneskene. 

 Og byen ble fylt med larm og aktivitet. 
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Konditoren og hjelperen Bolla 

«Vær så snill å ikke bli sint på hunden min», sa konfektpapirjenta til skomakeren. «Den er 

klok, men forstår ikke alt ennå. Og jeg er slett ikke kommet til deg for å få nye sko. Jeg må få 

tak i konditoren. Vet du hvor han bor?»  

 «Selvfølgelig!» sa skomakeren og livnet til. «Vi er gamle venner. Jeg er enslig og li-

ker å tilbringe kveldene hos ham på konditoriet hvor det dufter så vidunderlig av kanel og 

vaniljesukker. Gå bortover denne svingete gata, så kommer du til et lite blått hus med tre små 

vinduer, du krysser Pappklokketorget og går inn i det tredje huset etter den buede broen. Det 

er konditoriet. Si til konditoren at jeg ikke stikker innom i kveld. Jeg har så mye å gjøre. Far-

vel, jenta mi.» Skomakeren tok hammeren, puttet en neve trespiker i munnen og begynte å 

banke på en hard såle.  

 «Takk», sa konfektpapirjenta og gikk umiddelbart av sted til huset til konditoren.  

 Snart fikk hun øye på et skilt der det stod med store bokstaver: 

KONDITOR 

 Og med litt mindre bokstaver:  

Alle mulige slags små og store kaker 

 Det var en liten eldre mann som åpnet døra. Brillene gled ned på den runde nesetip-

pen hans, og det hang gul krem som istapper ned fra skjegget hans.  

 «God dag», sa konfektpapirjenta.  

 Den gamle mannen rettet på brillene og det rykket i de grå øyenbrynene hans. 

 «Det er vel du som er konditoren?» spurte jenta litt høyere.  

 Den gamle mannen slikket i seg en kremtapp fra skjegget og mumlet: 

 «Jeg kan slett ikke huske hvorfor jeg er kommet til døra.» 

 «Sannsynligvis er du kommet du for å åpne for meg», sa konfektpapirjenta. 

 «Tror du det? Ja, det kan godt hende!» sa konditoren og hevet øyenbrynene.   

«Så, kom nå inn og fortell meg hva du vil.» 

 Og den gamle mannen tok med jenta langs en smal liten gang. 
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 De gikk inn i et rom, og midt i rommet stod det et langt bord. På bordet var det smurt 

utover gele som et teppe i forskjellige farger. 

 Rundt bordet løp det en tykk liten gutt som skar geleen i små stjerner. Han stakk en 

gelestjerne i munnen, den neste la han i en eske. 

 Konditoren sugde tankefullt på en kremtapp i skjegget og så seg åndsfraværende 

rundt. 

 «Hør nå her, Bolla», sa han og henvendte seg til den tykke gutten. «Du vet ikke hvor-

for jeg er kommet hit? Jeg kan slett ikke huske det.» 

 Gutten stappet en gelestjerne i munnen og brummet sint: 

«Du har tatt med deg en jentunge, ser jeg.»  

«Ja da, du har rett. Det hadde jeg helt glemt», sa konditoren glad. «Si meg, jenta mi, hvem er 

du, og hvorfor er du her?»  

 «Jeg er konfektpapirjenta. Jeg heter Vafline. Konfektpapiret mitt gikk i stykker og 

hunden min Sjokko og jeg har ikke noe sted å bo. Jeg vil gjerne hjelpe dere med å bake kaker 

og lage fylt konfekt.»    

 «Ja, hvorfor ikke, gode hjelpere trengs alltid», sa konditoren, hevet øyenbrynene og så 

på jenta over brillene.  

 Men den tykke gutten Bolla hadde i det hele tatt ikke lyst til at enda flere skulle bo i 

dette søte huset.  

 «Vi trenger ingen hjelpere. Vi har allerede hjelpere. Jeg er hjelperen her», sa han sint, 

snufset og kastet enda en gelestjerne inn i munnen.  

Frisør Flakong 

Samtidig, i nabohuset fisket frisør Flakong med skjeen etter den siste brune bønnen fra den 

runde bollen. Og akkurat da han hadde fanget den glatte bønnen og tatt den i munnen, lød det 

fra gaten en høy røst: 

 «Hoi, frisør!» 

 «Jeg kommer!» hadde frisør Flakong tenkt å rope, men munnen hans var proppfull av 

mat. Det kom bare: «Om-mer!» 

  Hodet til røveren Robin stakk inn gjennom vinduet. 

 «Gjør du narr av meg?» spurte røveren med sin utriveligste røst.  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 Frisøren så seg rundt. Han fikk øye på det røde skjegget til Robin og det skremmende 

svarte bindet for høyre øye, og han begynte å skjelve. 

 «Jeg gjør ikke narr av deg», hadde frisør Flakong tenkt å si, men en rund bønne hav-

net under tunga, og det kom bare: «Ah-uh, ah-uh, ah-uh, øv-øh.» 

 «Er du døv?» spurte Robin forundret. 

 Til slutt greide frisør Flakong å svelge bønnen.  

 «Nei, jeg er sløv. For noe tøv. Jeg er ikke døv», det stokket seg helt for Flakong. Og 

han hadde glemt at han ikke hadde noen hatt på seg, så for å hilse rev han i stedet den krølle-

te, pudrete parykken av hodet. Hodet viste seg å være helt skallet, som om han hadde et 

hønseegg stående på skuldrene. 

 «Ha-ha!» lo Robin «Men ta nå kammen og klipp skjegget mitt. Men vær forsiktig!» 

Og så trakk han frisør Flakong i trådene for å få ham til å skynde seg. 

 Frisøren fikk det travelt. Han vimset rundt i rommet, og øyeblikket etter fant han fram 

en grønn saks med skarpe tenner som lignet på en liten krokodille. Så begynte han å klippe.  

 Men det var ikke så veldig lett, for håret i ansiktet til Robin vokste vilt og uregjerlig 

som ugress i et blomsterbed. Det strittet til og med tjafser med hår ut fra både nese og ører.  

 «Klipp-klipp» klapret saksa.  

 «Høi, du frisør! Du har ikke klipt av meg øret vel?» spurte Robin urolig. 

      

 «Jeg har ikke lagt merke til noe øre, jeg. Jeg trodde ikke du hadde noe øre på 

den siden.»  

 «Hva mener du med at jeg ikke hadde noe øre? Vet du ikke hvem jeg er?!» skrek rø-

veren Robin med sin mest truende røst. 

 «Å, nå fant jeg det! Og hvem er du da?» 

 «Hvem jeg er?» gjentok røveren Robin med sin mest fryktinngytende røst. «Hvem jeg 

er? Bestefaren min var den berømte røv…» Han skulle til å si «røveren», men så kom han på 

at bestefar Storfot alltid pleide å si: «Dess mindre de vet om deg, dess bedre er det.»  

 Robin bråstoppet og lukket munnen med hånden. Munnen kunne jo slippe ut all slags 

tull. 

 «Hvem-hvem var bestefaren din da?» spurte frisøren nysgjerrig.  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 «Han var berømt», mumlet Robin. «Bestefaren min var berømt. Er det ikke nok? Jeg 

er i det hele tatt lei av alle spørsmålene dine. Er du frisør eller politi?» 

 «Fr-fr-frisør», svarte Flakong skremt mens han tenkte for seg selv: «Dersom bestefa-

ren hans var berømt, så er han selv sikkert også berømt, kjempeberømt! Jeg må lage parykker 

av skjegget hans og selge dem dyrt! Jeg klipper av litt mer.» 

 «Jeg liker ikke frisører», tenkte røveren Robin. «Du sparer og sparer på skjegget, 

mens de på en-to-tre klipper det av.» Og Robin kikket ned og prøvde å få øye på det elskede 

skjegget sitt. 

 «Men hva er dette for noe? Skjegget mitt har blitt altfor kort!» brummet han med sin 

mest misfornøyde røst. 

 «Tvert imot, det har til og med blitt lengre», sa Flakong skremt. 

 «Nei, jeg liker ikke frisører», tenkte røveren Robin og da han gikk: «Og det er ikke 

noe å robbe hos dem heller.» 

 «Jeg kan lage hundre parykker», tenkte frisør Flakong mens han samlet sammen 

skjeggtustene i en stor sekk. 

Bolla og Vafline 

«Hvorfor er du kommet hit?» spurte Bolla Vafline da konditoren var gått ut av rommet.  

 «Det har jeg jo allerede sagt.» 

 «Jeg vet det, jeg vet det. Du skal spionere på meg og spise kakerester», sa Bolla og 

stappet to sukatstenger inn i munnen, en på hver side. Deretter tenkte han seg om og sa: «Ja 

vel. Vi kan jo ansette deg som juniorassistent til seniorassistenten. Seniorassistenten, det er 

meg. Du må være lydig mot meg. Ta kniven og skjær opp geleen. Imens setter jeg meg og 

hviler litt.»  
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Og det gjorde han. Han krøp sammen på sofaen, dro beina opp under seg og gjespet.  

 «Men bare husk at du må jobbe langsomt. Dersom du jobber altfor fort, så kaster vi 

deg ut», sa han i en viktig tone. 

 «Hvorfor det?» spurte Vafline overrasket.  

 «Da rekker jeg ikke å hvile.» 

 «Men du er jo på JOBB!» 

 «Riktig», nikket Bolla. «Men der man jobber, der hviler man også. Og konditoren har 

aldri tid til å hvile, så jeg må gjøre det for ham, både sove og hvile og promenere.»  

Kongen av Pappbyen 

Robin var veldig fornøyd. Han gikk og snakket med seg selv. 

 «Nå får jeg alt, både mat og støvler og hus. Jeg setter hele byen i sving for å bygge 

huset til meg. Tre trappetrinn og en dør. Og i huset skal det være en hylle til pistolen, en eske 

til røverkniven og en myk seng til meg selv. Og så trenger jeg et tårn som er høyere enn 

branntårnet. Da kan jeg klatre opp i det og se hvem som kommer på Storveien, se hvem jeg 

kan robbe. 

 Og trådene fra alle pappmenneskene må gå til huset mitt. Og når jeg trekker i en tråd, 

så vips er kokken der slik som jeg vil.  

 «Og kom nå igjen, sier jeg til ham. Min kokketrell med kokkelue, kom med middagen 

nå, og det fortere enn svint.» Og jeg kan sove i ro og fred. Jeg setter en vakt ved porten. Og 

vaktene vil passe på meg og synge for meg:  

Vi er voktere 

Vi er skremmende. 

Du tuller ikke med oss. 

For vi er klare til å sloss. 

Øksene er slipte, 

Hælene de smeller, 

Skjeggstubbene er prikkende  

Som pinnsvin er de stikkende. 
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 Å, så bra det kommer til å bli, he-he-he! Ikke engang bestefaren min, den berømte 

røveren Storfot, hadde det så bra. 

 Og mon tro om jeg ikke skulle bli konge over Pappbyen? 

 Konge! Det er slett ikke dårligere enn å være røver. Man får bare mer respekt. Og hvis 

noen våger å ikke elske meg eller respektere meg, så har jeg jo trådene i min hule hånd. Og 

hvis det er noe jeg ikke liker, så trekker jeg i dem med en gang. 

 Og Robin begynte å synge med sin yndigste røst: 

Jeg er konge! Jeg er konge! 

Ingen høyere er enn det. 

Oppfyll alle mine ønsker. 

Alt hva jeg utpønsker. 

Jeg er konge! Jeg er konge! 

Ja, en virkelig ekte en. 

Sjampagne skal jeg drikke, 

Nekte sjokolade kan de ikke. 

 Robin spant rundt på stedet og bestemte seg: 

 «Jeg går til konditoren og får meg sjokolade. Sjokolade er jo mye bedre enn sjampag-

ne, og mye søtere enn umodne blåbær. 

 Og røveren gikk av sted for å finne huset til konditoren.  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Sjokko i fare 

Robin gikk bort til huset til konditoren og kikket inn i vinduet. De runde, grådige øynene 

hans under de buskete brynene, lette rundt i rommet. På sofaen lå det en tjukkas rett ut. Det 

var Bolla som prustet søtt i søvne. 

 «Aha!» buldret Robin med sin mest tordnende røst. «Endelig skal jeg få meg en hel 

eske sjokolade. Jeg sverger ved min bestefar, den berømte røveren Storfot!»  

 Bolla ble rykket ut av søvnen og teppet han hadde over seg, falt av. Stakkaren prøvde 

å gjemme seg bak sofaputa, men greide det ikke. På begge sider av den brede puta stakk de 

runde kinnene hans fram.  

 Robin fikk øye på ham og befalte:  

 «Hei, du tjukken, kom deg opp! Er det du som er konditoren?» 

 «N-nei, men jeg skal hente ham med en gang», mumlet Bolla, og lynraskt rullet han 

ut døra.  

 Konditoren kom inn i rommet og tenkte seg om mens han plukket løs kremtapper fra 

skjegget sitt. Bak ryggen hans stod Bolla og kikket forskremt fram.  

 «Hvorfor har jeg kommet inn hit, mon tro?» lurte konditoren tankefullt. «Når man 

forstyrrer meg i arbeidet, blir jeg så distré!»  

 «He-he», tenkte Robin. «Jeg skal nok straks minne deg på det.»  

 «Flo-ott, konditor-rr!» brølte han med sin mest kommanderende røst.  

 Konditoren rykket til, hevet øyenbrynene og kikket på Robin over brillene. 

 Og Robin fortsatte:  

 «Konditor, hent hele lageret av sjokolade! Jeg skal sannelig min hatt smake på sjoko-

laden din. Men fort deg. Jeg har dårlig tid. Å, få opp dampen da!» 

