Hugvísindasvið

Oversættelse af Katrine Marie
Guldagers København
Oversættelse af minimalistisk tekst samt
teorier og analyse

Ritgerð til BA-prófs
Laufey Jóhannsdóttir
September 2011

Háskóli Íslands
Hugvísindasvið
Danska

Oversættelse af Katrine Marie
Guldagers København
Oversættelse af minimalistisk tekst samt
teorier og analyse

Ritgerð til BA-prófs
Laufey Jóhannsdóttir
Kt.: 281260-3329
Leiðbeinandi: Þórhildur Oddsdóttir
September 2011

Ágrip
Grunnurinn að þessari ritgerð liggur í þýðingu á tveimur smásögum, Nørreport
lestarstöðin og Innbrot úr smásagnasafninu Kaupmannahöfn eftir Katrine Marie
Guldager sem eru skrifaðar í naumhyggjustíl. Katrine Marie Guldager var nemandi í
Forfatterskolen i Kaupmannahöfn og tilheyrir þeirri kynslóð rithöfunda sem útskrifaðist
frá skólanum á tíunda áratug síðustu aldar og þróaði með sér naumhyggjustíl í skrifum
sínum.
Þýðingar eru fjölbreytt fyrirbæri og það skiptir máli hvaða aðferðir eru notaðar allt
eftir hvaða tegund texta er um að ræða. Oftast er hægt að útiloka í upphafi nokkrar
aðferðir og setja miðið á þær aðferðir sem tilheyra bókmenntaþýðingum en þar sem
þessi texti er frábrugðin hefðbundnum bókmenntatextum var nauðsynlegt að kynna sér
fleiri þýðingaaðferðir.
Ritgerðin skiptist í meginatriðum í þrjá hluta, þ.e.a.s fræðilegan hluta, þýðingu á
smásögunum og að lokum greiningu og niðurstöður.
Í fræðilega hlutanum er farið í gegnum nýjar sem gamlar kenningar, skilgreiningu á
hugtökum þýðingafræðinnar og þar er aðallega stuðst við þrjár bækur. Þær eru Tvímæli
eftir Ástráð Eiríksson, Oversættelse, teori og praksis eftir Ole Buhl og Oversættelse,
problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv eftir Lita
Lundquist.
Þýðingarhlutinn er miðja ritgerðarinnar og valdi ég að þýða tvær fyrstu smásögurnar
úr Kaupmannahöfn með aðaláherslu á að þýðingin öðlaðist jafngildi í hinum nýja texta
hvað varðar form, stíl og boðskap. Til að svo gæti orðið valdi ég þýðingafræðikenningar
sem hentuðu naumhyggjuskáldskap. Í Þýðingarferlinu nýtti ég mér einnig það innsæi
sem ég hef í danska menningu og tungu.
Í þriðja hlutanum er m.a. gerð grein fyrir vali á aðferðum og einnig hluta af þeim
vandamálum sem komu upp í þýðingarferlinu og hvernig og af hverju ég leysti þau eins
og raun ber vitni. Einnig er farið í gegnum þýðingu á hinum ýmsu orðatiltækjum,
(idiomer, kollokationer og kommunikative former) myndmáli (billedsprog) og
staðarheitum (proprier).
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Niðurstaða ritgerðarinnar er að það hentar best að nota orðréttu-aðferðina (semantisk
metode) í bland við tjáskipta-aðferðina (kommunikative metode) til að frumtextinn skili
sér sem best í hinum nýja texta. Aðaleinkenni naumhyggju er hugtakið “less is more“,
þar sem óhefðbundnum orðatiltækjum eða setningum er fleygt fram sem segja meir en
mörg orð, og það var til staðar í þessum texta. Það gerir þýðingu á textum Katrine
Marie Guldagers frábrugðin öðrum því hér þarf oft að finna orðasambönd eða
orðatiltæki sem hafa jafngildi í báðum tekstum til að hið fagurfræðilega tapist ekki.
Siðast en ekki síst komst ég að þeirri niðurstöðu að innsæi þýðandans gegnir
lykilhlutverki í þýðingum á textum skrifuðum í naumhyggjustíl.
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Resumé
Grundelementet i denne opgave er oversættelsen af de to noveller, Nørreport
station og Indbrud fra novellesamlingen København af Katrine Marie Guldager, skrevet i
en minimalistisk stil. Katrine Marie Guldager var elev på Forfatterskolen i København og
tilhører den generation af forfattere som blev færdiguddannet på skolen i løbet af
90´erne. Deres særpræg var udviklingen af den minimalistiske genre i deres
forfatterskaber.
Oversættelser er et meget vidt begreb og det har stor betydning hvilke metoder der
bliver brugt alt efter hvilken type tekst der er tale om. Oftest er det i starten muligt at
udelukke en del metoder, men eftersom denne type tekst til dels skiller sig ud fra
traditionelle litteraturtekster var det nødvendigt at gennemgå forskellige metoder.
Opgaven deles hovedsageligt op i tre dele dvs. et teoriafsnit, oversættelse af de to
noveller og til sidst analyse og konklusion.
I teoridelen gennemgås blandt andet, nye som gamle metoder samt definitioner på
oversættelsesbegreber, de bliver hovedsageligt hentet fra følgende tre bøger: Tvímæli
af Ástráður Eiríksson; Oversættelse, teori og praksis af Ole Buhl og Oversættelse,
problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv af Lita Lundquist.
Oversættelsesdelen er opgavens centrale punkt hvor jeg valgte at oversætte de to
første noveller i novellesamlingen København. Mit mål var at oversættelsen skulle opnå
den samme ækvivalens i den nye tekst hvad angår form, stil og budskab. For at det
kunne lykkes valgte jeg de metoder og strategier som passede til den minimalistiske
genre. I oversættelsesforløbet anvendte jeg derudover den intuition som jeg har i
forhold til den danske kultur og det danske sprog.
I den tredje del klargører jeg for valget af metoder og strategier samt gennemgår de
problemer der opstod under oversættelsen, forklaringer på hvordan jeg fandt en
løsning og hvorfor den bestemte blev valgt. Oversættelsen af de forskellige faste
vendinger og proprier bliver også beskrevet.
Opgavens konklusion er at det passer bedst som første prioritet at bruge den
semantiske metode sammen med den kommunikative metode for at originalteksten
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kommer til sin ret på målsproget. Det der karakteriserer minimalismen er begrebet“ less
is more“, for her bliver der brugt utraditionelle fraser og faste vendinger samt sætninger
som siger mere end mange ord, og alt det findes i disse tekster. Der gør oversættelse af
Katrine Marie Guldagers tekster forskellige fra andre for her skal der findes
ordforbindelser eller faste vendinger som har samme ækvivalens på begge sprog for at
det æstetiske ikke går tabt. Til sidst kom jeg til den konklusion at oversætterens
intuition er afgørende for oversættelse af minimalistiske tekster.
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Laufey Jóhannsdóttir
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1 Indledning
Efter tre års studium i dansk på Bachelor niveau, er tiden inde til at vælge hvilket emne
ens Bachelor opgave skal indeholde og i mit tilfælde er der ingen tvivl, det skulle være
en oversættelse af en skønlitterær tekst. For os der studerer sprogvidenskab, ser det
umiddelbart ikke ud til at være en større opgave, hvis man bare behersker begge sprog
godt. Men jeg blev klogere. Der er mange vanskeligheder men også mange fornøjelser
forbundet med en oversættelse, og de hænger ofte sammen. Det er lærerigt at
oversætte, for selv om man kender en del til det sprog som man oversætter fra og dets
kultur, kan man hele tiden lære noget nyt om det. I vores globale samfund er der brug
for at vi oversætter, og ved valg af emne har jeg brugt som udgangspunkt, at det skulle
være noget som interesserede mig, en tekst jeg godt kunne lide, skrevet på den slags
dansk som jeg har god forståelse for, både hvad angår sprog og sprogbrug, syntaks og
ordforråd. Derfor har jeg valgt at oversætte to noveller fra novellesamlingen
København, som er minimalistiske skønlitterære tekster, skrevet i 2004 af Katrine Marie
Guldager.
Oversættelse er mange ting, det er tanker og følelser, det er udtryk fra et menneske
som tilhører en kulturkreds, i det her tilfælde den danske, der skal formidles til
mennesker, der tilhører en anden kulturkreds (Buhl 2005, 16) dvs. til islændinge.
Oversætteren er forbundet med originalteksten og selve oversættelsen vil altid blive
den sekundære kommunikation. Der er mange ting at tage hensyn til for at denne
overførsel lykkes, og der er en del hjælpemidler at hente som findes i form af
oversættelsesteknikker. Alt dette, og meget andet, fandt jeg ud af under min
uddannelse, og det har været så spændende og krævende at løse de mange opgaver
man blev udsat for, hvad enten det var i oversættelser fra mit eget sprog, islandsk til
dansk, eller omvendt.
Min uddannelse samt at jeg har en dansk mand og tre halvdanske børn har gjort at
jeg har stor interesse for det danske sprog og dets kultur, men det har også lært mig at
det alene ikke er nok hvis man vil beskæftige sig med oversættelse. Ud over at der skal
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en masse erfaring til, indenfor håndværket, godt kendskab til
oversættelsesvidenskabens teorier og kriterier, så er det ikke mindst intuitionen som er
med til at udvikle og gøre en god oversætter til en bedre en, hvis ikke til en helt
fremragende.
I en gennemførsel af en opgave som denne er der brug for faglig assistance og her
må jeg takke min nevø, Sigurður Ólafsson for hans korrekturlæsning og forslag til
målsprogsteksten, Mette Fanø for korrekturlæsning af den danske tekst og til sidst og
ikke mindst til min vejleder, Þórhildur Oddsdóttir som har givet mig konstruktiv kritik
som har været med til at udvikle og forbedre denne opgave men ikke mindst mine
akademiske arbejdsmetoder.
Min mand Jan, Thomsen samt mine tre halvdanske børn, Daniel, Camilla Margrét og
Thomas Þór, skal have en tak for deres støtte og tålmodighed igennem hele
uddannelsesforløbet, ikke sidst den inspiration som de har givet mig som kommer af, at
de har den genetiske baggrund som de nu har.
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2 Oversættelsen
For en begynder i oversættelse, som jeg er, er der mange hindringer i vejen og derfor er det
godt at kunne hægte sig fast til de hjælpemidler som tilbydes. I denne BA-opgave hvor jeg
oversætter en minimalistisk tekst, vil jeg gennemgå de problemer der opstod under
oversættelsen, se på strategier og analysere hvordan jeg løste dem.

2.1 Opgavens formål
En opgave i oversættelse kan have mange formål og det er individuelt for hver og en, hvilke
problemer der kan opstå i en oversættelse men der er nogle grundprincipper som skal være
på plads. Her er der tale om oversættelsesteorier som der er en del af og de fleste har deres
oprindelse fra fortidens teoretikere. De har til dels lagt fundamentet for de teorier som
nutidens teoretikere anvender som jeg vælger at støtter mig til i mine studier. De kan godt
overlappe hinanden og give forskellige opskrifter på den ”rigtige oversættelse” men her er
det at jeg må tage mine beslutninger og alene bære ansvar for de valgte teorier.
Mine overvejelser drejer sig om hvilken teori jeg skal bruge til skønlitterære
minimalistiske tekster, hvilken metode skal jeg bruge for at de stilistiske træk kan komme til
deres ret i den nye tekst og se på hvor stor indflydelse min intuition har på arbejdet med
teksten i forbindelse med at opnå den karakteristik som en tekst som denne har. Mit formål
med denne opgave er derfor hovedsageligt den:
-

At oversætte den minimalistiske skønlitterære tekst så tæt på originalen som
muligt, men samtidigt tilpasse den til det nye sprog og den nye kultur som den
skal fungere i.

Til gennemførelse af dette vil jeg fokusere på følgende elementer:
-

Jeg vil vælge de oversættelsesteorier som jeg synes passer til en skønlitterær
minimalistisk tekst.

-

Jeg vil vælge en strategi som jeg kan følge i forbindelse med overførsel af de
stilistiske træk som en minimalistisk tekst har.
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Jeg vil se på hvilken rolle min intuition over for det danske sprog og kultur har i forbindelse
med oversættelsen. Ud over det vil jeg se nærmere på oversættelser af proprier, faste
vendinger, ækvivalens, denotation og konnotation samt billedsprog.

2.2 Indhold og opbygning
Opgaven har tre hovedafsnit som er teoriafsnit, selve oversættelsen og til sidst analysen.
Efter indledning og præsentation af fremgangsmåde samt et afsnit om
oversættelseshistorien kategoriseres oversættelsesteorierne, hvor der også vil blive
gennemgået de problematiske elementer som vil kunne opstå undervejs i oversættelsen.
Herefter følger den oversatte tekst, hvor de overvejelser der opstod under oversættelsen er
kommenteret undervejs i fodnoter. Herefter kommer analysen, samt et afsnit med andre
overvejelser, hvor jeg gennemgår de metoder jeg har brugt og hvordan de har fungeret som
et redskab i min oversættelse. Til sidst i opgaven er der et afsnit med diskussion samt
konklusion.

2.3 Præsentation af materiale
I denne opgave vil jeg, som jeg nævner i min indledning, oversætte to noveller fra Katrine
Marie Guldagers København (Guldager 2004). Mig bekendt er der ingen der har givet sig i
kast med at oversætte nogen af hendes romaner, noveller eller digte til islandsk som giver
mig dispositionsfrihed i min oversættelse. Den genre som København er skrevet i er
minimalistisk og i Litteraturens Veje bliver begrebet defineret således:
I 1990´erne bliver minimalismen etikette, man hæfter på forfatteskoleelevernes leg med
kortprosa og den enkle overfladiske stil, som anlægges i blandt andre Helle Helles
forfatterskab. Minimalismen betjener sig ofte af en indirekte fortællerstil, hvor læseren
selv skal slutte sig til resten (Lütken 2004-2008, 508).
København består af 11 noveller som kan læses hver for sig men danner også en helhed
eftersom der både er personer og steder som forekommer gang på gang igennem hele
samlingen.
Yderligere kan nævnes at København er blevet oversat til engelsk og norsk og der har
også været oversat nogle enkelte noveller og andre prøveoversættelser1.
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De teorier som jeg bruger til analysen kommer primært fra Ole Buhls Oversættelse-fra
teori til praksis (Buhl 2005), og fra Lita Lundquists Oversættelse-problemer og strategier, set i
tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv (Lundquist 2010).

2.4 En oversætters kompetencer
Udover valget af de teorier som jeg vil støtte mig til under oversættelsen så er der en del
andet som skal være på plads inden jeg kan gå i gang. Der er mange overvejelser som finder
sted og jeg er bevidst om at frasen om oversættelse som siger at hvert valg også er et valg
om fravalg kommer til sin ret og lever i bedste velgående (Buhl 2005, 18).
I Oversættelseshåndbogen er der en artikel af Viggo Hjørnager Pedersen som han kalder
for Hvad kan man kræve af en oversætter? (Viggo Hjørnager Pedersen, 1994, 11). Der gør
han opmærksom på at nogle af de bedste oversættere i Danmark ikke har en uddannelse
indenfor sprogstudium og der forefindes ikke nogen speciel uddannelse i Danmark selvom
der findes deciderede uddannelser indenfor faget udenfor Danmark som fx i Island. Men
hvilke kompetencer er grundlæggende for én, der gerne vil være oversætter?
Pedersen fortsætter og nævner i sin artikel Oversættelsesvidenskab (Viggo Hjørnager
Pedersen, 1994, 12-18) efterfølgende elementer som en oversætter bør være opmærksom
på under sit arbejde. Oversætteren skal kunne lide den tekst som skal oversættes
specialisere sig og erkende sin begrænsning og umiddelbart ikke kaste sig ud i noget som
vedkommende ikke har overblik over. Oversætteren bør tage hensyn til etikken, og
vedkommende skal kunne behandle teksten professionelt, dvs. kunne oversætte en tekst
som eventuelt ikke passer til ens egne idéer og forestillinger, på en etisk måde. Yderligere
skal oversætteren være i besiddelse af en god samling af ordbøger og andre håndbøger af
nyere dato.
Jeg vil tilføje til Pedersens kompetencekriterier, at en oversætter af en skønlitterær tekst
også yderligere skal kunne beherske en god intuition til kildesprogets sprog og kultur for at
tilpasningen af teksten bliver på en naturlig måde og have godt indblik i tekstens
oprindelsessted dvs. de geografiske og kulturelle forhold, som sagt være stedkendt på
mange måder.
Pedersen opfordrer dog en oversætter til at turde sige ja til en spændende opgave, selv
om man tvivler på, at man er god nok (Viggo Hjørnager Pedersen 1994, 11).
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Hvis jeg bevæger mig lidt længere i forbindelse med kompetence til oversættelse af
specielt minimalistiske skønlitterære tekster så er det meget vigtigt at man kender godt til
de stilistiske træk der præger dem. Det er meget vigtigt at en oversætter er opmærksom på
den meget kortfattede syntaks, hvor grundtanken i budskabet er ”less is more”, hvor
forfatteren ofte beskriver meget indirekte, og hvor læseren er medforfatter. Derfor skal
oversætteren passe på at undgå at tilføje noget til oversættelsen som eventuelt kan fylde de
huller som teksten har og at de stilistiske træk som teksten har, ikke bliver forbigået alene af
æstetiske grunde.

3 Metoder til oversættelse
3.1 Oversættelsesvidenskabens historie og ældre metoder
I starten af en opgave som handler om oversættelse, dens teorier og de metoder som bruges
i dag, så synes jeg at det hører til at man ser tilbage til oprindelsen. Globaliseringen starter
helt tilbage til dengang hvor mennesket begyndte at oversætte og tolke fra det ene sprog til
et andet og i Oversættelseshåndbogen (Niels Brunse 1994, 18) står der at man først ser
anvendelse af oversættelsesteorier Europa i forbindelse med romernes oversættelser fra det
græske sprog. Bibeloversætteren fra omkring året 400, Hieronymus, er forfatteren til den
klassiske oversættelsesteori, som indebærer at man ikke skulle oversætte fra ord til ord men
mening for mening. Den var dominerende hele vejen op igennem renæssancen. I 1540 skrev
Etienne Dolet et essay på to sider, som indeholder blandt andet disse fem punkter som jeg
har oversat til dansk fra Tvímæli:
-

Oversætteren skal fuldt ud forstå både originalens form og dens indhold.

-

Oversætteren skal have fuldkomment kendskab til både kildesprog og målsprog.

-

Man skal ikke oversætte ord til ord, linje for linje eller vers for vers, men holde sig til
meningsenhederne og forsøge at udtrykke forfatterens hensigt.

-

Oversætteren skal være målsprogsorienteret, uden for mange lån fra kildesproget.

-

Oversættelsen skal stilistisk modsvare originalen.
(Eysteinsson 1996, 57)
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Der var politik i oversættelser. Martin Luther (1483-1546) havde skrevet et essay hvor
han forsvarede sin oversættelse af biblen, overfor den katolske kritik og måtte lade livet for
sine oversættelser, eftersom han mishagede de kirkelige myndigheder og derved læserne.
Hieronymus (347-420) måtte også flygte fra sine faste omgivelser omkring tusind år inden
pga. det samme. Stadigvæk, i vore dage, bliver dem der skriver om religiøse filosofiske idéer,
som Salman Rushdie (1947-) har gjort, frataget deres frihed (Pedersen 1994, 18-19).
Oversættelse er som kvinder at jo kønnere de er, jo mindre kan man stole på dem (Niels Brunse
1994, 21). Det var den ideologi som Abraham Cowley, en engelsk digter i 1700 tallet, var
talsmand for. Han tillod sig at tilføje, tage, og udelade hvis han havde lyst til det. Han var ikke
alene om det, det var mange af hans kolleger, både i England og Frankrig der gjorde. I slutningen
af 1700 tallet kom der en reaktion på Cowleys synspunkter og oversættelsesmetode, og den
kom fra den franske latinist og retorikker, Charles Batteux´s, en moderne videnskabelig
behandling af oversættelse og først her snakker man om at man må foretage en semantisk
analyse af sit forlæg og gengive vigtige betydningselementer med de midler, der er til rådighed
på målsproget. Et godt eksempel taget fra Oversættelseshåndbogen er;
Kan man ikke sige courir (‘at løbe’), kan man vel sige aller fort vite (’at gå meget hurtigt’).
Med andre ord, det, der på det ene sprog er en del af verbet, skal muligvis på det andet
udtrykkes med verbum+ adverbium”( Niels Brunse 1994, 21-22).
Batteux´s oversættelsesvidenskab gjorde sig gældende langt ind i det sidste 20.
århundrede, for hans bevidsthed, som oversættelsesteoretiker, var unik.
En anden klassiker kom frem i Alexander Tyler. Hans teori lyder enkel men kan være
svær at udføre, men den er meget interessant i forbindelse med litterær oversættelse.
Teorien har tre teser:
-

Oversættelsen skal levere en gengivelse af idéerne af originalen.