 Og Robin rakte fram hånden og dro i trådene til konditoren. Men av en eller annen 

grunn fortet han seg ikke med å oppfylle befalingen til røveren.  

 «Jeg har bare sjokolade for barn», sa han.  

 «Fantastisk! For barn! Det er jo den aller beste. Hit med den! Jeg vil ha massevis!» 

Robin slikket seg rundt munnen og gledet seg sånn til den kommende nytelsen at han knep 

øynene sammen.  



	22

 «Forstår du ikke?» forklarte konditoren. «Sjokolade for barn, det betyr at den er for 

barn.» 

 Akkurat da kom Vafline inn i rommet. Og bak henne løp Sjokko og logret med halen.  

 «God dag», sa Vafline da hun så ansiktet til Robin som hang i vinduet. «Jeg rakk jo 

ikke engang å spørre hvem du er og hva du heter.»  

 «Ha! Jeg er rø…» Robin stotret og mumlet: «Det vil si, jeg skulle si rø-ro-Robin. Vet 

du ikke at jeg heter Robin, da?» 

 Mens Vafline hilste på Robin, hadde konditoren rukket å glemme den ubudne gjesten, 

og han gikk tilbake til bordet, der det lå kakebunner. Han fektet med armene, hevet øyenbry-

nene og mumlet noe i skjegget. Konditoren holdt på å tenke ut en krem av roseblader og et 

nøttefyll til en festkake. 

 «Hør her, din gamle honningkake!» skrek en rasende Robin til konditoren. «Hvor len-

ge må jeg egentlig vente? Kom igjen nå, ellers får du med meg å bestille!» 

 Konditoren hevet forbauset øyenbrynene og så på røveren Robin over brillene, som 

om han så røveren for første gang.  

 «Hvordan våger du å skjelle på konditoren?» sa Vafline opprørt, og trampet sint med 

foten. 

 Den lille lodne Sjokko bestemte seg også for å blande seg inn. Den knurret, bjeffet og 

begynte å hoppe opp for å bite Robin i nesen som stakk inn gjennom vinduet.   

 Men plutselig rakte Robin fram hånden, tok Sjokko etter ørene og kastet den ned i den 

dype lommen sin.  

 «He-he-he», lo han. «Jeg spiser sjokoladehunden. Det er nok for i dag. Men til i mor-

gen må dere ha klar en hel eske med sjokolade til meg.» 

 Robin trakk hodet ut av vinduet, snudde seg og gikk bort fra huset til konditoren. 

 Man kunne høre den klagende bjeffingen til Sjokko på langt hold: 

 «Ooouuu!» 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Gjøgleren Fløyte i Pappbyen  
  
Det var mange forskjellige folk som skyndte seg til markedet på Storveien gjennom skogen. 

 Bredskuldrede alvorlige bønder fraktet gresskar på vognene sine. Jenter bar melk i 

sølvfargede, klirrende melkespann. De som solgte godteri, hadde knipper med kjærlighet på 

pinne i alle farger i hendene sine. Solstrålene danset på de flate eskene med glass som glass-

mesterne bar forsiktig på skuldrene sine. Tinnsmedene gikk med loddebolter. Og foreldrene 

gikk sammen med barna sine. 

 I denne bråkete folkemengden gikk en omvandrende artist med en skjerm til et dukke-

teater under armen og en kurv med tøydukker på ryggen. Opp fra kurven stakk narrelua til 

gjøgleren Fløyte fram.  

 Gjøgleren Fløyte nynnet lavt: 

Jeg nikker til dere 

med narrelua mi. 

Den er rød og den er blå, 

Og det er jeg som har den på. 

 Så fikk han øye på en hyllebærbusk.  

 «Det vil bli en finfin fløyte», sa han til seg selv og grep tak i en grein på  

busken. Men i samme øyeblikk forsvant kurven som den omvandrende artisten hadde på ryg-

gen under beina på gjøgleren Fløyte, og han fløy over busken som en pil skutt ut fra en bue. 

 Han fløy mellom greinene til en gammel eik der eikenøttene falt ned fra treet som 

regn, og så falt han ned på gaten i Pappbyen. 

Sjokko blir reddet 

Vafline spratt ut på trappen. 

 «Stopp der!» skrek hun. «Slipp Sjokko nå!» 

 Men Robin svingte inn i et smug. Hodet til røveren raget over hustakene, og Vafline 

kunne se ham godt.  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 «Stopp!» ropte hun en gang til, og la på sprang etter ham.  

 Røveren Robin snudde seg ikke engang. Skjegget hans feide hustakene som en kost, 

og støvet stod som en sky etter ham.  

 «Atsjo!» hørte Vafline langt der framme.  

 Hun stoppet og begynte å gråte. 

 «Jeg klarer ikke å ta ham igjen», hikstet hun. 

 Da hørte hun en klangfull liten røst:  

 «Ja da, turen den var bra den. Men etter slik en tur, har man lyst å ta en lur!» 

 Vafline snudde seg. På bakken satt et menneske av filler med en lue med bjeller og 

gned seg på den forslåtte siden sin. 

 «Kjære jenta mi», sa han. «Hvorfor sitter du her, ja jeg ser du er lei. Gjøgleren Fløyte, 

ja det er meg. Hvorfor er det så du gråter? Fortell hvorfor så ille du låter.»  

 «Han stakk av med min Sjokko. I lommen», mumlet Vafline gjennom tårene. «Han 

har tenkt å spise hunden min. Men den er jo levende! Jeg tar ham aldri igjen!»  

 «Ta det med ro. Det kan jeg ikke tro. Hvilken sjokolade? Jeg forstår det ikke. Jeg må 

selv få gå og kikke», sa gjøgleren Fløyte og spratt opp.  

 Akkurat da dukket hodet til Robin på ny opp over de flislagte takene.  

 «Der er han!» ropte Vafline. «Det er han som har tatt hunden min Sjokko!» 

 Gjøgleren Fløyte kikket i den retningen som jenta pekte, og han fikk også øye på Ro-

bin.  

 «Ikke gråt nå kjære jente, det vil nok helst gå bra. Hunden kommer klart tilbake, sik-

ker er jeg, ja. Hør nå her på meg, vi tar en annen vei!»  

De løp en snarvei gjennom noen smale sidegater for å ta igjen Robin. Da røveren som 

plystret sorgløst rundet hjørnet, fikk han se Vafline og gjøgleren Fløyte rett foran seg.  

 «Hei, du! Din røver! Gi hunden vår tilbake, ellers skal du nok få smake! Jeg er kan-

skje lav, men gir deg gjerne slag! Jeg skal rive av deg skjegget tust for tust, så alle kan se du 

er en dust!» ropte gjøgleren Fløyte klangfullt.  

 «Hi, hi, hi», kniste Robin med sin ekleste røst. «Et eller annet lappeteppe med narre-

lue forsøker å true meg. Jeg skal sannelig lære deg en lekse!»  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 Og Robin skulle ta tak i gjøgleren Fløyte, men akkurat da beit hunden Sjokko røveren 

i beinet gjennom lommen.  

 Robin rykket til med beinet, vaklet, snublet og falt. Sjokko hoppet ut av lommen, bj-

effet av glede, og la på sprang til Vafline. 

 «Kom an, løp!» ropte gjøgleren Fløyte.  

 Og alle tre, Vafline, Sjokko og Fløyte, gjemte seg i en sidegate.  

 «Vakt! Jeg har blitt robbet! Stopp tyven!» ropte Robin. 

 Og det var utrolig fornøyelig å høre dette fra røveren på Storveien! 

Pappklokketorget 

Helt ubemerket var det blitt kveld. Pappklokketorget ble etterhvert fylt med folk.  

 Det var vanlig at alle som ikke hadde noe som umiddelbart måtte gjøres, samlet seg 

på torget som de likte så godt.  

 Der er skredderen med en svart silkenålepute.i beltet. Puten er full av nåler. Han står 

midt på plassen og leser en stor raslende avis. Han er tunghørt og snakker derfor ikke med 

noen. 

 Like ved har smedene flokket seg sammen. Det er fire av dem. Alle jobber i samme 

smie, men bor på forskjellige kanter av byen. De synes det er veldig hyggelig å være sammen 

om kvelden. 

 Der er malerne og de som henger opp plakater. De har på jakker som er griset til av 

maling og lim. De diskuterer høyt og vifter med armene. 

 Over torget hører man et vedvarende brus. En hel foss av stemmer.  

 I dag er det spesielt mye støy. 

 «Han kom til meg, og jeg merket ikke at jeg ga ham det beste stoffet!» ropte veveren.  

 «Og hos meg tok han hele lageret av kobberspiker og en haug med lærsåler», sa sko-

makeren opprørt.  

 «Hvem er denne mannen?» spurte noen. 

 «Det er en røver!» forsikret andre. 

 «Nei, slett ikke! Dere tror med en gang at det er en røver. Han er bare så diger», in-

nvendte resten.  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 «Han har skjegg», husket frisør Flakong. 

 «Og i stedet for øye har han et svart bind! Jeg så det!» sa Bolla viktig.  

 «Han har en berømt bestefar», erklærte Flakong ærbødig. 

 «Han heter Robin» la Bolla til. 

 Alle kikket i deres retning og alle tenkte: 

 «De er sikket gode venner med ham, siden de vet så mye om ham.»  

 Og Bolla og frisør Flakong så stolt på alle som var der. Så fint det var å sole seg i 

glansen, om enn bare for et øyeblikk! 

 Da kom gjøgleren Fløyte styrtende ut på torget. Vafline og Sjokko var ikke sammen 

med ham. De hadde løpt inn i en annen gate. 

 Gjøgleren Fløyte begynte å albue seg fram gjennom folkemengden. Nå var han alle-

rede kommet til midten av torget. Og selv om det var bråkete og trangt, snudde alle seg mot 

ham, så høyt ringte bjellene på lua hans. 

 «Hei du, ikke dytt!» sa Bolla frekt. Han var misfornøyd med at noen tok oppmerk-

somheten bort fra ham. 

 «Jo, faktisk», sa frisør Flakong og støttet Bolla. «Folk prater, mens han bråker. Som 

om han er den viktigste her.»  

 Flakong rakk heller ikke å nyte berømmelsen sin.  

 Gjøgleren Fløyte snudde seg raskt mot Bolla og ropte muntert: 

 «Å, kjære deg, ja unnskyld meg! Men du er jo så tykk, at du tåler lett et trykk!» 

 «Men han er jo morsom», sa noen og smilte. 

 «Det betyr ingenting», sa noen andre og rynket på nesa.  

 «Hvem er han for en?» sa resten og trakk på skuldrene, mens de betraktet denne 

moromannen i den fargerike lua.  

 Og han stupte lett og enkelt kråke og pratet i vei: 

 «Hvem jeg er? Jeg er Fløyte, jeg er gjøgler. Jeg er full av ablegøyer. Men nå jeg tulle 

ikke vil, for jakten har ei stilnet til.» 

 «Hvilken jakt?» spurte skomakeren forbauset. 

 «På meg en skjegget mann nå jakter. Fange vil meg om han makter!»  



	27

 «Jeg forstår ingenting», sa skomakeren. «Det er vel ikke han som har dukket opp i 

byen vår, og som ikke lar oss være i fred? Vet du hva? La oss gå hjem til meg. Jeg bor like 

ved. Og der kan du forklare meg hva som har skjedd.»  

 Han tok gjøgleren Fløyte i hånden og førte ham med seg. 

 «Pling!» lød bjella på narreluen, og de ble borte rundt hjørnet. 

Hvor er han? 

Da Robin kom til Pappklokketorget, var det et voldsomt leven der. 

 Robin lot øynene gli over torget og brølte med sin høyeste røst:  

 «Hvor er den guttungen med lua med bjeller på? Kom med ham, nå!»  

 Det ble helt stille. Bare skredderen raslet med avisen. Han var tunghørt og hadde ikke 

hørt noe. 

 Da la Robin merke til konditoren like ved siden av seg.  

 «Du, min gamle venn! Du kan jo fortelle meg hvor den uskikkelige guttungen og kon-

fektjenta har gjort av seg!» 

 Konditoren rettet på brillene, hevet brynene og sa:  

 «Du spør etter den lystige gutten med den fargerike narreluen? Om han virkelig er en 

uskikkelig guttunge, så la jeg slett ikke merke til det.» 

 Konditoren skjulte øynene bak øyenbrynene og mumlet noe.  

 Han tenkte akkurat ut en krem av vårfiolblader. 

 Urmakeren bøyde seg fram og så på klokka på armen til skredderen som stod ved si-

den av ham, som om han hadde tenkt å reparere den der og da. 

 Smedene ble morske og slapp de tunge sleggene fra skuldrene og dumpet dem ned på 

bakken så det dundret. 

 De som hengte opp plakater, tok til å granske de fargerike rullene sine og stakk om-

hyggelig noen bunter med pensler i lommene på forklærne sine. 

 De eldre ble redde, krøp sammen og prøvde å gjøre seg usynlige. Noen sterke unge 

menn knyttet nevene, mens jentene sluttet å prate og skalv i stillhet. 

 Folk begynte å bevege seg på plassen. Alle prøvde å komme seg lengst mulig unna 

Robin.  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 Noen var redde ham. 

 Andre gjorde det for å være på den sikre siden.  

 Resten gjorde det for bedre å få se ham fra topp til tå. 

 Bare frisør Flakong fortsatte å stå på samme sted. Hvorfor skulle vel han gjemme seg 

for røveren Robin når han ble regnet som en venn? 

 Bolla kikket fram bak ryggen på frisør Flakong. 

 «Det virker som jeg må snakke med dere på en annen måte», sa Robin truende. «Jeg 

sverger ved min bestefar…» 

 Robin rakk ikke å snakke ferdig før frisør Flakong rev av seg hatten for å hilse og 

spurte:  

 «Og hvordan har den berømte bestefaren din det?» 