-

Stilen skal modsvare originalen.

-

Oversættelsen skal være lige så naturlig og velformuleret som originalen.
(Niels Brunse 1994, 21)

I forbindelse med opdagelse og forskning af nye sprog, blev opmærksomheden henledt
på at oversættelse ikke bare var lige til. Her var det at oversættelsen problematiseres, den
skabte blandt andet forargelse fordi man ikke kunne opfylde alles krav om hvordan
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oversættelser var udført. Friederich Schleiermacher kom frem i begyndelsen af det 19.
århundrede og hans teori der handlede om valget imellem de forskellige
oversættelsesmetoder, samt det valg der handlede om, om der skal tages hensyn til forfatter
eller læser. Valget står imellem det at enten skal oversætteren i videst muligt omfang lade
forfatteren være i fred og bevæge læseren hen imod ham, eller lade læseren være i fred og
bevæge forfatteren hen imod ham (Niels Brunse 1994, 23).
Disse metoder er så aldeles forskellige, at man hele vejen må benytte en af dem så
konsekvent som muligt, idet resultatet bliver højst utilfredsstillende, hvis man blander dem
(Niels Brunse 1994, 23). Oversættelsesteorier og metoder har igennem de sidste mange
århundreder været diskuteret og vurderet frem og tilbage, i en masse essays hvor nogen af
dem må betragtes som klassikere. Til trods for at nogen af dem må siges at være af en ældre
dato, så har de alle været med til at danne grundlag for den moderne
oversættelsesvidenskab. Ser man på Dolets, Tylers og Schleiermachers udtalelser og teser, så
må det siges at der er en genkendelsesklang fra dem til de teorier der anvendes indenfor
læren om oversættelser som Ole Buhl og Lita Lundquist beskriver i deres bøger om emnet.
Fleste oversættere burde være enige med Hilaire Belloc i at oversættelse burde i hvert fald
også betragtes som en slags kunst.

3.2 Metoder til tekstanalyse
Der er mange ting at tage hensyn til i forbindelse med analysen af originalteksten og det er
individuelt for hver og en, hvilken metode der anvendes i denne proces. Analysen af
originalteksten indebærer blandt andet at man ser på tekstens handling, tekstens inddeling i
afsnit, stilniveauet, anvendelse af billedsprog og faste vendinger for at nævne noget. Det er
grundlæggende at der foreligger en analyse af originalteksten for at fastlægge hvilken
tekstfunktion der passer i oversættelsen.
Her vil jeg nævne Ole Buhls metoder fra Oversættelse fra teori til praksis (Buhl 2005, 7695). Han starter med at nævne tre typer af tekstfunktioner:
Den informative tekstfunktion
-

lærebøger og menukort

Den ekspressive tekstfunktion
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-

filosofi og korrespondance imellem privatpersoner

-

fiktionstekster som romaner og noveller
Den vokative tekstfunktion

-

reklamer og propaganda

Der er tre supplerende tekstfunktioner, hvor af jeg nævner den ene som er:
Den æstetiske funktion som er billedsprog og ordspil som er med til at gøre teksten
smukkere som hovedsageligt bliver anvendt i reklamer og des lignende.
Buhl fortsætter og peger på at en anden ting som der skal tages hensyn til i forbindelse
med analyse af originaltekst, er hvilken fremstillingsform den forekommer i. Her er det
spørgsmål om hvilke sproglige elementer der findes i teksten, og ofte er de mange
forskellige som eventuelt tilhører mange genre, som kan gøre at der må anvendes flere
metoder fordi teksten er en blanding af forskellige tekstfunktioner. Her er der valg imellem
fiktionstekster og sag tekster som adskiller sig fra hinanden således:
-

Fiktionsteksterne kan være dramatiske, skønlitterære eller lyriske og er de ofte
ekspressive og æstetiske i sin fremtræden i teksten.

-

Sag tekster er uden personlig præsentation, og mere tekster som fx reklametekster og
journalistik.

I en analyse af en skønlitterær tekst er det vigtigt at man har styr på den genre som den
forekommer i og ud fra det skal oversætteren have fokus på det valg vedkommende træffer i
forbindelse med sprog og sprogkonstruktioner, og det er godt for en oversætter at have det i
tankerne at jo bedre stilen rammes, desto bedre bliver teksten (Buhl 2005, 107).

3.3 Oversættelsesmetoder
Når tekstanalysen er færdiglavet skal jeg vælge den metode som passer til min tekst. Der er
flere alternativer og jeg vil definere og anvende teorier fra de to lærebøger indenfor faget,
som jeg har nævnt før og henvist til her i mine beskrivelser af metoder. Det er Ole Buhls
teorier (Buhl 2005, 75) som han nævner i sin bog, Oversættelse fra teori til praksis og Lita
Lundquists definitioner (Lundquist 2010, 36) som foreligger i hendes bog, Oversættelse, de
overordnede strategier.
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3.3.1 Semantisk og kommunikativ metode
Ole Buhl nævner to metoder:
-

Semantisk metode

-

Kommunikativ metode

Den semantiske metode går ud på at der oversættes fra ord til ord, hvorimod ved
anvendelse af den kommunikative metode så oversættes der uden hensyntagen til tekstens
ordlyd, men derimod er det budskabet der er det centrale. Eksempel på semantisk
oversættelse er fx madopskrifter og en kommunikativ oversættelse er den som bruges i fx
litterære oversættelser.

3.3.2 Den kognitive metode, komponentanalyse og oversættelse af billedsprog
Ole Buhl fortsætter med tre andre metoder der kan være brug for i en oversættelse:
-

Den kognitive

-

Komponentanalyse

-

Metoder til oversættelser af billedsprog

Det er brug for den kognitive metode i oversættelse I forbindelse med oversættelser af
svære tekster. I de tilfælde er det ofte nødvendigt at omskrive dem til en mere forståelig tekst
inden den egentlige oversættelse finder sted.
En komponentanalyse er en metode som anvendes når der fx forekommer ord i
originalteksten som ikke findes i den nye tekst og derfor er det nødvendigt at definere ordet
med tilhørende forklaringer.
Her til sidst men ikke mindst er det metoden til oversættelse af billedsprog. Den kan være
med til at hjælpe oversætteren til en vellykket oversættelse af billedsprog men metoden
indebærer i første omgang at vedkommende forstår budskabet i ordet eller i den
ordforbindelse der skal arbejdes med, hvor efter vedkommende kan oversætte billedsproget på
en passende måde så det ikke går ud over tekstens budskab.
Disse metoder er med til at hjælpe oversætteren til at forholde sig til at det er
afsenderens tekst- ikke oversætterens (Buhl 2005, 73).
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3.3.3 Global oversættelsesstrategi
Lundquist definerer i Oversættelse, de overordnede strategier den globale
oversættelsesstrategi og den lokale oversættelsesstrategi (Lundquist 2010, 36).
Med global strategi mener Lundquist;
At oversætteren skal have overblik over teksten i sin helhed og på det grundlag danne
sig et overordnet overblik over teksten i sin helhed og på det grundlag danne sig en
overordnet strategi for hvordan teksten skal virke i den nye situation dvs. overfor nye
modtagere med en anden baggrundsviden, på et nyt tidspunkt.
(Lundquist 2010, 73)
Lundquist fortsætter og nævner at oversættelser førhen ofte var stillet op i mod
hinanden som modsætningspar fx:
ordret oversættelse → en fri oversættelse
trofast oversættelse → troløs oversættelse
formel oversættelse → funktionel oversættelse
sproglig oversættelse → kommunikativ oversættelse
(Lundquist 2010, 36)
Overvejelserne drejer sig om oversættelsen skal være målrettet til de nye læsere, og om
konteksten skal tilpasses til dem, eller om det er originalteksten i sin helhed der skal styre
oversættelsen.
Global strategi, kan være på den ene side en imitativ oversættelse og på den anden side
en funktionel oversættelse.

3.3.3.1

Imitativ oversættelse

Imitativ oversættelse er når man oversætter en tekst fra en forfatter der har autoritet. I de
tilfælde skal man passe på at holde takt og tone og at passe på at teksten bliver overført så
tæt på originalteksten som muligt og undlade at tilpasse den til de nye modtagere. Eksempel
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på forfattere af denne kategori er fx H. C. Andersen og Shakespeare fordi deres tanke og
udtryk ligger så tæt sammen, at de ikke kan skilles ad. (Lundquist 2010, 37).

3.3.3.2

Funktionel tekst

Funktionel oversættelse er når der bliver taget hensyn til modtagerens forhold, hvor teksten
bliver behandlet og designet til modtageren, og som viser sig i oversættelser som er
selvstændige gengivelser på forståelig og mundret dansk (Lundquist 2010, 43)

3.3.4 Lokal oversættelsesstrategi
Med Lokal strategi mener Lita Lundquist at:
Med ’lokale strategier’ mener jeg at oversætteren skal foretage valg af konkrete udtryk
på målsproget i den oversatte tekst for udtryk på udgangssproget i originalteksten.
Udtrykket i originalteksten er givet og ligger fast, men hvad angår udtryk i målsproget,
står oversætteren overfor en lang række potentielle løsninger og skal derfor træffe valg.
(Lundquist 2010, 44)
De lokalstrategier som Lundquists beskriver, består af syv oversættelsesstrategier hvis
forfattere er oversættelsesteoretikerne Vinay og Darbelnet (Lundquist 2010, 44) som
sammenligner fransk og engelsk.
De deles op i de direkte som består af tre strategier og de indirekte som har fire
(Lundquist 2010, 44-47).
De tre direkte er:
-

Låneord der overføres uforandret fra det originale sprog til målsproget som fx tsunami,
perestrojka (Lundquist 2010, 44).

-

Oversættelseslån, hvor man låner konstruktionen, syntagmet (flere ord der udgør et led
i en sætning), man oversætter hvert ord. Fx Hjemmeværnssoldat som på islandsk ville
være hermaður í heimavarnarliðinu (Lundquist 2010, 45).

-

Ordret oversættelse som kan ske når der er samme informationsstruktur, en parallel
opbygning af ordforrådet som fx det regner og alting er vådt→það rignir og allt er blautt
(Lundquist 2010, 45).