 Robin ble rasende: 

 «Ikke våg snakke om bestefaren min Storfot! Han var berømt nok uten at du trenger å 

blande deg inn i det med dine spørsmål!»  

 Frisør Flakong ble så redd at han glemte at han allerede hadde tatt av seg hatten, og 

dro av seg parykken for å hilse igjen.  

 Fra parykken kom en rosa puddersky som stoppet ved nesa til Bolla. Han trakk inn 

pusten, men istedenfor å nyse så plumpet han ut: 

 «Hmm… hmm… jeg vet hvor han er! Han er hos skomakeren!» 

Til skomakeren! Fortere enn svint!  

Vafline og hunden Sjokko skyndte seg uten å se seg tilbake. Endelig nådde de huset til kondi-

toren, og først da så de seg tilbake. 

 «Sjokko, men hvor er gjøgleren Fløyte? Han har vel ikke havnet i klørne på kjeltrin-

gen Robin?» 

 Sjokko kastet seg mot Vafline, begynte å hoppe opp og ned og bjeffe av glede og 

slikke henne på hendene.  

 «Å, Sjokko, Sjokko», sukket Vafline. «Du er en klok hund, men du forstår ikke alt 

ennå. Jeg håper endelig han greide å komme seg unna.»  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 Vafline gikk inn i huset og tente et lys. Store mørke skygger løp over veggene, vekk 

fra flammen og hoppet ut av vinduet. 

 Da konditoren kom hjem, fortalte Vafline alt om gjøgleren Fløyte og om forfølgelsen. 

 «La meg se. Denne gutten med narrelue reddet Sjokko? Oi, oi, oi, så fælt!» 

 «Hvorfor det? Han reddet ham jo!» undret Vafline seg. 

 «Jeg løp sporenstreks til skomakeren for å advare ham», sa konditoren opprørt. «Men 

jeg kan jo ikke løpe fortere enn Robin? Han skritter over gjerder, plakattavler og til og med 

over hus. 

 «Nå forstår jeg ingenting, ingen verdens ting», sa Vafline og hikstet. 

 «Ja, ja. Nei, nei. Jeg er veldig bekymret. Men jeg hadde helt glemt at du ikke var på 

Pappklokketorget! Vennen din, gjøgleren Fløyte, er nå hos skomakeren, og Robin gikk dit og 

da tar han helt sikkert Fløyte. Oi, oi, oi, så synd!» sa konditoren og ristet på hodet. 

 Han ble så lei seg at han glemte å skrive ned innholdet i den nye kakekremen av vår-

fiolblader i den store oppskriftsboken sin.  

 «Og hvor er Bolla?» spurte Vafline. 

 «Vær så snill, ikke minn meg på Bolla», sa konditoren og rynket pannen. «Ham hadde 

jeg allerede glemt» sa han og snudde seg mens han sugde på en kremtapp. 

Noen ganger lønner det seg å tenke seg om 

Det var blitt mørkt. Blå månestråler løp fra vindu til vindu.  

 Lampa over inngangen til huset til skomakeren var knust, under foten til Vafline knas-

te det i et glasskår. Hun tok det opp og la det i lomma.   l 

 Skomakeren satt på trappetrinnet og hang med hodet.  

 «God kveld», hilste Vafline. 

 Skomakeren ristet på hodet. 

 «Nei, nei», sa han. «I dag slår jeg ikke i hæler, og syr heller ikke sløyfer på ballsko. 

Hendene mine lystrer ikke, uansett hvor sint jeg blir på dem.» 

 «Du kjenner meg ikke igjen. Jeg er konfektpapirjenta. Si meg, hvor er gjøgleren 

Fløyte? Og hvorfor er lampa din knust? Uff, det aner meg at noe forferdelig har skjedd.»  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 «Jeg forstod med en gang at denne skjeggete Robin ikke var noe godt menneske», sa 

skomakeren. «Han tok den stakkars gutten, puttet ham i lomma og lukket den med en stor 

sikkerhetsnål. Jeg ville forsvare ham, men hendene mine lystret ikke. For første gang i livet! 

Det føltes som om noen holdt dem hardt bak på ryggen min.» 

 Skomakeren sukket tungt. 

 «Uffa meg, hva skal vi gjøre?» spurte Vafline og slo hendene sammen.    

 «Jeg løp etter dem og så at han låste gutten inne i såpekjelleren», fortsatte skomake-

ren. «Jeg kunne ikke gjøre noe mer.»  

 Og så sukket han tungt igjen.  

 «Hva for en kjeller?» spurte Vafline. 

 «I såpekjelleren oppbevarer de såpebobler. Om sommeren blåses de opp med varm 

luft, og om vinteren fyrer vi med disse såpeboblene. Du tar en boble, stikker hull i den med 

en nål, og da brer den varme luften fra såpeboblen seg ut i rommet. Kjelleren ligger helt i ut-

kanten av byen, i Bjelleklanggaten.» 

 Vafline livnet til.  

 «Vi må sporenstreks løpe dit og redde gjøgleren Fløyte!» utbrøt hun. «Jeg har et lite 

glasskår. Med det kan gjøgleren Fløyte grave en underjordisk gang ut av kjelleren og 

rømme.» 

 Vafline tok fram glasskåret fra gatelampa. Og da falt et sammenrullet lønneblad ut av 

lommen hennes. 

 Skomakeren tok opp bladet og begynte tankefullt å glatte det ut på håndflaten sin. 

Lampa fra nabohuset svingte seg i vinden og en gul stråle skled over bladet. 

 «Hva er det for noe?» spurte skomakeren forundret og holdt bladet opp mot øynene. 

«Her står det skrevet noe. Jeg må finne brillene mine.» 

 «Det er ikke nødvendig», sa Vafline. «Det var en mann med grønn hatt som gav meg 

bladet. Han heter Brem og er hattemaker. Han sa også: «Hvis du trenger min hjelp, så kan du 

se etter meg i Storbyen».»  

 Skomakeren så bekymret ut.  

 «Vent litt, vent litt», sa han. «Snakker du om Storbyen?»  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 «Ja, han skulle være på markedet. Men det er vel veldig langt til Storbyen, og vi må 

hjelpe gjøgleren Fløyte så fort vi kan.»    

 «Det lønner seg å ta det med ro, kjære deg!» stoppet skomakeren henne. «Noen gan-

ger lønner det seg å sette seg ned og tenke seg godt om. Det hjelper også i nødens stund.» 

Han lukket ørene med hendene, senket øyenbrynene og var stille lenge.  

 Plutselig smilte han, løftet pekefingeren og sa høytidelig:  

 «Jeg har tenkt ut noe!» 

Såpekjelleren 

Bolla tittet fram bak hushjørnet. Han så at Robin låste gjøgleren Fløyte inne i såpekjelleren.  

 «Det har han godt av, den gjøgleren Fløyte. Så blir han ikke så høy på pæra», sa Bolla 

glad. 

 Røveren Robin stod ved den låste kjellerdøra og tenkte høyt: 

 «I morgen river jeg den fillegutten opp i biter og lapper lommen min med dem. Nå 

har jeg hele byen i min hule hånd. Jeg kommer til å bli søkkrik. Og jeg trenger en stor lomme 

uten hull til alle pengene. He, he, he, noe sånt hadde ikke engang min bestefar Storfot funnet 

på, selv om han var en berømt røver!» 

 Robin gikk bort til det lille kjellervinduet og kikket inn med ett øye. I kjelleren var det 

mørkt og stille.  

 «Hei du, fargetufs!» ropte Robin. «Nå må du ikke kjede deg uten meg. Jeg kommer 

tilbake i morgen tidlig. He, he, he!» 

 Gjøgleren Fløyte svarte ikke.  

 «Han kan fortsatt rømme», tenkte Robin. «Jeg skulle ha holdt vakt. Men det er mørkt 

ute, og veldig skummelt.»  

 Robin kikket seg forsiktig rundt.  

 «Tenk om noen angriper meg? Jeg kjenner jo ikke byrøvere. Bestefaren min, den be-

rømte røveren Storfot pleide å si: «Det er bedre å ikke møte noen, enn å støte på en ukjent 

røver.» 

 Robin kikket seg rundt en gang til. 

 Og der stakk hodet til Bolla fram bak hjørnet.  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 «Hoi, hoi, hvem er det?» sa røveren Robin med sin høyeste hviskerøst. «Ikke skrem 

meg. Du vet jo hvor sint og farlig jeg blir når noen skremmer meg!» 

 «Jeg s-skremmer ingen», sa Bolla skjelvende. «Jeg er redd selv.» 

 Røveren Robin kjente igjen Bolla og roet seg ned. 

 «Ikke vær redd meg, tjukken», sa han med sin hyggeligste røst.  

 «Jeg er ikke redd. Jeg er bare litt småredd», sa Bolla. Han krøp sammen og kom var-

somt nærmere.  

 Robin klappet ham på skulderen og sa: 

 «Sitt her ved døra og pass på at ingen kommer ut. Imens går jeg… Ja, hva skal jeg? Å 

ja, jeg går for å sanke sopp. Akkurat. Jeg liker veldig godt å sanke sopp om natten. Og prøv 

deg ikke på å le av meg!»  

 Og røveren Robin gikk av gårde mens han trallet på sin yndlingssang: 

«Spinn, spinn, 

Spindelvevet øker. 

Edderkoppen Finn, 

han til middag flue søker. 

Spinn, spinn, 

spindelvevet har en bue. 

Edderkoppen Finn 

Han fanget har en flue.» 

Hva den gamle skomakeren hadde funnet på 

«Her er Bjelleklanggaten», sa skomakeren. «Og der, under den fiolette lampa ligger såpekjel-

leren.»  

 «Stopp!» hvisket Vafline og stirret ut i mørket. «Det er noen som går ved såpekjelle-

ren.» 

 Skomakeren stoppet opp.  

 Sjokko knurret lavt. 

 «Det er ikke Robin», sa skomakeren. «Han er for liten til å være Robin.»  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 «Det ser ut som Bolla», hvisket Vafline.  

 «Hm», undret skomakeren seg. «Hva gjør han her?» 

 De gikk bort til Bolla. 

 Sjokko begynte igjen å knurre. 

 «Hvorfor er du her?» spurte skomakeren. 

 Bolla gikk viktig fram og tilbake foran den låste kjellerdøra. 

 «Jeg holder vakt!» sa han stolt. «Vennen min Robin bestemte seg for å lære den bølla 

gjøgleren Fløyte en lekse, fordi han han dyttet til meg på torget.» 

  Bolla blåste opp kinnene, og ansiktet hans så enda rundere og dummere ut. 

 Imens gikk Vafline bort til vinduet 

 «Gjøgler Fløyte, er du der?» spurte hun hviskende. 

 Fra dypet i den mørke kjelleren kunne man høre stemmen til gjøgleren Fløyte. 

 «Her er jeg! Her! Jeg blir plaget av mygg. Jeg er ikke trygg. Her kommer det mus, 

krypende som lus. Og rundt meg er det bobler. De glatte er og våte, for de er av såpe.» 

 «Ikke mist motet, gjøgler Fløyte», sa Vafline. «Såpeboblene vil redde deg. Velg ut en 

stor og sterk en. Rull den bort til døra. Og akkurat når Robin åpner kjelleren, så holder du deg 

fast i såpeboblen. Den kommer til å lette fra kjelleren og du med den.» 

 «For en idé! Å så smart! Alt er såre klart», sa gjøgleren Fløyte glad. 

Vafline tok lønnebladet opp av lomma og kastet det inn gjennom vinduet. 

 «Dette bladet kan du gi til hattemaker Brem på markedet i Storbyen. Han hjelper oss 

helt sikkert», hvisket hun.  

 Imens verken så eller hørte Bolla noen ting. Han gikk fram og tilbake med en viktig 

mine, og fortalte i det vide og brede skomakeren om sin modige, berømte og forferdelig klo-

ke venn, som het Robin.    

Han kommer tilbake! 

«Se der! Se der!» ropte en gutt. Han klatret opp i en lyktestolpe og viftet med armene.  

 Det smalt i noen vindusskodder. Noen hoder med nattluer på stakk ut av vinduene. På 

de små balkongene trengte kvinner og småjenter seg sammen. Alle så opp mens de myste mot 

morgensola.  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 Over hustakene fløy det en stor såpeboble som nesten traff pipene. Den var blå som 

himmelen, oransje som sola og grønn som gresset.  

 Såpeboblen steg høyere og høyere og sammen med den gjøgleren Fløyte som holdt 

hardt rundt den med armene.  

 Alle i byen visste allerede at den morsomme og modige gjøgleren Fløyte hadde falt i 

hendene på den slemme Robin. Og det er ikke så rart. For nyheter flyr så fort at de noen gan-

ger tar igjen seg selv.  

 «Han er reddet!» jublet noen. 

 «La oss se, la oss se!.. Man kan aldri stole på en såpeboble!» sa noen andre og ristet 

på hodet.  

 «Hvorfor holder han på sånn?» undret resten. «Han kunne jo bare ha sittet rolig og 

ventet.»  

 Først løp Robin etter såpeboblen som fløy av gårde, så begynte han å hoppe etter den 

for å prøve å fange den. Alt sammen forgjeves. 

 Så stoppet han, og for å se opp kastet han hodet så langt bakover at skjegget kom 

høyere enn nesen.  

 «Nå, nå flyr den på værhanen!» utbrøt Robin.  

 Men gjøgleren Fløyte fløy allerede høyere enn alle værhanene. 

 «Måtte den hekte seg fast i en grein!» håpet Robin. 

 Men ikke engang de høyeste trærne nådde opp til ham. 

 «Da vil en fugl vil sneie borti den med vingen, og så sprekker såpeboblen! He, he, 

he!» sa Robin med sin mest overbeviste røst. 

 Men såpeboblen fortsatte å fly og glitre i sola. 

 «Jeg kommer snart tilba-ake!» ropte gjøgleren Fløyte og forsvant langt bort bak tre-

toppene. 

 «Hørte dere? Han kommer tilbake!» ropte noen i glede. 

 «Kommer han tilbake?» undret andre seg. 

 «Han kommer tilbake…» hvisket resten tvilende.  



	35

Karusellen 

«Fuglene har våknet i morgengry 

Jeg flyr på en boble som på en sky. 

Skogen og jordene de sover ei 

Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-lei», 

sang gjøgleren Fløyte. 

 Det blåste en varm vind. Snart løftet den såpeboblen høyt, høyt opp, og snart slapp 

vinden den nesten ned til jorden. Gjøgleren Fløyte så allerede steinmuren rundt Storbyen 

foran seg. Den var rosafarget av sola.  

Men så begynte såpeboblen å virvle, trekke seg sammen, bli mindre og begynte sakte å dale 

ned mot jorden. 

 Gjøgleren Fløyte holdt seg enda hardere fast i den og ropte: 

 «Bli større og finere, du såpeboble skinn! Blås, blås, blås du mildeste vind!»  

 Og det var som om vinden hørte ham. Såpeboblen steg opp og fløy over bymuren. 

 Under seg så gjøgleren Fløyte det fargesprakende markedet og den støyende folke-

mengden. Han hørte muntre rop og bruddstykker av sanger, og det vaiet flagg i mange farger 

på husene.  

MARKED! MARKED! MARKED! 

 Dette ordet var skrevet overalt: på husene, på flaggene, på gjerdene. 

 Så flyr gjøgleren Fløyte over torget, over karusellen som ligner på en paraply i alle 

regnbuens farger. 

 Så plutselig… 

 «Pong!» sprakk såpeboblen med glassklang. 

 Gjøgleren Fløyte lukket øynene.  

 Snart så krasjer han i bakken.  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 Han faller,  

   faller,  

faller… 

 Det føltes som om han hadde krasjet, men av en eller annen grunn hadde han ikke 

slått seg.  

 Gjøgleren Fløyte hadde lyst til å åpne øynene, men han kjente at han falt fortsatt, bare 

ikke nedover, men framover. 

 «Det kan vel ikke være at vinden tar meg med videre uten såpeboblen?» tenkte gjøg-

leren Fløyte og åpnet øynene. 

 Men hva var det? Det viste seg at han hadde falt rett ned på karusellen, på ryggen til 

et lite trereinsdyr. 

 Så det var derfor han først falt nedover, og så framover – karusellen gikk rundt! 

 Den tykke karusellmannen hadde ikke lagt merke til hvor gjøgleren Fløyte kom fra, 

men han la straks merke til at det satt en gratispassasjer på reinsdyret. 

 Han ropte sint:  

 «Betal! Du må betale!» 

 Men gjøgleren Fløyte hadde allerede passert ham.  

 Karusellmannen hørte bare noen bruddstykker av ordene: 

 «Jeg… Fløyte !..» 

 «Hvilken skøyte?» Det forstod ikke karusellmannen. 

 Han stod stille, mens gjøgleren Fløyte suste forbi på ryggen til reinsdyret og rakk bare 

å rope ut ett ord for hver runde. 

 Han ropte, men karusellmannen kunne ikke oppfatte noe som helst. 

 «Jeg leter etter…» 

 «Hvilke retter?»  

 «Hattemaker Brem…» 

 «Sier du jeg er slem?» 

 «Jeg kommer fra konfekt…» 

 «Vil du ta kollekt? Jeg har allerede sagt at du må betale! Med penger!» ropte 

karusellmannen og stoppet karusellen.  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 «…jenta» avsluttet gjøgleren Fløyte og hoppet ned fra trereinsdyret.  

 «Gjenta? Jeg gjentar: Du må betale en sølvmynt», sa karusellmannen sint og grep 

gjøgleren Fløyte hardt i armen. 

 «Du tar helt feil», sa gjøgleren Fløyte. 

 Han tok lønnebladet opp av lomma. 

 «Se her», han rakte karusellmannen bladet. «Les.» 

 Karusellmannen tok bladet i hånden. Det stod bare tre ord på det: «Godhet, frihet, 

dyktighet.» 

 Men det var nok. Karusellmannen smilte bredt og ble godheten selv. 

 «Men hvorfor sa du det ikke med en gang, da? Det er mottoet til hattemaker Brem. 

Alle kjenner ham. Hattemaker Brem er en tryllemester, best i verden: tykke blir slanke og 

ranke i hattene hans, lave blir høye, og stygge blir pene. Over inngangen til hattemakerverk-

stedet hans henger en filigranshatt med en sølvfjær i. Du kan ikke unngå å legge merke til 

den.» 

 «Takk skal du ha», sa gjøgleren Fløyte. «Jeg løper dit nå, det går bra.» 

 «Du må gjerne komme tilbake og ta karusellen igjen!» ropte karausellmannen etter 

ham. «Å kjøre rundt er det mest beroligende i verden. Og det er det veldig mange som liker.» 

Konge eller røver? 

Da Robin skjønte at han ikke greide å fange gjøgleren Fløyte, mistet han humøret fullstendig. 

 «Jeg finner ham uansett, det sverger jeg på ved min bestefar, den berømte røveren 

Storfot», sa Robin med sin mest humørløse røst.  

 Og alle hørte naturligvis det han sa. 

 Hoder og nattluer gjemte seg. Skoddene klappet igjen. Balkongene ble tomme. Gutte-

ne rant som erter ned fra lyktestolpene. Først ble det helt stille. Så kunne man høre noen for-

siktige stemmer. 

 «Han er en røver!» hoiet noen. 

 «Han er nok en røver», samtykket andre. 

 «Han er virkelig en røver», sa resten og ble skremt.  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 «Hvem våger å si at jeg er en røver?» ropte Robin. «JEG ER KONGEN AV PAPP-

BYEN! Husk det.» 

 «Konger kan også være røvere», sa noen. 

 «Og røvere blir noen ganger konger», sa andre.  

 «Og det lureste er å holde seg lengst mulig unna både røvere og konger», sa resten og 

begynte å gå hver til sitt. 

 «Aha! Dere har tenkt å stikke av!» ropte Robin med sin uhyggeligste røst. «Det skal 

vi ikke ha noe av! Dere stikker ikke noe sted! Jeg har dere alle i mine hender!!!» 

 Og Robin grep dem etter trådene på ryggen. Han løp rundt i gatene, stakk hånden inn 

vinduene, slepte noen ned fra balkongene, andre dro han ned fra loftene. 

 Han løp rundt i hele byen, så kom han ut på Pappklokketorget. 

Støvler til Robin 

«Jeg forstår det ikke», sa hattemaker Brem. «Det er så stille ute, det er som om hele byen so-

ver.» 

 «Kanskje de alle er savnet? Kanskje vi selv feil har havnet?» sa gjøgleren Fløyte for-

undret.        

 Hattemaker Brem og gjøgleren Fløyte gikk langs de tomme gatene i Pappbyen, og de 

møtte ingen på veien. 

 Plutselig stoppet hattemaker Brem. 

 «Hører du!» spurte han gjøgleren Fløyte. 

 Gjøgleren Fløyte satte fram venstre øre. 

 «Bank, bank-bank. Bank, bank-bank», hørte han. 

 «Det er en hakkespett.» 

 «Nei-nei», sa hattemaker Brem. «Hakkespetter leter alltid etter noe, derfor lyder de 

slik: hakk-hit, hakk-dit!»  

 «Da er det en klokke!» 

 «Klokker er alltid veldig sikre på seg selv, derfor slår de: tikk-takk, alltid-tikk! Tikk-

takk, alltid-takk!» 

 «Men da er det en hammer, da!»  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 «Riktig!» sa hattemaker Brem. «En eller annen slår med en hammer. Han sikter for å 

treffe riktig: bank? Og slår: bank-bank! Vi må skynde oss til Pappklokketorget. Det skjer noe 

der.» 

 «Dersom noen bråker, betyr det at noen våker!» sa gjøgleren Fløyte og ble glad. 

 Hammerslagene kom fra huset til skomakeren. Gjøgleren Fløyte løp opp trappene og 

åpnet døra.  

 Skomakeren satt ved arbeidsbordet sitt og hamret inn noen små spiker inn i en enorm 

såle på en kjempestøvel. 

 Hammeren hans slo rytmisk på de små spikerhodene av kobber: 

 «Bank-bank! Bank-bank-bank!» 

 «God dag», sa gjøgleren Fløyte. 

 «Oi-oi-oi, er det allerede dag!» sa skomakeren forskremt. «Jeg må skynde meg. Jeg 

rekker ikke å slå fast hælene! 

 «Kjenner du meg ikke igjen? Det er meg. Jeg og du er jo venner!» utbrøt Fløyte. 

 «Joda, joda, jeg kjenner deg igjen», sa skomakeren. «Jeg har bare så dårlig tid. Jeg må 

ha støvlene ferdig til klokken på torget slår to ganger.» 

 «Hvilke kjempeføtter skal ha sånne digre støtter??» spurte gjøgleren Fløyte. 

 «Ikke forstyrr meg. Klokken på torget har allerede slått én gang. Jeg har igjen å slå i 

og feste hælene. Det er nemlig støvler til Robin», sa skomakeren og banket enda fortere med 

hammeren.  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Klipp-bam! Pssjjj! 

På Pappklokketorget sydet det av arbeid.  

 «Klipp-klipp! Klipp-klipp!» klapret saksa til frisør Flakong. 

 «Bom-bam! Bam-bom!» hamret fire smeder med sleggene sine. De smidde metallbe-

slag til støvlene til Robin.  

 «Pssjjj, pssjjj!» lød det tunge strykejernet i hendene på skredderen. Han strøk lappene 

til lommene til Robin, en firkantet rød, en lang blå og en rund gul . 

 Robin satt på en forhøyning midt på plassen. I hendene holdt han hardt i et knippe 

med tråder som gikk til pappmenneskene. Ved siden av røveren var det slengt to tomme sjo-

koladeesker. En sprutrød Bolla var i ferd med å åpne en tredje eske, og han peste tungt som et 

varmt strykejern. 

 «Raskere! Fortere!» ropte Robin og dro i trådene. 

 «Klipp-klipp! Pssjjj! Bom-bam! Pssjjj!» svarte plassen som et ekko. 

 «Enda raskere! Enda fortere!» ropte Robin og dro på nytt i trådene. 

 «Klipp-bam! Pssjjj! Klipp-bom! Pssjjj!» lød det overalt. 

 «He-he! Enda raskere!» 

 Men det var umulig å jobbe enda raskere.  

 Det spraket blå gnister av sleggene. Det stod en hvit sky av damp opp fra strykejernet. 

 Midt i alt dette arbeidet dukket Vafline opp på Pappklokketorget.  

 «Hva skjer her, da?» spurte hun høyt.  

 Men ingen svarte. Det blinket i sleggene. Strykejernet gikk fram og tilbake over lap-

pene. Saksa tygde uten stans. 

 «Stopp!» ropte Vafline. 

 Robin for sammen, og i ren forskrekkelse mistet han alle trådene. 

 «Bam!..» hamret sleggene. 

 «Pssjjj!..» hveste strykejernet.  

 «Klipp!..» klapret saksa og klipte for siste gang. 

 Alle stoppet opp og løftet hodene. 

 «Endelig!» sa noen.  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 «Heldigvis!» sa andre. 

 «Men hva er det vi egentlig holder på med?» undret resten. 

 «Men hvorfor skremte du meg?» sa Robin med sin mest lunefulle røst. «Nå skjelver 

hendene mine. Og jeg greier ikke å holde trådene i det hele tatt!» 

 «Du kan sy i lappene dine selv!» sa Vafline og trampet med beina. 

 «Nei jaså nå! Du tar ikke den tonen med meg!» sa Robin sint og rakte ut hånden for å 

fange Vafline.  

 Men hunden Sjokko flekket tenner og knurret sint: «Gr-rr!» Robin trakk til seg hån-

den og truet Sjokko med fingeren. 

 «Så, så!» sa han. «Ja vel da, konfektjente, ettersom hunden din ber så høflig så tilgir 

jeg deg. Ikke vær redd.» 

 «Jeg er ikke redd», sa Vafline rolig. «Ingen er redde.»  

 «Selvfølgelig er vi ikke redde», sa noen modig. 

 «Man blir redd når det er skummelt, men når det ikke er skummelt, så er det ingenting 

å være redd for», sa noen andre bestemt. 

 «Dersom man ikke er redd, så er man ikke redd!» sa resten og knep øynene sammen. 

 Robin spratt opp og trampet med beina mot Vafline. 

 «Hva har du gjort?!» ropte han med sin mest fornærmede røst. «De har sluttet å være 

redd for meg.» Robin klødde seg i skjegget som bare var klipt på den ene siden. Han brølte: 

«Men det gjør ikke noe, for nå skal jeg skremme dere alle!» 

 Røveren Robin festet det svarte bindet for høyre øye og tok pistolen ut fra beltet. 

 Pistolen som ikke kunne skyte, men som til gjengjeld den var stor og skummel. 

Tre vidunderlige ord 

«Vi kom visst akkurat i tide», sa hattemaker Brem. 

 Han stod på Pappklokketorget og gjøgleren Fløyte satt på skulderen hans som på en 

trone. 

 «Gjøglere Fløyte! Hattemaker Brem!» sa Vafline og lo muntert og klappet i hendene.  

 Sjokko bjeffet glad og logret med halen.  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 «Hør her», sa Vafline glad. «Sjokko kjente dere igjen begge to. Det er en klok hund, 

og nå forstår den allerede absolutt alt!» 