De fire indirekte er:
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-

Ordklasseskift, hvor en ordklasse skiftes ud, eller en syntagmetype skiftes ud med en
anden ordklasse eller en anden syntagmetype. Eksempel er hvis en sætning som de blev
transporteret til byen i en bil blev oversat til þau óku í bæinn ville der være tale om
ordklasseskift (Lundquist 2010, 46).

-

Synsvinkelskift, hvor man ændrer synsvinklen, dvs. måden at præsentere det der
forekommer i teksten på uden at det går ud over ækvivalensen. Det kan ofte være brug
for dette til at tilpasse teksten til målsprogets kultur. For eksempel ville synsvinklen
ændres hvis der blev sagt, de kom kørende ind til byen hvor synsvinklen er at de kører i
stedet for de blev transporteret ind til byen i en bil. Samme ækvivalens men præsenteret
ud fra to synsvinkler. Den ene er at de kom kørende hvor den anden er at de blev
transporteret (Lundquist 2010, 47).

-

Ækvivalens, når oversættelsen fra originalsproget til målsproget bliver udtrykt med fx
faste udtryk til at beskrive en hel situation (Lundquist 2010, 47). Eksempel på
oversættelse af det faste udtryk, at noget koster det hvide ud af øjnene til að eitthvað
var ekki gefið bliver helt ækvivalent.

-

Tilpasning, her er vi væk fra indhold og udtryk. Det er når vi bruger fx navnet på lignende
eller samme begivenhed i det oversatte sprog. Fx seks dages løb, som Tour de France
(Lundquist 2010, 47).

Ækvivalens bliver brugt i oversættelse med en angivelse på at kildetekst og måltekst, selvom de
ikke formelt er ens, kan give modtageren i hvert fald den samme oplevelse. De to strategier,
synsvinkelskift og ordklasseskift kan godt være misvisende som Andersen og Ohlsen nævner i
deres afhandling fra 2008 hvor de også peger på problemer omkring det der kaldes for
tilpasning som også virker som en u specifik kategori (Ohlsen og Andersen 2008, 52).
Her er der blevet givet en del eksempler på, hvilke overvejelser en oversætter skal gøre
sig under forløbet og givetvis er der en del problemer som en oversætter støder på
undervejs. Disse overvejelser kan også være med til at bane vej til en metode som
oversætteren vil forholde sig til i oversættelsen. Det er sjovt at se hvordan disse førnævnte
strategier og de elementer som de påvirker i en oversættelse, har deres rødder helt tilbage
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til fortidens oversættelsesteoretikere som Dolets og Tyler. Det er nu som før, med til at bane
vej for globaliseringen af oplysninger, informationer og ikke mindst oversættelse af
skønlitterære tekster.

4 Problematiske elementer i en skønlitterær oversættelse
Ingen oversættelse er uden problemer eller overvejelser i forbindelse med valg eller fravalg
som jeg har nævnt før. Der er en del at spekulere over og det jeg vil være opmærksom på i
oversættelsen er udtryk og ord i forbindelse med denotation og konnotation, dynamisk og
formel ækvivalens, billedsprog, faste vendinger samt oversættelse af proprier.

4.1 Kunst eller håndværk
Det at blive en god oversætter af skønlitterære tekster, er en lang proces og der er en del
kriterier som en oversætter skal opfylde for at kunne betragtes som en god oversætter. Det
jeg synes der er det vigtigste, ud fra den begrænsede erfaring jeg har, er at vedkommende
først og fremmest skal beherske sit eget sprog godt og sidst men ikke mindst, kende godt til
måltekstens sprog og den kultur som teksten fungerer i.
I artikel Litterær oversættelse af Niels Brunse i Oversættelseshåndbogen (Niels Brunse
1994, 79) systematiserer han sine erfaringer indenfor litterær oversættelse. Der påstår han,
ligesom Belloc gjorde i sin tid, at litterær oversættelse er en kunstart, en påstand som godt
kan virke lidt provokerende, men den lader til at være accepteret til en vis grad. Oversættere
gendigter i stedet for at digte som kan sammenlignes med at en musiker er en fortolker i
gengivelsen af musikalske værker. Brunse fortsætter i sin artikel med at sige at et litterært
værk er en helhed af informationer, og oversætterens opgave er at inddrage udefra de
betydninger i definitoriske forstand, som er nødvendige for at skabe den bedste mulige
overførsel af teksten. Her er der tale om de kulturelle implikationer, associationer, og hele
spændingsfeltet, som sproget bringer med sig. Det er der kunsten ligger, om hvor god
oversætteren er, til at fremkalde disse elementer i sin fortolkning fra det ene sprog til det
andet. Som Brunse siger, så er oversætterne litteraturens udøvende kunstnere.
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Ser man borte fra, hvilken position oversætteren har i den kunstneriske sammenhæng,
så er den største overvejelse som vedkommende skal tage hvilken metode eller
fremgangsmåde han/ hun vælger til oversættelsen.
De problemer som kan opstå er nemmere at løse hvis man kender og forstår de
forskellige begreber som er forbundet med oversættelser og oversættelsesteorier. I dette
afsnit vil jeg gennemgå dem som jeg bruger i min analyse af den valgte tekst.

4.2 Intuition
Oversættelser adskiller sig fra andre tekstproduktioner ved at der her er der tale om en slags
reproduktion, en slags genfortælling overfor en fortælling. Derfor er det vigtigt at
oversætteren gør sig bekendt med værkets struktur, og laver en strukturel forestilling på det
sprog som værket skal oversættes til. I den forbindelse er der brug for intuition, hvor de valg
der træffes ofte er fordi de føles grammatisk konsekvente og giver et tilfredsstillende
resultat, eller som Anne Marie Bjerg nævner i sin artikel i Glas kaster skygge, så er
oversættelsen en illusion, idet den fremmede tekst ikke kan træde i stedet for den oversatte
(Anne Marie Bjerg 1999, 77).
Der er en del principper og regler som oversætteren skal overholde men går
vedkommende for grundigt til værks, bliver resultatet ikke et levende værk, men i stedet
eventuelt lidt overfladisk og formfast i sin fremkomst. Her henviser jeg blandt andet til ord til
ord oversættelse som ikke kan bruges alene til skønlitterære oversættelser. Oversættelse fra
et beslægtet sprog som dansk er til islandsk, kan se ud til at være en ganske let opgave, men
trods dette kræves det af oversætteren, at han/hun vælger sine ord med stor omhu og her
som altid er det spørgsmål, som før nævnt, om et fravalg eller valg som er bevidst. En ting er
sikker, at oversætteren skal have fantasi, lade sig inspirere og være kunstnerisk, samt det at
bruge sin intuition for at kunne oversætte en tekst som rummer de samme kvaliteter i alle
henseender som kildeteksten. Anne Marie Bjerg forklarer blandt andet hvad oversættelse er
for hende og hvad der skal til:
Nemlig at løsrive mig fra den nærsynede, leksikalske forståelse af teksten og gå ind i den
virkelighed den åbnede for mig og min fantasi, bag ved ordene, og så stole på at det alt
sammen kunne dukke op igen, formuleret på mit eget sprog (Anne Marie Bjerg 1999, 80).
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4.3 Denotation og konnotation
I oversættelse fra en måltekst til kildetekst, så skal man være meget opmærksom på disse to
begrebers betydning.
Betydningen af konnotationer i en oversættelse har noget at gøre med ledsagende
betydninger imens denotationer er ords grundbetydning. I Dansk Sprog bliver begrebet
konnotationer beskrevet som de betydninger som klinger når man bruger et bestemt udtryk
(Jacobsen og Skyum-Nielsen 2007, 35) og i oversættelser er det vigtigt at disse udtryk
fungerer i overensstemmelse med originalsproget. Der er fordi der er stor forskel på
betydningerne på disse to begreber af den simple grund at, det enkelte ord kan have utallige
betydninger, altså alt efter de associationer som ordet giver og den kontekst som ordet
optræder i. Et godt eksempel som viser hvilken forskel der kan være på betydningerne i
forbindelse med: se den lille vovse og se den ækle køter, selvom substantivernes denotation i
begge tilfælde er hund. Her kan der siges at det er de semantiske overtoner der er den
egentlige denotation. Budskabet er: jeg kan lide (eller jeg afskyr) den hund (Viggo Hjørnager
Pedersen 1994, 29). Det handler om den konnotative sammenhæng.

4.4 Ækvivalens
Dansk og islandsk er meget ækvivalente sprog eftersom de er tæt beslægtede og stor del af
sprogenes respektive ordforråd dækker nogenlunde det samme betydningsfelt.
Eugene A. Nida, den amerikanske oversætter introducerede formel og dynamisk
ækvivalens som oversættelsesstrategier. Han var en af de første til at bruge dette begreb og
mener at ækvivalens indebærer at oversætteren skal give det budskab som han sender fra
sig en klar henvisning som svarer til den henvisning der kommer fra den oprindelige tekst.
Men hvilken rolle skal den nye tekst sammenlignes med for oversætteren står midt imellem
forfatteren og læseren som befinder sig i et nyt sprogsamfund (Eysteinsson 1996, 90-91).
En ækvivalent oversættelse fra kildesprog til målsprog er ikke altid uden problemer for
her skal der tages hensyn til to sprogsamfund og overførslen imellem dem skulle gerne have
ækvivalens.
Definitionen på disse to begreber har jeg oversat fra Tvímæli (Eysteinsson 1996, 89-92)
og er følgende:
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-

Den formelle ækvivalens går ud på at man er originalteksten tro, man forbinder den med
modtagerens kultursamfund for at teksten kan få den samme påvirkning på læseren i
oversættelsen som den har på læseren på originalsproget, som sagt fungerer
ligeværdigt i den oprindelige kontekst og i den nye kontekst.

-

Den dynamiske ækvivalens er den form for tekst hvor oversætteren har tilladt sig at
behandle overførslen på en lidt mere fri måde. Der tages vare på dynamikken, det
samme indtryk, og budskabet fremtræder forståeligt, selvom formen ikke er den samme
i begge sprogs tekster.

Ude fra Nidas ovenstående definitioner på formel og dynamisk ækvivalens så kan det
bekræftes at han så kildetekstens og måltekstens funktion som en og den samme. Der
grundlæggende element er dog at der altid er fokus på kildeteksten.