 Hattemaker Brem så på Robin. 

 «Jeg kjenner deg igjen», sa han. «Du er røveren fra Storveien, han som elsker å sove 

hele dagen!» 

 «Men jeg er ikke bare en røver», sa Robin med sin stolteste røst. «Bestefaren min 

Storfot var en berømt røver. Så det så!» 

 «Ja, der fant han visst noe å være stolt av», lo hattemaker Brem ironisk. «Det eneste 

en røver kan være berømt for, er å å gjøre røverting.»  

 «Men bestefaren min Storfot var kjempeskremmende!» sa Robin med sin meste frykt-

inngytende røst. 

 «Og så da?» 

 «Jeg ligner jo på ham!» 

 «Da må vi snakke med deg på en annen måte», sa hattemaker Brem med en dyster 

mine. 

 «Hva mener du med en annen måte?» spurte Robin med sin mest forfjamsede røst. 

 «Med knyttnever og spark!» ropte gjøgleren Fløyte. 

 Hattemaker Brem nikket bifallende med hodet. 

 Og Robin fortet seg å gjemme den skumle pistolen i lommen. 

 «Vent litt! Vent litt!» sa han. «Du har ikke hørt alt. Bestefaren min Storfot var også 

veldig lydig. Og jeg ligner jo på ham. Dersom du ber meg pent, så kan jeg gå bort av meg 

selv.» 

 Og Robin trippet på tærne bort fra Pappklokketorget. Og han så seg ikke tilbake en 

eneste gang. 

 «Han ble redd. Hurra!» ropte Vafline. 

 «Hurra!» ropte noen. 

 «Hurra!» ropte andre. 

 «Hurra», sa resten. Men ikke så høyt, for å være på den sikre siden. 

 Det var bare Bolla som ikke ropte hurra. Han gjemte seg bak Pappklokketårnet, og 

bare de skjelvende kinnene hans var synlige.  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 Men alle hadde glemt Bolla. Når alt blir bra, så har man slett ikke lyst til å tenke på 

det som ikke er bra. 

 Gjøgleren Fløyte hoppet ned fra skulderen til hattemaker Brem og kastet seg fram for 

å klemme Vafline og hunden Sjokko. 

 Og hattemaker Brem samlet alle pappmenneskene rundt seg og knyttet trådene fra 

hodene og hendene på hver enkelt av dem sammen i en knute. 

 «Sånn ja», sa han. «Nå er alt i orden. Hodet og hender vil være lydige mot hverandre. 

Vil hodet jobbe, så jobber hendene. Jobber hendene, så jobber hodet også. Ingen kan heretter 

tvinge dere til å gjøre noe dere ikke vil. Og alle blir lykkelige. Det er ikke så vanskelig hvis 

dere husker tre vidunderlige ord: GODHET. FRIHET. DYKTIGHET. 

 «Godhet!» sa noen. 

 «Frihet!» sa andre. 

 «Dyktighet!» sa resten. 

Den tidligere røveren 

Under den store eika ved Storveien satt Robin i tanker og spiste blåbær. Han kastet bær etter 

bær inn i munnen og ristet sørgmodig på hodet. 

 «Hva skal jeg gjøre nå, da?» funderte Robin. «Bestefaren min, den berømte røveren 

Storfot sa: «Dersom du ikke har det bra, så finn på noe.» Men jeg kan slett ikke komme på 

noe.» 

 Robin sukket, tok bindet bort fra det høyre øyet og kastet pistolen langt unna. Pistolen 

som ikke virket, men som var stor og skummel. 

 «Jeg får begynne å plukke blåbær i skogen og ta dem med til konditoren. Og så kan 

han servere meg blåbærkake. Til assistent tar jeg Bolla. Vi ble jo nesten venner.» 

 Ja-ja! Det er jo ikke noe å gjøre med det.  

ALLE LIKER EKTE MESTERE, MEN INGEN LIKER EKTE RØVERE!  
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Del 2 Kommentarer til oversettelsen 

Å oversette for barn er ikke en så enkel oppgave som man kanskje kunne tro. Som Gillian 

Lathey skriver i Translating Children´s Literature: «The writing of books for children is an 

underestimated art, and the translation of books for children doubly so.» (Lathey, 2016, s 1) 

Hun sier også at: «A text written for children or young adults may be just as demanding in its 

intellectual complexity, stylistic flair or thematic content as a work for adults,…». (Lathey, 

2016, s 1) Språket kan kanskje virke enkelt i barnebøker, men det er vanligvis rikt på forestil-

linger som skaper en egen fantasiverden for leseren. Det er derfor viktig å bruke innlevelse 

og empati og beholde historien slik den var ment fra forfatteren sin side. «Å møte boka i fri-

het uten pedagogiske, moraliserende, oppdragende hensyn…» er en viktig utfordring for 

oversetteren, sier Tormod Haugen, oversetter av barnelitteratur. (Qvale, 1991, s. 199)  

 I denne delen av oppgaven vil jeg kommentere og reflektere over utfordringer jeg har stått 

overfor under oversettelsesarbeidet. Jeg vil først presentere generelle strategier jeg har valgt 

for oversettelsen som jeg så knytter til relevant teori. Jeg vil deretter fokusere på tre hoved-

temaer. Jeg vil legge størst vekt på analysen av navnevalgene og dikt, sanger og replikker 

som har rim og rytme. Disse var noe av det jeg brukte mye tid på og var det mest krevende i 

arbeidet med oversettelsen. Jeg vil også analysere min oversettelse av onomatopoetika, som 

jeg i flere tilfeller også slet med. Men først vil jeg si litt om valg av tekst, litt om forfatteren 

og barneboka og det teoretiske rammeverket jeg har forholdt meg til ved oversettelsen. 

2.1 Valg av tekst 

Det var egentlig tilfeldighet som gjorde at jeg valgte å oversette Leonid Jakhnins barnebok 

Площадь картонных часов fra 1971 – i min oversettelse Pappklokketorget. Jeg var utveks-

lingselev i Sovjetunionen/Russland i 1991/92, og jeg ble godt kjent med hvordan Russland 

var og hvordan russerne hadde det da. Da jeg skulle velge tekst til oppgaven, hadde jeg lyst å 

velge noe som handlet om tiden etter Sovjetunionens fall, siden jeg var nysgjerrig på hvordan 

menneskene i Russland har tilpasset seg endringene som har vært siden tidlig 90-tallet. Men 

siden den oversatte teksten kun skal være på rundt 30-40 A4-sider, og jeg ikke hadde lyst å 

oversette kun et utdrag, begynte jeg å se meg om etter en novelle i stedet. Jeg fikk tips om en 
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bok som kunne være spennende å oversette, Салам тебе, Далгат! av Alisa Ganieva. Men 

denne hadde nok blitt i overkant utfordrende å oversette da den inneholder en del dagestansk 

ungdomsslang. Jeg ble så av samboeren min rådet til å oversette en barnebok. De er jo gjerne 

korte, da ville jeg kunne få oversatt en hel bok. Et raskt søk på nettet viste at det er få russiske 

barnebøker som har blitt oversatt til norsk. «Det flerspråklige bibliotek» har 8 barnebøker på 

både russisk og norsk oppført på sin nettside, men de fleste av disse er norske verk, som As-

bjørnsen og Moes eventyr. Jeg syntes derfor det var en god idé å velge en barnebok, og jeg 

fulgte rådet jeg hadde fått. I biblioteket i min naboby Tønsberg fant jeg i avdelingen for uten-

landsk barnelitteratur et godt utvalg bøker, og valget falt på Площадь картонных часов. Jeg 

leste litt i den, den hadde mange fine illustrasjoner, og jeg syntes fortellingen virket morsom. 

Jeg la også merke til at det var sanger der, noe som nok kom til å bli utfordrende å oversette, 

men dermed også spennende. 

  

2.2 Kort om forfatteren og barneboka 

Forfatteren Leonid Lvovitsj Jakhnin ble født i 1937 i Moskva. Han døde i Moskva i 2018. 

Han var utdannet arkitekt, men ble mer kjent som dikter, forfatter, dramatiker og oversetter. I 

1964 fikk han utgitt en diktsamling for barn i førskolealder og tidlig skolealder. Barneboka 

Площадь картонных часов er en av hans mest kjente fortellinger, og det også laget tegne-

film av den. Boka er kommet i flere utgaver, og det er visse forskjeller mellom dem. Jeg vil 

forholde meg til utgaven som kom ut i Moskva i 2013 på forlaget Eksmo. 
    

Historien i boka er lagt til en fantasiverden og handler om en hattemaker på vei fra markedet 

der han har solgt alle hattene sine. Han lager en liten by av pappen fra de tomme hatteeskene. 

I byen lager han også små pappmennesker som blir levende når man trekker i trådene deres. 

Hattemakeren blir kjent med ei lita jente og hunden hennes som kommer ut av et 

konfektpapir. Idyllen som er skapt, trues imidlertid av en slem landeveisrøver. Røveren 

prøver å ta makten over pappbyen og begunstige seg på bekostning av menneskene i byen, 

mens jenta og hjelperne hennes prøver å gjøre vondt godt igjen.  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2.3 Teoretisk rammeverk 

Å oversette barnelitteratur er en av det mest krevende og kompliserte oppgavene for en over-

setter sier Ronald Jobe ifølge Queiroga og Fernandes i deres artikkel «Translation of Child-

ren´s lieterature». (Queiroga og Fernandes, 2016, s. 3-4) Ifølge artikkelforfatterne slår Jobe 

fast at å oversette for barn og unge, er en kompleks utfordring som innebærer dilemmaer som 

å velge mellom å oversette direkte eller fritt. (Queiroga og Fernandes, 2016, s. 4) En fare ved 

direkte oversettelse er ifølge forfatterne at man vil gå for nær utgangsteksten og dette vil føre 

til en mangel på vitalitet eller redusert lesbarhet. En fri oversettelse vil kunne fjerne elemen-

ter fra teksten som er uatskillelige fra den og vil kunne gå imot forfatterens intensjon. Quei-

roga og Fernandes viser til O`Sullivan som presenterer sentrale problemer i diskusjonen om 

oversettelse av barnelitteratur. Han trekker blant annet fram: hjemliggjøring/ fremmedgjøring, 

og lesbarhet blant annet. Han nevner også rytme og onomatopoetika, som krever at oversette-

ren bruker sin kreativitet. 

Vanlige strategier som brukes i oversettelsesprosesser er hjemliggjøring og fremmedgjøring. 

Teorien omkring disse begrepene ble eksplisitt uttrykt og utviklet av Lawrence Venuti, men 

den går tilbake til Schleiermacher. Schleiermacher beskriver oversettelse som bruker hjem-

liggjøring slik: «[he] leaves the reader in peace, as much as possible, and moves the author 

toward him.» (Venuti, 2012, s. 49) Med andre ord blir teksten hjemliggjort på den måten at 

språk og kultur gjøres mest mulig lik mottagerspråkets språk og kultur. I min oversettelse har 

jeg for eksempel oversatt alle navnene i utgangsteksten til norske navn slik at leseren føler 

det som kjent, som noe hjemlig. Dette kommer jeg tilbake til i diskusjonen om navnevalgene. 

Ved fremmedgjøring vil det være omvendt: «the translator leaves the writer in peace, as much 

as possible and moves the reader toward (the writer)». (Venuti, 2012, s. 49) Her vil språklige 

uttrykk og kultur i utgangsteksten på lang vei beholdes, noe som gir teksten et fremmedartet 

preg.  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I oversettelsen av barneboka til Jakhnin setter hattemakeren for eksempel en stork på et av 

takene i byen han har laget. En stork på taket bringer lykke, noe som er fremmed i norsk kul-

tur. Jeg beholdt likevel fenomenet uten å gjøre det om til noe vi kjenner i vår kultur, men 

valgte å kompensere med «den skulle bringe hell og lykke».. 

  

Før jeg begynte å oversette vurderte jeg grundig hvilken strategi jeg skulle bruke. Jeg ønsket 

at oversettelsen skulle gi leseren muligheten til å bli kjent med russisk kultur, noe som peker i 

retning av fremmedgjøring som hovedstrategi. Imidlertid ble den første utfordringen jeg støt-

te på da jeg satte meg ned for å oversette, spørsmålet om hvordan egennavnene skulle over-

settes. De to første ordene i fortellingen er Мастер Тулья. Navnet har en betydning, nemlig 

hattepull, og mye ville mistes hvis ikke det skulle gjengis at hattemakerens navn faktisk var 

knyttet til hodeplagget. Jeg forsto allerede da en hjemliggjøringsstrategi også ville være vik-

tig i oversettelsen, og som vi skal se nedenfor endte jeg med hattemaker Brem. 

Det viser seg at handlingen i denne fortellingen foregår i en fantasiverden, som i et eventyr, 

uavhengig av nasjonalitet. Det er egentlig ganske få spesifikke kulturelle særegenheter, noe 

som gjør at analyse i henhold til begrepsparet hjemliggjøring/fremmedgjøring generelt ikke 

 blir det mest relevante når det gjelder oversettelse av handlingen og settingen som beskrives. 

Siden barn er målgruppen for boka anser jeg det også som viktig å unngå språklige særegen-

heter som gjør at den spesielle eventyrverdenen ikke blir forstått. Det ville være lett å gå for 

nært utgangsspråket slik at målspråket blir rart eller høres konstruert ut. Jeg har allikevel 

valgt å bruke ord som barn sannsynligvis ikke kjenner til med det formål å vekke deres nys-

jerrighet for språk. Dette er ord som «uminnelig», «ironisk» og «promenere». Målet mitt har 

vært å få oversettelsen til å høres naturlig ut, altså å få god flyt i det norske språket, noe som 

øker lesbarheten. Jeg har likevel ikke fjernet elementer fra narrativet, og legger vekt på å be-

holde originalens intensjon. 
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På det språklige planet har jeg imidlertid en hjemliggjøringsstrategi, eller med Nidas termino-

logi: «dynamisk ekvivalens». I definisjonen av dynamisk ekvivalens bruker han slik det står i  

The Translation Studies Reader redigert av Lawrence Venuti, termen «the «principle of equi-

valent effect», og han mener at «the relationship between receptor and message should be 

substantially the same as that which existed between the original receptors and the message». 

(Venuti, 2012, s. 144) Jeg ønsker altså at den norske leseren eller lytteren, i den grad det er 

mulig, skal oppleve det samme som den russiske leseren. Videre i Venuti står det at Nida syn-

es det er viktig å søke: «…the closest natural equivalent to the source-language message». 

(Venuti, 2012, s. 151) Nida bruker videre termen «co-suitability» om problemet med å finne 

det mest passende uttrykket. (Venuti, 2012, s. 152) Hovedbudskapet er altså at utgangssprå-

kets grammatiske strukturer og særegenheter ikke skal synes i målspråket. Det er flere grep 

som kan gjøres for å unngår særegenheter. Jeg viser her til noen få eksempler. 

I enkeltstående tilfeller kan det være nødvendig å utelate ett eller flere ord uten at dette endrer 

betydning eller assosiasjoner endres. I fortellingen har jeg for eksempel brukt denne strategi-

en i oversettelsen av den aller første setningen i boka. Her har jeg har funnet det nødvendig å 

utelate коричневый «brun»: Шёл по коричневой лесной дороге человек… 

På norsk lyder det rart med «Det gikk en mann … bortover en brun skogsvei». Man kunne 

kanskje sagt «jordete», «jordfarget» skogsvei, men også dette lyder underlig. Siden «skogs-

vei» på norsk er et helt vanlig begrep som nettopp gir assosiasjoner til at det er jord der, og 

ikke for eksempel asfalt, valgte jeg å utelate ordet og  tror at betydningen ikke blir borte.  

Et annet grep som kan være nødvendig å gjøre for å bevare godt språk, er å bytte ut et gitt 

ord, med et ord med en helt annen mening. Et eksempel på dette ser vi også helt i begyn-

nelsen av fortellingen: Хрум-хрум, – похрустывали камешки под сапогами. I min overset-

telse står det: «Knas, knas», sa steinene under føttene hans. På norsk blir det noe rart med 

«Knas, knas», knaste steinene under føttene hans. Jeg bytter her ut verbet «knaste» med det 

enkle «sa» for ikke å gjenta samme ordet tre ganger.  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Derimot har jeg beholdt ordet «trippet» når hunden Sjokko «tripp, tripp, trip» trippet inn i 

rommet. Dette gjorde jeg fordi jeg syntes det var den beste verbet å bruke til tross for at jeg 

fikk fire ord med «tripp» i seg. Sekvensen finnes på side 12 i oversettelsen. 

Jeg tar med enda to eksempler for å vise at jeg søker å oppnå dynamisk ekvivalens: På side 7 

i originalen står det om røveren at han «облизал пальцы и жалобно заморгал.» Ser vi på de 

to siste ordene, betyr de i henhold til ordbøkene at han «klagende begynte å glippe med 

øynene.» Dette er rart på norsk, og i denne sammenhengen må vi oversette dynamisk, dvs. 

med selve betydningen av uttrykket, nemlig at han «begynte å synes synd på seg selv.» Flere 

steder i fortellingen viser røveren frem pistolen sin som er «большой и ржавый», ordrett 

«stor og rusten». Her viser imidlertid «ржавый» ikke spesielt til egenskaper ved materialet 

pistolen er laget av, men at den er «skummel». 

 

Lathey sier også noe om de to strategiene og oversettelse av barnebøker: «Lawrence Venuti’s 

(2008) broader concepts of ‘domestication’ and ‘foreignization’ are also often applied to 

children’s literature.» (Lathey, 2016, s. 37) Hun påpeker at med barnebøker passer en hjem-

liggjøringsstrategi bedre siden barn fortsatt har lite erfaring i og med alderen deres:  

«Venuti’s argument against domestication – that it represents a kind of appropriation 

or cultural colonialism – is a powerful one but has to be reviewed with care in the 

context of books for the young where children’s lack of experience may require a gre-

ater degree of adaptation than is necessary in adult fiction.» (Lathey, 2016, s. 37) 

I den videre diskusjonen skal vi se at jeg nettopp i større grad har benyttet hjemliggjøring enn 

fremmedgjøring. 

2.4 Navnene 

Jeg har valgt å oversette egennavnene til figurene i fortellingen. Jeg kunne ha beholdt de rus-

siske navnene, men det synes jeg hadde blitt svært fremmed for en ung leser. Ifølge Fernan-

des sier Tiina Puurtinen at dersom det er mange fremmede navn og mange uvanlige fonolo-

giske sekvenser eller til og med sjeldne stavemåter i en oversettelse kan det risikere å skape 

språklige barrierer for en ung leser. (Fernandes, 2006, s. 48)  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Dette vil kunne gå ut over lesbarheten eller muligheten til å få med seg historien som lytter. 

Navn må også være huskbare, sier Fernandes. Han viser til Tymoczko som mener at for at et 

navn skal kunne innfri sin funksjon som grunnlag for skape assosiasjon til noe annet, må na-

vnet til en viss grad være gjenkjennelig, og det må være mulig å huske for leseren. (Fernan-

des, 2006, s. 48) Altså det må ikke være for vanskelig verken å lese eller å huske. 

Handlingen i Pappklokketorget foregår i en egen fantasiverden som ikke nødvendigvis må 

være russisk eller sovjetisk. Dette er også et argument for at originalnavnene ikke trenger å 

beholdes, siden de egentlig ikke gir noen spesifikk referanse til russisk kultur eller russiske 

realia. De fleste navnene gir assosiasjoner til ting som for eksempel hatt, eller er rene yr-

kesnavn. Det var naturlig å oversette til tilsvarende norske navn betydningsmessig, for derved 

å få den samme responsen hos den norske leseren som hos den russiske.  

Egennavn blir av mange teoretikere gjerne sett på som kulturspesifikke objekter, «culture-

spesific items». Dette fordi de er ladet med semantisk, historisk, geografisk eller kulturell 

mening, i tillegg til ofte å inneha spesielle konnotasjoner, sier Jaleniauskiene  og Cicelyte i 

sin artikkel «The Strategies for Translating Proper Names in Children´s Literature» (Jale-

niauskiene og Cicelyte, 2009, s.32). Jaleniauskiene og Cicelyte analyserer oversettelsen av 

barnebøker fra engelsk og tysk til litauisk ved å bruke Eirlys E. Davies´ strategier for overset-

telse: «preservation, addition, omission, globalization, localization, transformation and crea-

tion» (Jaleniauskiene og Cicelyte, 2009, s. 31). «Preservation» innebærer at vi overførere na-

vnet direkte til målteksten uten noen form for forklaring. (Jaleniauskiene og Cicelyte, 2009, s. 

32) Dette innbefatter også direkte oversettelse av navn. Ved «addition» gir man en ytterligere 

informasjon til det som står i originalen. Det kan være i form av fotnote eller som ekstra in-

formasjon direkte inn i teksten. "Omission» indikerer at det kulturspesifikke objektet utelates. 

Ved «globalization» bruker man av et mer generelt ord enn det som er gitt i originalen, for 

eksempel «hund» i stedet for «beagle», som er en hunderase.  



	51

Ved «localization» vil man forankre referansen i målkulturen, dvs. man bruker et navn eller 

en form av navnet som målkulturen kjenner til. Her hører også fonologisk og grammatikalsk 

tilpasning av navn og tilpasning av endelser i kjønn. Termen «transformation» innebærer at 

man endrer en del på originalnavnet og tilpasser det målspråket og målkulturen. Til slutt har 

vi «creation» der man lager et navn som er helt forskjellig fra originalnavnet.  

2.4.1 Brem 

Det første navnet dukker opp allerede i overskriften på det første kapittelet: «Мастер Тулья». 

Første gang jeg leste navnet, reagerte jeg på det fordi jeg ikke hadde hørt det før, det er ikke 

et typisk russisk navn. Jeg vurderte å beholde navnet og kalle ham «Tulja», men jeg syntes 

det lød veldig fremmed. Ordboka viser at тулья betyr (hatte)pull på norsk. Pull benevner den 

øverste delen av en hatt, delen over bremmen. Det synes jeg var ganske morsomt, siden figu-

ren var hattemaker av yrke, og på norsk kunne det for barn kanskje også være morsomt fordi 

ordet rimer på tull. Jeg bestemte meg for å bruke det norske ordet og kalte ham Pull. Ordet 

pull er imidlertid i dag lite brukt både i norsk og russisk. Norske og russiske barn jeg har 

spurt, assosierer ingenting med ordet annet at det er morsomt lydlig. På begynnelsen av 70-

tallet da fortellingen ble skrevet, var det nok annerledes da det var vanlig at menn gikk med 

hatt både i Norge og i Russland. 

Jeg holdt lenge på navnet Pull, men jeg var ikke helt fornøyd siden få barn vet hva pull betyr, 

og referansen til hatt blir da fullstendig borte for leseren. Jeg bestemte meg derfor å bytte til 

“brem”, den nedre delen av hatten. Dette er et kjent ord for alle voksne, som eventuelt kan 

forklare ordet for barna dersom det skulle være ukjent for dem. Hattemaker Brem fungerer 

godt. Det er et kjent ord, referansen til hatt blir bevart, og ordet har samme effekt på leseren 

som originalen hadde på sine lesere hadde da fortellingen ble skrevet. Som strategi har jeg 

altså brukt «preservation». Jeg har beholdt innholdet av hattedel, selv om jeg har brukt den 

nedre delen av hatten i stedet for den øvre.  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2.4.2 Robin 

Den neste figuren i fortellingen er en røver, «разбойник Крага». Siden navnet ved sine første 

lyder kan gi assosiasjoner til verbet å røve på russisk, «красть», prøvde jeg å finne et navn 

som lignet på å røve. Det var ikke lett, og jeg brukte lenge røveren Rolf fordi det klang bra 

med to r-er. Men jeg var ikke helt fornøyd med det fordi Rolf ikke alluderer til det å røve. Jeg 

var innom navnet Ronny, men dette har konnotasjoner med det å være «harry», og det har 

heller ikke noe «røvete» ved seg. Jeg landet til slutt på Robin, røveren Robin. De tre første 

lydene i navnet Robin er de samme som de tre første lydene i verbet å robbe. Navnene Крага 

og Robin er derfor helt ekvivalente på den måten at de tre første lydene i begge navn er like 

de tre første lydene i verbene de kan sies å alludere til: altså кра- på russisk i både Крага og 

красть, og rob- på norsk i både Robin og robbe. 

Navnet Robin er kjent fra før fra fortellingen om Kristoffer Robin og Ole Brumm. Robin 

Hood er også en kjent figur med samme navn. Robin har på den måten positive assosiasjoner 

ved seg. Men dette passer også bra for røveren i Pappklokketorget siden det viser seg at røve-

ren slett ikke er så skummel som han selv vil ha det til. Jeg har således brukt strategien «crea-

tion» da jeg oversette navnet på røveren, siden jeg har laget et helt nytt navn. 

Røveren Robin snakker flere ganger om bestefaren sin Бота-Форта. Navnet hans har jeg 

oversatt med Storfot. Dette fordi ботафорта er det gamle navnet for det franske «bottes for-

tes» som betyr sterke støvler. Det dreier seg om høye soldatstøvler. Med Storfot beholder jeg 

assosiasjonen til sko og egenskapen at de er store. Her har jeg brukt strategien "localization".  

2.4.3 Vafline / Konfektpapirjenta 

«Вафелька», jenta som kommer ut av konfektpapiret, kalte jeg først for frøken Søtnos. Na-

vnet passet til ei jente som het noe med vaffel, siden vafler er søte. Allikevel passet det ikke 

helt fordi det er velbrukt, og jeg mistet vaffelassosiasjonen. Da kom jeg på at Vafline kunne 

være et passende navn.  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Vaffelassosiasjonen kommer med i navnet samtidig som endelsen viser at det er et jentenavn 

på samme måte som Josefine og Caroline. I henhold til terminologien over har jeg brukt stra-

tegien «localization», jeg har gjort om navnet men beholdt innholdet og gitt det en endelse 

som indikerer kjønnet på figuren. 

I den russiske originalen blir Vafline også omtalt som «девочка с конфетной обёрки» som 

direkte oversatt blir «jenta fra konfektpapiret». Jeg har imidlertid valgt å bruke et sammensatt 

ord: «konfektpapirjenta». Selv om det er en lang betegnelse, føles det kortere enn hel frase, 

dessuten er det i samme gate som Pappklokketorget. Navnet høres konstruert ut, er litt rart, 

men det er likevel morsomt å si, slik det også er med det russiske «девочка с конфетной 

обёрки». 

2.4.4 Sjokko 

Vafline har en liten hund som på russisk heter «Шоколадка», en diminutiv av sjokolade, og 

kan oversettes direkte med «lille sjokolade». Jeg valgte først å kalle hunden for Sjokkis. På 

den måten fikk jeg beholdt innholdet av sjokolade samtidig som jeg hadde endelsen -is, som 

på norsk gir ordet for sjokolade i ungdomssjargong. Jeg endret så endelsen til -o og fikk 

Sjokko, som passer bedre som navn på en hund. Jeg har brukt strategien «localization» og 

tilpasset navnet fonologisk til målkulturen. 