4.5 Faste vendinger
Definitionerne på „faste vendinger“ på ordnet.dk er at det er en fast ordforbindelse af ord, fx
en talermåde, et idiom eller en frase.
I skønlitterære tekster forekommer der ofte flere typer af faste vendinger, metaforer
eller billedsprog. Disse stilistiske elementer i teksten giver den ofte en æstetisk funktion og
bringer samtidigt et budskab ud på en mere klar og bestemt måde. Det er meget vigtigt at
oversætteren er opmærksom på dette og overfører disse elementer så nøje som muligt, og
forsøger så vidt muligt at finde tilsvarende faste vendinger og billedsprog i det oversatte
sprog. I en oversættelse er det vigtigt at de faste vendinger har den samme ækvivalens som
i originalteksten og oversætteren skal ikke bruge dem hvis betydningen ikke er helt klar.
Der findes forskellige typer af fraser, og dem som jeg vil nævne her er idiomerne,
kollokationerne, og de kommunikative former.

4.5.1 Idiomer
Idiomerne er en særlig type flerordsforbindelser, som kan forstås på to måder, nemlig
bogstaveligt og i en overført eller netop idiomatisk betydning (Farø 2003, 21-22). Som et
eksempel så betyder idiomet at få et spark bagi, som betyder at blive tilskyndet at tage sig
sammen og komme videre. Det er ikke de enkelte ords samlede betydning som gør sig
gældende men derimod den samlede overførte betydning af sætningen, som danner
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idiomet. Idiomer er temmelig faste i deres form, men tillader dog visse, udskiftninger eller
ændringer af substantiver, verber, tal og tempus, som er modsat ordsprogene som er helt
fastfrossent (Hauksdóttir 22.03.2011).

4.5.2 Kollokationer
Kollokationer er hverken idiomatiske dvs. billedlige eller har det generaliserede udsagn som
ordsprogene men derimod en ordforbindelse der er så fast, at man altid kan høre hvis de
siges forkert, dvs. helt forudsigelige. Oftest forekommer de som en fast rækkefølge af et
substantiv og et adjektiv som fx en flink fyr, eller som et substantiv og et verbum som fx at
foretage en rejse. Det er som sagt flerordsforbindelser, som i princippet kan forstås ud fra
enkeltordenes betydning, men som alligevel hænger fast sammen som en betydningsenhed
(Farø 2003). Som eksempler på kollokationer, kunne jeg yderligere nævne fx Lufte hund,
gøre rent, børste tænder og pille næse.

4.5.3 Kommunikative former
Kommunikative formler definerer Auður Hauksdóttir som uforudsigelige og binder sig typisk
til forskellige kommunikationssystemer som fx i forbindelser med at hilse og takke og i andre
høflighedsfraser og rutiner (Hauksdóttir 22.03.2011).
De adskiller sig fra andre fraser ved at kunne udgøre en sætning som fx, god dag, så går
vi over til næste punkt på dagsordenen, tak for mad, og hæng lige på. For danskeren ligger
det helt naturligt at bruge dem, for det er for dem helt forudsigeligt. Hos islændinge så
finder vi samsvarende kommunikative former i udtalelser som glædelig sommer og sidste
vinterdag.

4.6 Billedsprog
Billedsprog er sproglige billeder som vi udtrykker i et budskab som symboliserer vores
mening. Billedsprog er med til at danne associationer hos modtageren og føre
vedkommende i en bestemt retning og er samtidigt med til at præcisere og sikre at
budskabet bliver forstået. Mange tekster bruger sproglige billeder som er ord eller udtryk
som først bliver forstået i en overført betydning, en anden end den bogstavelige. Et
eksempel kunne være udtrykket tid er penge. Penge og tid kan alle have for lidt af selv om
tid og penge ikke er det samme, men udsagnets overførte betydning forstås.
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4.7 Oversættelse og forklaringer af proprier
En hovedregel i oversættelse siger, at proprier ikke bør oversættes. I Oversættelse fra teori
til praksis nævnes der at grunden er, at i og med de er egennavne, kan de egentlig ikke
hedde andet end det de hedder ”i forvejen” (Buhl 2005, 132).
I gennem historien og litteraturen er der traditioner for at man oversætter proprier fra
dansk til islandsk. Man kan derfor sige at en del steder har andre egennavne på målsproget.
Dansk har også eksempler på danske udgaver af stednavne (ikke mindste lande) i udlandet.
Derfor er det ofte et spørgsmål om det er nødvendigt at oversætte danske proprier til
islandsk i litterære oversættelser. Det positive ved at gøre det er at teksten flyttes
nærmere/tættere på læseren af målsproget, men på den anden side fjerner man det fra
kildeteksten. Det har været kutyme at man oversætter danske proprier over til islandsk hvis
muligt, og hvis man ikke gør det kan det være i forbindelse med nogle proprier som for
eksempel har en islandsk tilføjelse dvs. en konvention. Eksempel på dette kunne være
propriet Brugsen som danskerne kender udmærket men i en oversættelse ville man
eventuelt tilføje ordet matvöruverslunin til Brugsen. Det ville give en indlysende forståelse
på propriet Brugsen.
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5 Oversættelse af to noveller fra København
af Katrine Marie Guldager
Þýðing á tveimur smásögum úr Kaupmannahöfn
eftir Katrine Marie Guldager

Nørreport lestarstöðin
Drengnum sem sat á steintröppunni á Nørreport lestarstöðinni2, leið bersýnilega3 ekki
vel. Kannski var hann undir einhverjum áhrifum, ef til vill var hann heimilislaus, hann
leit í það minnsta ömurlega4 út, hann svitnaði. Konan sem gekk framhjá honum, á
tröppunni, vafði um sig rauðum ullartrefli og er hún gekk framhjá5 sendi hún honum
lítillækkandi augnaráð. Þegar hún kom að sjoppunni mundi hún að hún var
uppiskroppa með6 sígarettur7.
Hún vissi ekki hvort það var vegna hins stutta augnsambands við drenginn eða út af
einhverju öðru að hún beygði höfuðið aðeins of langt fram fyrir sig, einmitt þar sem
hún stóð og leitaði að smápeningum í veskinu sínu. 8 Það var ekki nema um nokkra
sentimetra að ræða en það var nóg til þess að hún missti gleraugun sín og þegar hún
beygði sig fram til að taka þau upp steig hún ofan á þau9.

2

Her er det nødvendigt at sige lestarstöðin, for stöðin ville ikke være nok. Her er der tale om en
tilpasning.
3
Afgjort betyder útkljáður, skilyrðislaust (Snara.is). Oversætter til bersýnilega. Helt ækvivalente.
4
Så ud ad helvede til ville være direkte oversat til leit afleitlega út (Snara.is). Vælger et andet forslag
frá vejleder Þórhildur Oddsdóttir ordet ömurlega. Begge ord har samme denotation men ikke samme
konnotation. Kunne også have valgt leit fjandi illa út.
5
Her forekommer ordet passerede to gange i sætningen i originalen. Beholder det fordi jeg synes det
er et stilistisk træk i originalens syntaks og oversætter derfor begge gange til gekk fram hjá.
6
Átti ekki fleiri er den semantiske oversættelse men var uppiskroppa með giver ækvivalens og jeg
vælger det fordi det passer fint ind i teksten uden at det går ud over stilen.
7
Cigaretter oversætter jeg til sígarettur men ikke vindlingar. Vindlingar er et mere højstemt ordforbrug.
8
Her laver jeg meget om på sætningen men anvender de dynamiske ækvivalente strategi i
oversættelsen. Sætningerne er helt ækvivalente, der er ikke ændret på ordklasserne men der er en
anden syntagmetype.
9
Kom hun til at træde på dem, oversætter jeg til steig hún ofan á þau. Det kunne godt være en
oversættelsesfælde fordi træde og traðka er falske venner som ikke har helt den samme ækvivalens. På
Snara.is er at træde oversat til stíga og troða, imens trampe er að trampa eða traðka.
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Þau brotnuðu ekki. Vinsamlegur maður sá til þess að hún gat sett þau upp aftur.10
Fyrir utan lestarstöðina beið hún eftir grænu ljósi og stóð á móti konu sem á margan
hátt líktist henni, hún var bara eldri. Eldri konan var líka með rauðan ullartrefil og nú
vildi svo11 til at þessir tveir rauðu ullartreflar strukust hvor við annan12 á
gangbrautinni.
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Eldri konan gekk að sjoppunni og bað um poka af sælgæti. Meðan hún beið eftir
honum leit hún niður og sá að það var fjöður á öðru stígvélinu hennar. Á sömu
stundu og hún13 beygði sig niður birtist henni skítugi drengurinn. Drengurinn leit
bersýnilega14 út fyrir að vera illa á sig kominn en konan hugsaði með sér,15 að hann
væri líklega bara þreyttur. Síðan fjarlægði hún fjöðrina af stígvélinu sínu og gekk
varlega niður steintröppurnar16. Stígvélin hennar voru aðeins of há og hún var hrædd
um að missa jafnvægið. Skyndilega heyrði hún rödd sem gerði henni svo bilt við að
hún var nærri dottin.
– Geturðu séð af nokkrum krónum?
Þetta var drengurinn, sem var vaknaður af blundi sínum.
En eðlilega gat hún það ekki.
Í staðinn einbeitti hún sér að því að halda jafnvægi.

10

Få dem på igen, kan man ikke oversætte semantisk, eftersom man ikke kan fá þau á sig. Derfor
setti þau upp som er en kollokation.
11
Tilfældet direkte oversæt til tilfallandi, meget fristende, vælger den dynamiske ækvivalente
oversættelse, vildi svo til.
12
En oversættelsesfælde, Strukust hvor við annan/struku hvorn annan. To forskellige udtryk, en fælde
som udtrykker forskelligt. Strukust hvor við annan, to ting der er i bevægelse når de strejfer hinanden
hvorimod struku hvorn annan er mere et udtryk for nogen som rører ved hinanden. Derfor strukust
hvor við annan.
13
Í því er hún, er et alternativ til á sömu stundu og hún.
14
Raunverulega er den rigtige oversættelse af ordet faktisk, men her synes jeg ikke at det passer og
derfor tillader jeg mig at bruge bersýnilega i stedet.
15
Her kan man ikke bare oversætte ordklassen tænkte alene i oversættelsen, tilføjer derfor et tredje
persons refleksive pronominer, hugsaði með sér.
16
Steintröppuna, stentrappen? Analyserer semet stentrappe i oversættelse i et afsnit under
problemetiske elementer.
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Hún hugsaði til dags eins fyrir fáeinum17 vikum er hún gekk upp steintröppurnar á
Nørreport lestarstöðinni með dóttur sinni18. Kannski hafði drengurinn setið þarna
þann dag? Eða voru dagarnir farnir að renna saman í hamingjusnauðum hugsunum
hennar?19 Jú, hann hafði setið þarna og dóttirin hafði minnst á að þetta væri aldeilis
bjánalegur staður að sitja á, í miðjum tröppunum, svei mér þá20.
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Konan sem gekk niður Købmagergade hét Bitten og átti að hitta vinkonu sína á
kaffihúsi við Storkagosbrunninn21. Vinkonan var ekki komin lengra en að
lestarstöðinni22 við Vesterport og lestin sem hún sat í stefndi ekki áfram að svo
stöddu23. Það var beðið eftir lögreglunni24. Það höfðu verið slagsmál í
reykingahlutanum í þriðja vagni. Vinkonan ákvað að ganga að kaffihúsinu 25. Í sömu
svipan og hún kom upp tröppurnar og sneri niður Hammerichsgade 26 sá hún að ein
af konunum sem höfðu átt þátt í látunum, gekk fyrir framan hana.
Bitten

gekk

niður

Købmagergade

og

staðnæmdist

fyrir

framan

skóbúð27.

Stígvélaparið sem hafði fangað áhuga hennar, var örlítið hærra en hún var vön að
nota en hana langaði samt sem áður að máta það. Hún settist niður í miðri
17

Et par kan være alt fra to til nogle stykker og derfor bruger jeg fáeinum i dette tilfælde. En kollokation
som opstår mange gange i oversættelsen og jeg overvejer om jeg skal skære over en kam og bruge
gennemgående lemmaerne fáeinir eller nokkrir eller veksle imellem som jeg nu synes det passer.
Analyserer i et afsnit under problematiske elementer.
18
En ordret oversættelse med en ændring i syntagmen fordi den lyder bedre uden at tabe sin stil.
19
Ulykkelig hjerne oversætter jeg til hamingjusnauðum hugsunum. Ordforbindelsen findes ikke i
KorpusDK.dk og derfor tillader jeg mig at oversætte den ækvivalent til det valgte.
20
Helt ærligt er en fast vending, en kollokation og jeg vælger at oversætte til en islandsk frase, svei
mér þá, som giver en lige værdiladet mening. Kunne have oversat til i hreinskilni sagt.
21
Jeg vælger at oversætte dette proprium til islandsk. Det er af æstetiske grunde men også fordi at fx
Eiffeltårnet, Frihedsgudinden og Rådhuspladsen er noget som vi altid oversætter.
22
Jeg vælger her at sætte lestarstöðin med, for det er ikke alle der ved at Vesterport er en togstation.
Det er også i overensstemmelse med Nørreport. Indirekte oversættelsesstrategi anvendes i form af
tilpasning.
23
…..ville ikke sætte i gang foreløbigt oversætter jeg næsten ordret og helt ækvivalent . Kunne
oversætte til stopp að svo stöddu, men vælger det andet fordi jeg synes jeg overfører den sproglige
stil til oversættelsen.
24
Her starter sætningen med man ventede, jeg vælger at sige það var beðið. Ordet man bliver ikke
brugt i denne forbindelse på islandsk.
25
Set að kaffihúsinu í staðinn fyrir resten af vejen. Udtrykker samme situation og passer ind i
konteksten og er derfor ækvivalent.
26
Vælger at lade være med at oversætte gadenavne. Se afsnit om proprium.
27
Overvejede om jeg ville bruge ordet búð eða verslun eller eventuelt begge for at få variation í
sætningerne. I dansk bruges forretning men ikke det gamle ord bod. Vælger skóbúð, af æstetiske
grunde og fordi det bruges på lige fod med verslun.

22

versluninni og dró af sér gömlu stígvélin og fannst hún skyndilega vera yfirbuguð af
þreytu. En svo stóð hún upp og gekk um verslunina. Hún ákvað að kaupa ekki
stígvélin. Dyrnar að versluninni skelltust á eftir henni og við það hrökk drengurinn á
steintröppunni við28. Hann stóð upp og byrjaði skjögrandi að ganga upp tröppurnar29.
Í einni af efstu tröppunum30 missti hann jafnvægið og datt niður tröppurnar. Hann lenti
á framtönnunum og braut eina þeirra31, það blæddi úr munni hans.32
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Systir drengsins, sem hafði tekið þátt33 í látunum í bæjarlestinni34, kom að
lestarstöðinni við Nørreport35 um leið og bróðir hennar var lagður upp á börur en þar
sem það var ekki pláss fyrir hana í sjúkrabílnum ákvað hún að ganga upp á
Ríkisspítala.
Bitten og vinkona hennar fengu fyrsta kaffibollan 36 Þær hrósuðu útliti hvor annarrar.
Vinkona Bitten útskýrði af hverju hún kom of seint og sagði frá ólátunum í lestinni.
Hún sagði frá konunni sem hafði verið þátttakandi í slagsmálunum. Síðan töluðu
vinkonurnar tvær um þá þriðju, sameiginlega vinkonu, sem hafði rétt um það leyti
verið rekin úr vinnunni. Var það ekki í raun henni að kenna? Hafði hún ekki alltaf
staðið sig illa í vinnu?
Drengurinn,

sem

núna

var

kominn

á

slysavarðstofuna,

var

skoðaður

af

hjúkrunarfræðingi. Tannlæknir kom til að líta á tennurnar hans. Drengurinn hafði ekki

28

At give et sæt i, er samme og að hrökkva við eða bregða. Vælger den ordrette oversættelse.
Her er det trappen oversat til tröppurnar her vælger jeg at have dem i pluralis i oversættelse, men
det er spørgsmål om jeg skal generalisere og bruge pluralisformen hele tiden, om det skal oversættes
som det fremkommer i teksten. Analyserer i et afsnit under problematiske elementer.
30
I stedet for sidste trin vælger jeg at sige efstu tröppunum, for det er for det meste det man siger på
islandsk i denne sammenhæng.
31
Her sætter jeg pronomenet þeim i stedet for at gentage fortænderne af æstetiske grunde.
32
Hans mund blødte oversætter jeg til það blæddi úr munni hans som på dansk ville i direkte
oversættelse være, det blødte ud af hans mund? Samme ækvivalens, men en anden syntaks.
33
Tekið þátt i stedet for den direkte oversættelse som ville være verið þátttakandi. Valget er af
æstetiske grunde.
34
Vælger her at oversætte S-toget til bæjarlestin, selvom der ikke er tvivl pga. konteksten. Her
lokaliserer jeg, tillader mig at tilpasse til det nye publikum.
35
Lader propriet være på dansk. Se afsnit om proprier under problematiske elementer. Tilføjer også
lestarstöðinni for at lokalisere mere nøje.
36
Kunne have anvendt her refleksiv personligt pronomen sér sinn fyrsta kaffibolla i stedet for genitiv
pluralis formen som den står i originalteksten. Vælger den korte version, en bestemt form, af æstetiske
grunde.
29

23

áttað sig á, að systir hans hafði séð að hann hefði farið í sjúkrabíl og hélt því áfram
að tala um að hann ætlaði að hitta hana37. Hann vildi mjög gjarnan koma skilaboðum
til hennar, ef það væri hægt á einhvern hátt.
Systirin var aðeins fáeinum mínútum frá Ríkissjúkrahúsinu38 og þegar hún loksins
kom á slysavarðstofuna, þar sem litli bróðir hennar var enn, skammaði hún hann.
Tannlæknirinn rannsakaði drenginn.
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– Af hverju dastu? spurði hann.
– Mig svimaði, svaraði drengurinn.
– Hálfviti, sagði systirin.
Eldri konan frá gangbrautinni var komin til Ballerup39, hún steig út úr lestinni og vafði
rauða ullartreflinum um sig. Hún ætlaði heim en fyrst ætlaði hún að heimsækja
drenginn sem hún hafði keypt sælgæti fyrir. Hún ætlaði líka að búa til kvöldmat handa
honum. Þegar kvöldmaturinn var að verða tilbúinn sagði hún drengnum að koma
fram í eldhús þar sem hann sat umvafinn40 sænginni, sem væri hann eitt41 stórt sár.
Foreldrarnir voru farnir í frí og drengurinn hafði orðið veikur í sömu andrá og hurðin
hafði skellst á eftir þeim.
Á lestarstöðinni við Nørreport lá framtönn drengsins enn fyrir neðan tröppurnar 42. Og
ef ekki hefði verið fyrir mjög svo þenkjandi unga stúlku með heyrnartól sem gekk
framhjá hefði henni líklega verið sópað í burtu eins og hverju öðru rusli. En nú kom

37

Ændrer sætningen. Undlader at bruge hjælpeverbet blive i oversættelsen og indskyder ordet því for
at sætningen kan få en bedre sammenhæng og forståelse. Måske skulle forfatteren også have brugt
derfor i sætningen?
38
Vælger at oversætte Rigshospitalet til Ríkisspítali, selvom det i konteksten er tydeligt at her er der
tale om et hospital. Hvis jeg ville lokalisere så kunne det oversættes til Landsspitali.
39
Overvejede om jeg skulle lokalisere dette proprium, ved at lokalisere Ballerup ved at tilføje fx vest
for København.
40
Viklet rundt om oversætter jeg til umvafinn. Har ikke helt den samme konnotation, for umvafinn er
mere positivt- og følelsesladet end originalsprogets udtryk.
41
Spørgsmål om det er tallet et eller om det er henvisning til en ubestemt reference. Her oversætter
jeg semantisk. Da ordet er skrevet i originalteksten med apostrof, ét.
42
Undlader at oversætte trappeafsatsen til stigapallur fordi det ikke fungerer så godt på islandsk.
Derfor den globale strategis funktionelle tekstform i stedet for ordet.