2.4.5 Skomaker, Konditor og Frisør Flakong 

Det var enkelt å oversette navnene på de neste figurene som dukker opp i historien. Skoma-

keren heter rett og slett «Башмачник», skomaker på norsk. Jeg har valgt å beholde navnet og 

kun oversette det. Det samme gjeldet for konditoren. Han heter «Кондитер» i originalen, og 

jeg har valgt å beholde navnet. Frisøren har navnet «Флакон». Også dette har jeg valgt å be-

holde siden ordet eksisterer på norsk. Det er et morsomt og forståelig navn for en frisør. Ved 

samtlige oversettelser har jeg dermed brukt «preservation» som strategi, dvs. navnene er be-

holdt bare oversatt til norsk.  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2.4.6 Bolla 

Et av de vanskeligste navnene å oversette var navnet på konditorens hjelper, en rund, litt lat 

gutt som er veldig glad i søtsaker. På russisk heter han det megetsigende navnet «Патока», 

som betyr sirup eller melasse, noe som er treigt og seigt, og veldig søtt. Jeg lurte på å kalle 

ham Sirup, og var innom navnet Melis også. Det treffer med det søte, men ellers sier det ikke 

så mye om figuren, annet enn at han har med baking av søte kaker å gjøre.  

Jeg valgte til slutt å bruke Bolla som navn på hjelperen. Dette fordi han framstilles som tykk 

og lat i tillegg til treig. Bolla er jo et kallenavn som brukes når man erter eller mobber noen 

som er litt tykke. Og det er nettopp det som skjer, røveren Robin mobber Bolla, kaller ham 

for «Толстые щеки» (i min oversettelse «tjukken») (Яхнин, 2013, s. 42 og 64). Fortelleren 

er heller ikke nådig mot Bolla, og sier at man helst ikke vil huske på ham som tok feil side og 

ville være venn med røveren: «Но про Патоку все забыли. Когда становится хорошо, 

совсем не хочется вспоминать что-то неприятное.» (Яхнин, 2013, s. 90) Dette blir i min 

oversettelse: «Men alle hadde glemt Bolla. Når alt blir bra, så har man slett ikke lyst til å ten-

ke på det som ikke er bra.»  

Jeg har valgt et nedlatende navn som passer til en som blir litt mobbet og som har noen av de 

samme assosiasjonene som sirup, nemlig søtt og treigt. En russisk venn mente også at 

«Патока» vil kunne bli oppfattet som negativt ladet hvis det ville blitt brukt som et reelt kal-

lenavn på en person. «Bolla» blir da en god ekvivalent. Her har jeg brukt «creation» som 

strategi, jeg har laget et helt nytt navn, men med mer eller mindre de samme assosiasjonene 

som det russiske navnet. 
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2.4.7 Fløyte 

Navnet «Скоморох Дудка» voldte endel hodebry i oversettelsesprosessen. Først misforstod 

jeg teksten og trodde at gjøgleren var artisten. Jeg kalte ham «Abel», artisten Abel. Det rimte 

fint med «miserabel» i en av dialogene. Da jeg oppdaget misforståelsen, valgte jeg å kalle 

ham for gjøgleren Pikkolo siden «Дудка betyr fløyte og pikkolo er en lite fløyte. Navnet ville 

derfor passe siden gjøgleren er en liten tøydukke. Men «Дудка» betyr jo også den type fløyte  

man bruker til 17. mai-feiringen, så i stedet for «Pikkolo» valgte jeg rett og slett å bruke den 

direkte oversettelsen «Fløyte». Jeg beholder navnet, bare oversetter det, slik som jeg har gjort 

med navnene Skomaker, Konditor og frisør Flakong. Strategien som er brukt, er «preservati-

on». Når det gjelder oversettelsen, kunne man tenke at dette var et lett navn siden jeg har 

valgt å oversette direkte. Det var imidlertid først etter en lang tankeprosess med analyse av 

flere alternativer at jeg kom fram til at dette kanskje var den beste løsningen. 

     

I min oversettelse av navnene har jeg brukt tre av strategiene som ble presentert i innlendin-

gen av dette kapittelet: «preservation», «creation» og «localization». Jeg har brukt «preserva-

tion» eller det å beholde navnet i fem av ti tilfeller. Det gjelder for Brem, Skomaker, Kondi-

tor, Frisør Flakong og Fløyte. «Creation» eller nydannelse av navn har jeg brukt i to tilfeller, 

med Robin og Bolla, mens «localization» har blitt brukt i tre tilfeller, nemlig Storfot, Vafline 

og Sjokko.  

Dersom man ser på de to hovedstrategiene fremmedgjøring og hjemliggjøring som endepunk-

tene i et kontinuum, slik blant annet Jaleniauskiene og Cicelyte gjør (Jaleniauskiene og Cice-

lyte,  2009, s. 33), vil man kunne plassere de sju strategiene for gjengivelse av navn langs ak-

sen mellom de to hovedstrategiene. «Preservation» vil ligge nærmest fremmedgjøring, mens 

«localization» og «creation» vil ligge nærmest hjemliggjøring. Man vil derfor i utgangspunk-

tet kunne si at jeg i nesten like stor grad har benyttet hjemligjøring som fremmedgjøring i 

min oversettelse av navnene. Imidlertid er navnene hvor jeg har brukt «preservation» også 

ord som eksisterer i norsk, så det vil kanskje være rimelig å si at det for disse verken er snakk 

om hjemliggjøring eller fremmedgjøring.  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I dette kapitlet jeg vil til slutt kort kommentere et fenomen jeg trodde skulle by på problemer 

i oversettelsesprosessen, nemlig bruk av diminutiver på navnene av typen Екатерина: Катя, 

Катюша, Катериночка osv. Siden russisk sammenlignet med norsk er som Erik Egeberg sier 

det et språk med betydelig større «...mulighet til å uttrykke et emosjonelt forhold til det man 

taler om, ved hjelp av suffikser og infikser, altså ved modifikasjon av ordene selv.» (Qvale, 

1991, s. 72) forventet jeg å støte på diminutiver i tektsen.  

I realiteten viste det seg at slike diminutiver ikke ble noe problem i det hele tatt. Saken er at 

det ikke for noen av personnavnene i fortellingen brukes diminutiver, bortsett fra navnene 

Вафелька, Шоколадка og Дудка som allerede er dannet med diminutivssuffikset -к-. Man 

kan vanskelig se for seg en sekundær diminutiv av Вафелька, men det kunne vært mulig å 

danne en sekundær diminutiv for navnet til hunden, nemlig Шоколадочка, og Дудочка for 

Дудка. Disse formene er imidlertid ikke brukt i fortellingen. 

2.5 Vers og rim 

Sanger eller dikt og replikker på rim spiller en viktig rolle i fortellingen, og dette har vært en 

av de mest utfordrende momentene i oversettelsesprosessen. Roman Jakobson sier om det å 

oversette poesi at: « …poetry by definition is untranslatable. Only creative transposition is 

possible…» (Venuti, 2012, s 131). Likeså sier Paal Brekke i Det umuliges kunst at: «… å 

oversette poesi fra ett språk til et annet er umulig, mens derimot en tolkning, en gjendiktning 

alltid er et forsøk verdt.» (Qvale, 1991, s. 172) Jackson Mathews sier ifølge Nida at: «:.. to 

translate a poem whole is to compose another poem.» (Venuti, 2012, s. 146) Det synes altså å 

være enighet om at det egentlig er umulig å oversette et dikt, man kan bare gjendikte det.  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I følge Lathey innebærer det å gjendikte flere prosesser:  

«…the translator of children’s verse may employ a range of processes, for example 

creating a fresh poem inspired by an initial, literal translation (a crib) or attempting to 

maintain rhythm and metre by altering semantic content. All depends, of course, on 

the nature of the poem and the relative significance of its musicality and meaning.»  

(Lathey, 2016, s. 100).  

Noen ganger må man ofre rim for å klare å bevare budskapet i diktet. Men, påpeker hun, i 

poesi for små barn er musikalitet, lyd og form viktige.  

I «Pappklokketorget» er det 10 sanger eller dikt som har rim og rytme. Dessuten går alle re-

plikkene til Fløyte på rim. Jeg har i oversettelsen av boka valgt å gjendikte sangene og re-

plikkene. Det har vært viktig å beholde det musikalske og få til rim og rytme, slik Latehy 

påpeker, siden teksten er ment for barn og det musikalske i stor grad appellerer til barna. 

(Lathey, 2016, s. 101) Jeg har derimot ikke beholdt rytmemønsteret eller beholdt samme type 

rimmønster, det viktigste har vært at det blir rytmisk uten nødvendigvis etter noe bestemt 

mønster. I noen tilfeller har dette ført til at enkeltfraser har blitt utelatt eller byttet ut, men det 

har likevel vært vesentlig at den grunnleggende betydningen er bevart.  

Hvordan gikk jeg fram? Det første jeg gjorde var å lese sangen, føle på stemningen og bli kj-

ent med innholdet i den. Jeg leste den flere ganger før jeg oversatte strofen ganske ordrett for 

å få med meg alt innholdet. Da ble norsken selvfølgelig dårlig, og jeg fikk vanligvis ikke til 

noe rim og rytme. Deretter begynte jeg gjendiktningen. Jeg prøvde å distansere meg fra ori-

ginalteksten, samtidig som jeg spurte med selv hva forfatteren vil si. Hva vil han at den som 

leser denne sangen skal oppleve og lære? Er det humor? Jeg prøvde meg fram med flere vari-

anter, hørte sangen inni meg og leste originalen mange ganger. For å finne ord som rimte og 

passet til sammenhengen var det noen ganger nyttig å bruke Synonymorboka.no og Rimord-

boka.no. Der kunne jeg finne ord jeg ikke kom på selv, eller jeg kunne få nye idéer.  
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Under prosessen var det viktig å være optimistisk, ha tro på at det gikk an å finne en måte å si 

noenlunde det samme på norsk som på russisk. Det var viktig å sette seg selv i en stemning 

som åpnet for kreativiteten, være søkende og undrende. Løsningen, et ord eller et vers kunne 

komme til meg etter at jeg hadde jobbet med sangen en lang stund. Det hjalp ikke å presse 

noe fram. Brekke sier at: «Lykkelige poeter sier ofte at diktet kom til dem av seg selv; som 

noe inngitt.» (Qvale, 1991, s. 171)  

Som eksempel vil jeg å trekke fram yndlingsvisa til Robin (Яхнин, 2013, s. 66). Røveren er 

veldig fornøyd med seg selv, han har låst Fløyte inne i såpekjelleren og har kontroll på inn-

byggerne i Pappbyen. Han er som edderkoppen i spindelvevet sitt som har fanget noe godt og 

fryder seg over det. 

Originalen går slik: 

Чики-чок, чики-чок 
Паутинка кружит. 
Паучиху паучок 
Пригласил на ужин. 
Чики-чок, чики-чок 
Паутинка дужкой. 
Паучиху паучок 
Угощает мушкой! 

Min gjendiktning er slik:  

    «Spinn, spinn, 

Spindelvevet øker. 

Edderkoppen Finn, 

han til middag flue søker. 

Spinn, spinn, 

spindelvevet spenner ut en bue. 

Edderkoppen Finn 

Han fanget har en flue.» 
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Dette var en krevende sang å gjendikte, da versene er korte, og vi har mange tilfeller av alli-

terasjon. Korte vers betydde færre muligheter for å stokke om på ordrekkefølgen på norsk og 

slik få til enderim. Jeg var litt motløs, men da det slo meg at jeg kunne bruke «Finn» som 

navn på edderkoppen i vers to og «spinn, spinn» som lydord i første vers, løsnet nesten hele 

diktet. Og da jeg kom på at jeg kunne bruke «bue» og «flue» så kom sangen nesten av seg 

selv. Jeg fikk både med rim og hovedmeningen i sangen over til norsk, nemlig at edderkop-

pen Finn i sangen kan være et bilde på røveren selv. Edderkoppen har laget seg et nett der han 

fanger fluer som han skal spise. Likeledes fanger eller stjeler røveren ting som han utnytter 

for seg selv. 

På ett sted har jeg byttet ut betydningen av ordene i sangen som følge av et kulturelt feno-

men. I kapittelet «Konge av Pappbyen» synger Robin i originalen at han skal spise brød med 

kaviar på. (Яхнин, 2013, s. 40) I norsk kultur er det å spise brød med (norsk) kaviar noe 

hverdagslig, noe barna har i matpakka, og forbindes ikke med noe luksuriøst, i hvert fall ikke 

som barn normalt kjenner til. Jeg har derfor valgt å la røveren ønske å drikke sjampagne iste-

denfor. Da får jeg fram det luksuriøse i ønsket til Robin og oppnår til en viss grad ekvivalent 

effekt. 

Gjøgleren Fløyte snakker bare på rim. Dette gjorde det veldig utfordrende å oversette det han 

sa. For eksempel synger han dette (Яхнин, 2013, s. 46): 

Я вам киваю головой, 
На мне колпак атласный, 
Наполовину голубой, 
Наполовину красный. 

På russisk blir adjektiv bøyd i kjønn, tall og kasus og får samme endelse i samme grammati-

kalske posisjon. Dette kan i visse tilfeller gjøre det lettere å finne ord som rimer på hverand-

re. I strofen over har for eksempel adjektivene «атласный» og «красный» samme endelse i 

hankjønn entall. For å få versene til å rime på norsk valgte jeg å bruke «det er jeg som har 

den på» i siste vers for å få det til å rime på «blå» i verset over. I originalen står «На мне 

колпак» i andre vers. Jeg har beholdt innholdet, men flyttet det.  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Originalen er rytmisk, mens den norske oversettelsen ikke har at bestemt rytmemønster. Alli-

kevel skapes rytme når strofen leses. Slik ble oversettelsen: 

Jeg nikker til dere 

med narrelua mi. 

Den er rød og den er blå, 

Og det er jeg har som har den på. 

Jeg har valgt å utelate «sateng», at narrelua er av sateng. Jeg utelot altså noe av innholdet. 

Dette kunne jeg gjøre da det ikke tilfører sangen noe vesentlig når det gjelder betydning. Jeg 

tolker sangen slik at hovedvekten ligger i at Fløyte er glad og fornøyd og vil vise fram lua si, 

og dette synes jeg kommer med i gjendiktningen. Innhold har gått litt på bekostning av rim i 

de to første versene, men det forstyrrer ikke rytmen siden rimet er beholdt i de to siste verse-

ne.     

Når gjøgleren Fløyte er innelåst i såpekjelleren sier han en replikk på rim som var spesielt 

vanskelig å oversette : «Здесь я, здесь. В плесени весь. Донимают комары, мыши лезут 

из норы. А вокруг меня шары. Скользкие и пыльные, да к тому же мыльные.» (Яхнин, 

2013, s.67) Min gjendiktning av replikken er slik: «Her er jeg! Her! Jeg blir plaget av mygg. 

Jeg er ikke trygg. Her kommer det mus, krypende som lus. Og rundt meg er det bobler. De 

glatte er og våte, for de er av såpe.» 

  

Fløyte sier i utgangsteksten at han er full av mugg. Dette har jeg utelatt i oversettelsen fordi 

jeg ikke ikke klarte å finne noe passende ord som kunne rime på «mugg». Videre har jeg lagt 

til «jeg er ikke trygg» for å få det til å rime med ordet «mygg». Jeg har også lagt til «krypen-

de som lus» som rimer på «mus». Jeg har altså mistet noen konkrete detaljer i replikken, men 

har beholdt stemningen, og får fram poenget at det er uhyggelig for Fløyte å være i kjelleren. 

I min behandling av dikt, sanger og replikker med rim og rytme har jeg gjendiktet, ikke over-

satt direkte. Jeg har, som det går fram av teorien til Lethay, vektlagt å få fram rim og rytme 

slik at det musikalske kommer med, siden fortellingen er beregnet på barn.  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Det har også vært viktig å gjengi stemningen i diktene og den underliggende betydningen, 

selv om enkeltord og enkeltsetningen noen ganger har gått tapt. Jeg har konsekvent jobbet for 

å få dynamisk ekvivalens og hjemliggjøring. 

2.6 Onomatopoetika 

«Onomatopoetikon er et lydmalende eller lydhermende ord, det vil si et ord der betydningen 

faller sammen med det fysiske inntrykk språklydene fremkaller.» (Gram, 2019) Det vises til 

eksemplene brak, dunder, suse, bruse, visle og buldre, og til ord dannet av lyder som dyr og 

ting lager: gakk, mø, mjau, pling og ding-dang. Lydordene tilhører flere ordklasser. Jeg vil 

her kun behandle de lydordene som også kan karakteriseres som interjeksjoner, siden det er 

de som voldte mest problemer i oversettelsen.  

I «Pappklokketorget» er det mange lydord, slik det ofte er i barnelitteratur og i tegnefilmer 

for barn. (Лукьянова, Коколскова, 2018, s. 334) Lathey viser i sin bok Translating Children

´s Literature at det er ulik praksis når det gjelder oversettelse av lydord. En strategi er å be-

holde skrivemåten fra originalspråket, noe som gjøres forbausende ofte. En annen er å over-

sette lydordet. Praksisen varierer på tvers av sjangre og språk. (Lathey, 2016, s. 63) Også 

Mehdi Zolfagharian og Alizera Ameri kommenterer i artikkelen « A Sound Symbolic Study 

of Translation of Onotamopoeia in Children´s Literature: The Case of «Tintin», at oversette-

ren av og til unnlatt å oversette lydordene eller legger dem inn i en setning, noe de ikke billi-

ger. (Zolgfagharian, Ameri 2015, s. 112)  

I «Pappklokketorget» er det om lag 30 lydord som også er interjeksjoner, og jeg har oversatt 

alle. Ca. en tredjedel av disse er trivielle oversettelser i den forstand at de betegner lyder hvor 

det finnes hevdvunne norske lydord. Lydord som «хе-хе», «апчхи», «гав», «р-рр» og «гм» 

er oversatt med tilsvarende norske ekvivalenter «he-he», «atsjo», «voff» og «gr-rr». Slike ord 

voldte ikke store problemer, og jeg skal kun kommentere noen av disse nedenfor. De 

resterende lydordene bød i større og mindre grad på utfordringer. I mange tilfeller måtte det 

en del arbeid til for å komme fram til et passende norsk lydord som eksisterer, og i noen til-

feller måtte jeg konstruere nye ord for å beskrive lyden. Jeg vil kommentere en del av disse.  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I første avsnitt i fortellingen møter vi «хрум-хрум» og «вжик-вжик». Etter å ha funnet be-

skrivelse av ordene på gramota.ru og https://ru.wiktionary.org ble det klart at det kunne passe 

med «knas» og «svusj».  

Vanskeligere var det med ordene дум-дум, тум-тум og динь-ден-н-нь i kapittelet «Byen der 

alle dørene er lukket». Vafline og Sjokko banker først på en dør, så en annen dør, og til slutt 

på et vindu til en av husene i Pappbyen. I det første tilfellet er det greit, det passer å si «bank, 

bank» for «дум-дум» når det bankes på døra. Den neste døra svarer imidlertid ikke helt det 

samme, men «тум-тум» Jeg landet først på «knakk, knakk» som også kan brukes om dørban-

king. Men hva med vinduet som sier динь-ден-н-нь? Først tenkte jeg på «klirr, klirr». Men 

dette brukes jo når to gjenstander av glass slår mot hverandre, ikke når noen banker på et 

vindu. I Berkovs russisk-norske ordbok står det «ding-ding», men det passer jo heller ikke. 

Jeg landet til slutt på at vinduet svarer «knakk, knakk», noe som passer godt, men da måtte 

lyden til den andre døra endres, og jeg landet på «bank, bank». Selv om de to dørene på rus-

sisk har forskjellige lyder, får de altså samme lyd på norsk, siden jeg ikke kunne finne noe 

annet passende ord enn «knakk» som vinduet kunne si.  

De neste ordene som ble utfordrende, var «цок-цок», «тюп-тюп» og «тук-тук» i kapittelet 

«Pappmenneskene». Ordene brukes om lydene som dannes når henholdsvis røveren Robin, 

Sjokko og Vafline går. Når det gjelder støvlene til Robin, kunne man ha tenkt seg overset-

telsen «tramp, tramp». Det går imidlertid fram tidligere i fortellingen at han har store hæler, 

så jeg valgte heller «klakk, klakk» for å gjenskape den skarpe lyden. Når det gjelder Sjokko, 

kom jeg raskt fram til «tripp, tripp», noe som passer bra for å beskrive gangen til en liten 

hund. Men det vanskelige ble Vaflines gange. Hun løper opp trappen og skaper lyden «тук-

тук». Dette ordet finnes i Berkovs ordbok og er oversatt med «dunk-dunk» eller «bank-

bank». Ingen av disse passer for å illustrere lyden når en liten jente løper. Jeg fikk her hjelp 

ved et søk på «tripp» i Det Norske Akademis ordbok www.naob.no. Der gis et eksempel fra 

eventyret De tre bukkene Bruse, hvor den yngste bukken går over broa med lyden «tripp 

trapp». Dette passer fint til Vafline. Hun er tyngre enn Sjokko, som bare gir lyden «tripp», 

men likevel ikke så tung som «klakk» eller «tramp».  

https://ru.wiktionary.org/wiki/%25252525D0%2525252597%25252525D0%25252525B0%25252525D0%25252525B3%25252525D0%25252525BB%25252525D0%25252525B0%25252525D0%25252525B2%25252525D0%25252525BD%25252525D0%25252525B0%25252525D1%252525258F_%25252525D1%2525252581%25252525D1%2525252582%25252525D1%2525252580%25252525D0%25252525B0%25252525D0%25252525BD%25252525D0%25252525B8%25252525D1%2525252586%25252525D0%25252525B0
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Dessuten får jeg også med et utilsiktet ordspill med ordet «trapp» med på kjøpet: «… jenta – 

«tripp trapp, tripp trapp» – løp opp trappetrinnene.» 

I kapittelet «Frisør Flakong» er det første frisøren får ut av seg lydende «Бу-бу» og «Бя-би, 

бя-би, бу-бу». Disse bød egentlig ikke på de største problemene. For «Бу-бу» står det at Fla-

kong forsøker å rope «Иду», altså «Jeg kommer». Oversettelsen ble derfor «om-mer». Den 

andre lydrekken er bare stønnelyder, så det er blitt «Ah-uh, ah-uh, ah-uh, øv-øh». Jeg brukte 

«øv-øh» på slutten, slik at det blir naturlig at Robin i neste replikk spør «Er du døv?».  

I samme kapittel finner vi også «чик-чак», som kan oversettes med «klipp-klipp», siden det 

er saksen som sier lyden. Heller ikke «трень» i slutten av kapittelet «Pappklokketorget» var 

så vanskelig siden teksten forteller at ordet beskriver lyden til bjella på Fløytes narrelue. Den 

naturlige oversettelsen ble derfor «Pling». Dette passer også godt med at det er brukt et per-

fektivt verb med semelfaktiv aksjonsart: «звякнул бубенчик...». 

I kapittelet «Karusellen» finner vi et ord som bød på betydelige problemer å oversette, nemlig 

«дзинь». Dette ordet burde være greit å oversette, det finnes til og med i Berkovs ordbok 

med oversettelsen «pling». Men saken er at «pling» slett ikke passer i den sammenhengen 

ordet står: «Дзинь! – со стеклянным звоном лопнул мыльный пузырь». Det handler her 

om en såpeboble som sprekker, som kanskje kunne gitt oversettelsen «poff», for å «gjengi 

lyden av noe som oppløses eller raskt blir borte.» (Det norske akademis ordbok). Men det 

sies at såpeboblen sprekker «med glassklang». Jeg konstruerte et ord «pong», hvor jeg lager 

en slags blandig av «pling» og «poff». Jeg tror «pong» på norsk godt kan illustrere «glassk-

langen» såpebobla sprekker med. 

I kapitlene «Støvler til Robin» og «Klipp-bam! Pssjjj!» er det svært mange lydord. De var 

kanskje ikke spesielt vanskelige, og for mange av dem har vi tilsvarende ord på norsk, noen 

som kan brukes mer eller mindre direkte som de er i originalen: Hakkespetten sier «тюк-

тюк»: «hakk-hakk», klokka sier «так-и-так»: «tikk-takk», hammeren slår «тук-тук»: «bank-

bank», saksa klaprer «klipp-klipp», sleggene slår «бум-бам»: «bom-bam» og strykejernet 

freser «чуш-шь»: «pssjjj».  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De siste lydordene jeg vil kommentere er «уф-ф» og «ф-фу» i kapittelet «Klipp-bam! 

Pssjjj!». Det var først da jeg leste om фу i gramota.ru at dette ordet i tillegg til å bety «usj» 

også kan uttrykke «чувствo облегчения» at jeg forsto meningen med avsnittet: Røveren Ro-

bin har mistet trådene, dvs. styringen, over pappmenneskene, og alle er lettet. En russisk venn 

bekreftet også for meg at det var slik avsnittet måtte forstås. I Berkovs ordbok gis oversettel-

sen «åh», men dette gir egentlig ikke så mye mening her. For at leseren skal forså hva som 

skjer, har jeg derfor valgt å oversette disse lydordene med adverb: «endelig» og «heldigvis». 

Det er mange lydord i «Pappklokketorget», og jeg har oversatt dem alle. I de fleste tilfellene 

har jeg brukt eksisterende norske lydord som vil fungere på norsk i de gitte sammenhengene, 

men jeg har også måtte lage ord som «pong» og «pssjjj». Generelt kan vi si at jeg konsekvent 

har brukt en hjemliggjøringsstrategi. Som Lathey sier: «Translators working on onomatopo-

eia in comic-strip narratives or picture books need to familiarize themselves with standard 

expressions in both source and target languages before making strategic decisions on 

whether, or how, to translate such a vivid use of language.» (Lathey, 2016, s. 63) Jeg gjorde 

meg kjent med lydordene på norsk og bestemte meg for å oversette dem siden vi har norske 

ekvivalenter for stort sett de fleste. Dessuten ville en fremmedgjøringsstrategi virket nettopp 

fremmed og rart på leseren. Et annet argument er at da historien i seg selv ikke er lagt til 

Russland, selv om den er russisk, men til en fantasiverden, ville det også virket rart å bruke 

russiske lydord. 
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2.7 Avslutning 

I denne oppgaven har jeg oversatt en barnebok og kommentert og reflektert rundt de utford-

ringer jeg støtte på under arbeidet. Jeg har fokusert på tre av hovedutfordringene jeg opplevde 

i oversettelsesprosessen, nemlig navnevalg, gjendiktning av dikt, sanger og replikker med rim 

og rytme, og oversettelse av onomatopoetika. Min erfaring er at det til tross for utfordringene 

har latt seg gjøre å oversette Площадь картонных часов fra russisk til norsk uten å miste 

viktige deler av innholdet i teksten. Videre har jeg erfart at å oversette en tekst myntet på barn 

ikke er så «lett» som en kanskje kan tro. Oversettelsen skal beholde det magiske ved seg. Det 

kommer til uttrykker gjennom språket, et språk som bør appellere til følelsene. Som voksen 

kan det være vanskelig å kjenne denne magien. Det som hjelper er ifølge oversetter Tormod 

Haugen å være «lyttende og åpne nok» (Qvale, 1991, s.198). 
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