24

hún auga á tönnina undir sælgætispappír og beygði sig niður eftir henni. Hún skoðaði
hana og sannfærði sig um að þetta hlyti að vera plaststykki. Hún staðnæmdist og
stóð og hlustaði. Þá fann hún rottuna sína skríða upp á aðra öxlina og gekk áfram43.
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Þar sem hún stóð og keypti sér sígarettupakka í einni af sjoppunum 44 lét hún tönnina
renna úr hendi sér þannig að hún féll niður á hellurnar og lá hún þar og skein í
haustsólinni. Seinna lögðust nokkur visin blöð að henni sem gerði það að verkum að
hún lá og lýsti sem hvítur steinn í umgjörð45.
Vinkonurnar tvær, sem höfðu drukkið kaffi við Storkagosbrunninn, höfðu í
rólegheitum eytt miklum peningum og fannst þær þar af leiðandi hafa áorkað heil
miklu. Þær ákváðu að ganga í áttina að lestarstöðinni við Nørreport. Drengurinn sem
var46 á Ríkisspítalanum lá og hugsaði um framtönnina sína. Hann íhugaði að yfirgefa
sjúkrahúsið og fara niður í bæ til at leita að henni. Hann tók um munninn og tregaði
tannmissinn47. Systir drengsins var á leiðinni niður Købmagergade þar sem hún
mætti vinkonunum tveim er þær stormuðu í áttina að lestarstöðinni við Nørreport.
Bitten setti á sig rauða ullartrefilinn. Hún speglaði sig í búðarglugganum og var
virkilega ánægð með það sem fyrir augu bar. Raunar var hún svo ánægð að hún
sendi sjálfri sér lítið bros. Systir drengsins misskildi48 aðstæðurnar og brosti til baka.
Breitt og tannlaust.
Þegar vinkonurnar tvær komu að Nørreport sáu þær dreng ganga, reikulan í spori, í
átt að sjoppunni. Þær gátu ekki almennilega ákveðið hvort þær ættu að hjálpa

43

Her forekommer en lang tekst som må betragtes for at være den direkte lokale strategiske ordrette
oversættelse. Her fremkommer et eksempel på en parallel opbygningen af ordforrådet imellem
sprogene.
44
Kunne have ændret på kioskerne og skrevet kun sjoppunni, men eftersom der stor i pluralis i
originalteksten, så vælger jeg at oversætte det således.
45
I stedet for umgjörð overvejede jeg at bruge i rósemd sinni som er meget æstetisk, men ved at gøre
det syntes jeg at målsproget kom for langt fra originalsproget.
46
Sætter datids verbum var i stedet for at sætte lå to gange i sætningen.
47
Tregaði tannmissinn eventuelt lidt højtideligt sprog til stilen. Ordret oversættelse kan gå an, men på
islandsk siger man ikke alment at man savner en legemsdel, og heller ikke på dansk.
48
Vælger misskildi som er den ordrette oversættelse af ordet misforstod i stedet for las vitlaust í som
kunne også godt kunne have passet her.

25

honum. Að lokum ákváðu þær að veita honum aðstoð og Bitten kannaðist við hann
sem drenginn sem áður hafði setið tröppunum49.
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– Ég er að leita að tönninni minni, umlaði50 hann.
Vinkonurnar tvær litu hvor á aðra og hristu höfuðið.
Ein af stúlkunum úr sjoppunni leit út.
– Varstu ekki sóttur í sjúkrabíl fyrr í dag?
– Nei, sagði drengurinn. – Það var ekki ég. Ég bara týndi51 tönninni minni.
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49

Her er stentrappen igen i singularis bestemt form. Analyserer i et afsnit under problematiske
elementer. Her forkorter jeg oversættelsen til pluralis, tröppunum.
50
Andre alternativer er muldraði, tuldraði, tautaði. Æstetisk valg.
51
Her forekommer der en falsk ven. Har han tabt den ud af munden eller har han tabt den fx ud af
lommen. Her er det spørgsmål om at bruge ordet misst tönnina eller týnt tönninni. Pga. konteksten så
har han mistet den.
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Innbrot
Gegnum skítuga framrúðuna, ekur Heinrich vörubílnum eftir leiftrandi ljósunum niður
með Frederiksberg Allé. Hann er með aðra höndina á stýrinu en hinni strýkur hann
eftir hvítu, tjásulegu52 hárinu. Til að gefa tveimur hjólreiðamönnum rými sem hjóla hlið
við hlið og tala saman ekur hann aðeins of langt út á miðjan veginn. Hann keyrir yfir
miðlínuna og heyrir flautað kröftuglega.
– Hálfviti! öskrar einhver53.
Heinrich er á leiðinni til móður sinnar, sem liggur í rúminu í heldri manna íbúð á
Frederiksberg Allé. Hann er búinn að lofa að mála íbúðina.
Þegar hann leggur bílnum54 á Frederiksberg Allé skellir hann hurðinni á eftir sér og
tekur nokkra55 poka með upp. Hann staulast upp tröppurnar56, buxnauppábrotin á
vinnubuxunum dragast upp þrepin57. Hann finnur enn til nokkurrar þreytu í
líkamanum og furðar sig á því að stigagangurinn lyktar eins og skógarbotn 58. Á
fimmtu hæð59 stingur hann lyklinum í skráargatið og lítur um leið snögglega aftur fyrir
sig. Hvaða hljóð var þetta? Í fjarska heyrir hann konuna í íbúðinni fyrir neðan spila á
píanó. Bróðir hans hefur varað hann við því að hún eigi það til að spila á píanóið
allan daginn og að það heyrist mjög greinilega í íbúðinni.
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En Heinrich lætur slíka hluti ekki angra sig. Þess í stað snýr hann lyklinum. Hann
gerir ekkert rangt og hann hefur enga ástæðu til að vera með sektarkennd.
52

Her anvendes et direkte lån fra dansk til islandsk.
Laver en forkortelse af sætningen uden at det går ud over konnotationen.
54
Her er det nødvendigt at nævne bilen fordi det denotative udtryk for ordet parkere er ikke det
samme som for ordet leggja som er den direkte oversættelse af semet. Det skal tilføjes ordet bil for at
opnå den samme betydning.
55
Et par, hvis betydning hele tiden skal overvejes i en oversættelse i forhold til kontekst. Analyse af
ordforbindelsen under problematiske elementer.
56
Her ville det være passende med en sætningsforbinder som fx og men ved at gøre det ændrer jeg
på de stilistiske træk som teksten har.
57
Et minimalistisk stiltræk. Svært at oversætte, vælger at oversætte semantisk for den
sproganvendelse er lige så underlig i originalsproget som den bliver i målsproget . Oplever mig trofast
imod forfatteren ved at vælge den semantiske metode.
58
Dette ord har en konnotativ betydning i danskernes bevidsthed som ikke helt kommer til sin ret i
oversættelsen. Overvejede at definere bedre, men syntes det vil være stilistisk brud.
59
Fjerde sal i danske boligkomplekser svarer til femte etage på Island, fordi de har stuen som nummer
0. Lokaliserer her.
53
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Það fyrsta sem mætir honum í forstofunni er stafli af dagblöðum. Heinrich beygir sig,
safnar þeim saman og fleygir þeim skeytingarlaust á kommóðu. Svo heyrir hann
mömmu sína60 kalla frá einu af innstu herbergjunum. Fyrst varlega og hikandi svo
meira og meira krefjandi61. Hann gengur inn í litla herbergið sem snýr inn 62 að
bakgarðinum63.
Mamma hans brosir og segir:
– Ert þetta þú, Heinrich?
Heinrich kyssir hana á kinnina. Síðan hún varð veik hefur hún falið alla skartgripina
sína undir dýnunni

64

. Síða hrokkna hárið hennar liggur óreiðukennt í allar áttir yfir

andliti hennar. Heinrich fjarlægir mjúklega hárið frá enninu hennar og lítur upp á alla
litlu, brúnu mahónírammana sem hanga á veggjunum og dreifast eins og dökkir blettir
um allt herbergið.
Síðan fer hann inn í eldhús og lyftir innkaupapokunum úr Super-Brugsen65 upp á
eldhúsborðið. Hann kveikir sér í sígarettu og byrjar úrillur að taka upp úr pokunum66.
Hann keypti inn svo hann gæti eldað hádegismat, medisterpylsu 67 og forsoðnar
kartöflur í krukku.68
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Heinrich gengur frá í skápana, kveikir á útvarpinu og hendir smjörlíkisklípu á pönnuna. Á
meðan hann bíður eftir að pannan verði heit skoðar hann ástand veggjanna til að athuga
hvort það þurfi að sparsla áður en þeir verða málaðir. Hann uppgötvar að bak við

60

Overvejede at bruge móðir, men endte med at vælge mamma fordi jeg synes at det andet var lidt for
højtideligt.
61
Meira og meira krefjandi gæti líka verið og síðan frekjulega. Vælger semantisk oversættelse.
62
Her bruger man antonymet i oversættelsen til islandsk.
63
Her vælger jeg at sige bakgarðinum men kunne også have valgt portið for det kalder man fx den
lukkede have på Arbejderboligerne ved Hofsvallagata i Reykjavík, som er en typisk efterligning af de
danske baggårde.
64
En falsk ven, som godt kan være en fælde.
65
Her burde jeg komme med en tilføjelse men eftersom det står i en forståelig kontekst vælger jeg at
lade det være.
66
På islandsk findes ikke et ord over det at pakke ud og derfor må en ordklasse tilføjes dvs. poserne.
67
Kunne her også bruge svínakjötspylsa, men vælger medisterpylsa.
68
Kartofler på glas er noget som alle dansker kender. Her er det nødvendigt at tilføje forsoðnar
kartöflur for at få den rigtige overførsel. Lokaliserer.
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eldavélina er sprunga sem lítur út fyrir að stækka því lengra sem hún hverfur úr sýn. Hann
stendur sjálfan sig að því að velta því fyrir sér hvort hún haldi áfram gegnum bygginguna
og niður í gegnum jörðina69. Svo klórar hann sér í rassinum.
Kartöflurnar eru harðar.
Þegar þau eru búin að borða, mamma hans sitjandi í rúminu, hann á stól við hliðina,
safnar hún hárinu saman í hnút í hnakkann. Heinrich finnur að það er núna sem hann
má eiga von á einhverju. Hann er að fara að vaska upp þegar hún segir:
Heinrich?
Hún segir nafnið þannig að honum finnst að eitthvað inni í honum sé við það að
veslast upp70. – Það er nokkuð sem mig langar að tala við þig um.
– Já, segir Heinrich. – Að sjálfsögðu. En ekki akkúrat núna. Ég þarf að aðeins að
ganga frá.
Þegar hann hefur þvegið upp fer hann niður í bílinn til að ná í afganginn af dótinu
sínu. En áður en hann fer upp með síðustu pokana ákveður hann að kíkja inn 71 á
barinn hinum megin við götuna. Barinn er dimmur eins og hellir.72
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Nokkrir menn73 sitja við barinn en Heinrich sér hvergi barþjón. Hann ákveður að bíða.
Eftir tíu mínútur kemur kona fram úr bakherbergi. Hún er með kastaníubrún augu og
andlitsdrættir hennar eru grófir. Hún er með lítið gullhjarta um hálsinn. Þegar hún
opnar bjór fyrir hann segist hann vera í bænum74 til að mála íbúð75. Hann bendir yfir á
stigaganginn hinum megin við götuna.

69

Her ville det ikke være nødvendigt at oversætte jo længere den forsvinder ud af synsfeltet. Gør det
alligevel, pga. de stilistiske træk. Æstetisk og med hensyn til den minimalistiske stil kunne det
undlades. Sætter sætningsforbinderen og for at få det til at hænge bedre sammen.
70
Kunne oversætte med låneordet tærast. Vælger det andet fordi det er mere islandsk.
71
Slå et slag forbi baren betyder at kíkja inn á barinn. En kollokation.
72
Her vælger jeg, i dette billedsprog, en sammenligning som passer til den oversatte tekst. Hule= hellir.
73
Et par, oversætter til nokkrir her. Analyserer i et afsnit under problematiske elementer.
74
Her vælger jeg at skrive bænum i stedet for svæðinu eller borginni. At være i byen på dansk er en
kollokation som betyder at man er i området.
75
Her ændrer jeg sætningen for at gøre den mere passende til islandsk. Fjerner et pronomen.
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Konan bak við barinn reykir og veitir því ekki athygli.
– Reyndar býr móðir mín þarna, segir Heinrich.
– Nú, segir barþjónninn þurrlega76.
Heinrich sest við borð og flettir hverfisblaðinu.-Hann sér grein um óperusöngvara úr
hverfinu og les hana af forvitni, hann elskar óperur og hefur séð Tosca eftir Puccini
þrjátíu og tvisvar sinnum á sjö mismunandi stöðum í Evrópu. Hann flettir áfram og sér
sögu um ungan mann sem hafði legið látinn77 í íbúð sinni í tvær vikur78 áður en hann
fannst. Svona hlutir gerast hjá eldra fólki sem á ekki lengur fjölskyldu, hugsar hann.
En þetta er ungur maður sem hefur, ástands síns vegna, ekki getað hringt eftir hjálp.
Margir höfðu furðað sig á fjarveru hans en enginn svo mikið að þeir hafi látið sér detta
í hug að fara heim til hans og brjóta sér leið inn. Lögreglan fékk fyrst fréttirnar þegar
móðir hans hringdi til þeirra.
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– Sonur minn hefði ekki þurft að deyja, sagði hún við dagblaðið.
Það eru sex borð á barnum, Heinrich tekur eftir manni sem situr furðulega
samanboginn við eitt af gluggaborðunum. Maðurinn drekkur í botn79 og pantar strax
annan í viðbót en það gerist ekkert. Barþjónninn kemur ekki með bjórinn hans.
Kannski hefur hún gleymt honum? Maðurinn er aumkunarverður að sjá 80. Heinrich
tekur eftir undarlegu þykkildi á efri kantinum á eyra hans. Nánast eins og mosi.
Rauðleitur mosi og nú snýr maðurinn andlitinu að Heinrich og hann roðnar. Hann
flissar með sjálfum sér einhversstaðar djúpt inn úr sér

81

og Heinrich finnst það

hljóma óhugnanlga. Þegar Heinrich ætlar upp að barnum og ná sér í einn bjór í
76

Direkte oversættelse ville være þurrt, men det bruges ikke. Det islandske adverbial þurrlega passer
fint i denne sammenhæng.
77
På islandsk bruges der látinn om mennesker imens det er dyr der er dauð. Vælger derfor látinn i
stedet for dauður.
78
Her vælger jeg at sige tvær vikur, fordi på islandsk snakker vi ikke på samme måde i dage som i
dansk.
79
Her vides der ikke om han drikker af flasken eller af glas og derfor svært að sige om denne
kollokation skulle oversættes til, tæmir flöskuna/tæmir glasið. På islandsk kan vi ikke tæmt bjórinn.
Vælger drekkur í botn som giver ækvivalens.
80
En sætning som ikke kan oversættes direkte, findes ikke en samsvarende ordforbindelse på
islandsk. Fandt dette ord brugeligt. En dynamisk ækvivalens.
81
Direkte oversættelse, semantisk med samme ækvivalens.
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viðbót ákveður hann að spyrja barþjóninn hvort hún hafi gleymt manninum við
gluggann. Hann ætlar bara að forvitnast. Hann vill ekki skipta sér af, alls ekki, kannski
er einhver ástæða fyrir því að maðurinn við gluggann fær ekki afgreidda 82 fleiri bjóra.
En þó svo að hann spyrji afar varfærnislega bregst barþjónninn harkalega við:
– Ertu að gefa í skyn að ég sinni ekki vinnunni minni.
Heinrich skammast sín.
– Fyrirgefðu, segir hann og flýtir sér að klára drykkinn83.
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Eftir langan dag, þar sem hann hefur tæmt nokkur af minni herbergjunum, þyrstir
Heinrich aftur í bjór. Hann veit vel að hann er ekkert sérstaklega velkominn á barinn
en hann þarf að finna einhvern sem getur hjálpað honum að færa nokkur húsgögn.
Heinrich hefur vantar þrjá til fjóra menn og hefur nú þegar nefnt þetta við tvo af
fastagestunum. Eiginlega þarf hann bara að tala við einhvern sem heitir Lasse. Lasse
vinnur í flutningafyrirtæki.
Þegar Lasse kemur loksins er hann örlítið regnvotur 84, en það sem mestu skiptir er,
að hann er í góðu skapi. Kraginn á svarta vindjakkanum er opinn og það leka litlir
regndropar af augabrún85 og skeggi. Eftir að hann hefur slökkt mesta þorstann á
barnum hrópar Heinrich til hans og biður hann að koma86 til hans. Lasse kemur
strax87, hann er með opið, forvitnilegt andlit, hann réttir höndina fram. Hann fer úr
jakkanum og hengir hann á stólbakið.
– Jæja, segir hann. – Hvað get ég gert fyrir þig?

82

Serveret skulle det være som betyder bera fram, bera á borð, framreiða, en her synes jeg at det
passer bedre med afgreidda som betyder at betjene, ekspedere. (Snara.is)
83
Man kan ikke drikke ud på islandsk så derfor denne oversættelse. Samme konnotation.
84
Våd af regn oversætter jeg til et ord, regnvotur.
85
Er i singularis i originaltekst. Lader det holde sig i oversættelsen.
86
Her er det ikke nødvendigt at skrive niður til hans. Konteksten fungerer uden.
87
Ordet ned er gentaget, det er sjældent brugt i det danske sprog i den forbindelse. Mere brugt når
der er tale om længere afstande. KorpusDK.dk
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Barþjónninn kemur að borðinu þeirra og brosir vinalega og fagmannlega. Þeir biðja
um tvo bjóra og Heinrich nefnir88 íbúð mömmu sinnar, húsgögnin sem þarf að flytja,
að það taki í mesta lagi klukkutíma. Lasse vill endilega fá að vita hverja af hinum
Heinrich hefur beðið.
– Þetta eru víst ekki Guðs bestu börn89 sem halda til á þessum bar, segir hann.
Heinrich hristir hausinn annars hugar.
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Heimahjúkrunin hringir og tilkynnir, að vegna veikinda komi enginn, hvorki þennan
dag né það sem eftir er90 vikunnar. Hvort Heinrich geti ekki tekið við? Þau neyðast til
að treysta á hjálp frá fjölskyldumeðlimum, annars gengur þetta ekki alveg upp.
Heinrich samþykkir gegn vilja sínum, hann hryllir91 við tilhugsuninni um að þurfa að
hjálpa móður sinni í bað.
Þegar kemur að því að móðir hans þarf á aðstoð að halda við að komast í bað herpist
hún saman innra með sér og skammast sín fyrir líkama sinn. Heinrich talar hana til.
Þau geta sleppt einum degi en hvað þá um það sem eftir er92 vikunnar? Þau geta
alveg eins lokið þessu af. Heinrich hjálpar henni úr rúminu og hún grípur í
göngugrindina. Hún leggur herbergið með öllum römmunum að baki sér, líkt og hún
sé á leið í sína eigin aftöku.
Inni á baðherberginu skellir hún hurðinni beint í andlitið93 á Heinrich, hún segir að hún
ætli sjálf að klæða sig úr. Heinrich heyrir að hún skrúfar frá vatninu og fer fram eldhús
og bíður. Seint um síðir kallar móðir hans. Hún situr í plaststólnum og bíður eftir því
að henni verði hjálpað niður í baðkarið. Fötunum hefur hún slengt yfir göngugrindina.

88

Nefnir i stedet for fortæller om. Samme konnotation men denotativ forskel.
Vor herres bedste børn er den længere udgave af idiomet Guds bedste børn (Fraser.net).
Oversætter til det islandske idiom.
90
Direkte oversættelse kan ikke anvendes, kan bruge eftir er, eller eftir lifir. Vælger eftir er fordi det
andet er lidt for højtideligt.
91
Direkte oversættelse er fráhrindandi,(Snara.is) vælger ordet hryllir. Dynamisk ækvivalens.
92
Her undgår jeg igen at bruge låneordet fra dansk, restina for ordet resten.
93
På islandsk siger vi að fá hurðina í andlitið men ikke í hovedet.
89
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Heinrich dregur sturtuhengið alveg frá og hjálpar mömmu sinni á fætur, hún er minni
en hann og hrukkótt eins og sveskja94. Hann horfir eins lítið og hann getur en þegar
hún er við það að detta neyðist hann til að grípa hana.
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Hann neyðist til að halda líkama hennar þétt, þétt að sér, þrýsta líkama hennar upp
að þunnri nælonskyrtunni. Þegar hún er að lokum komin ofan í vatnið er þeim báðum
létt. Heinrich fleygir sér í plaststólinn hinum megin við hengið. Eftir nokkrar mínútur
vill móðir hans fá nákvæmar upplýsingar um hvernig málningarvinnan muni ganga
fyrir sig. Er eitthvað sem hún á að gera? Rödd hennar er auðmjúk, næstum því
biðjandi. Bak við hengið heyrir hann hvernig hún skrúbbar húðina.
Næsta dag, þegar hann kemur heim frá barnum, sér Heinrich að dyrnar standa í hálfa
gátt, lásinn er skemmdur. Hann hefur á tilfinningunni að það sé einhver inni. Hann
rétt nær að sjá mannveru standa og róta í eldhússkúffunum, svo fær hann högg í
hnakkann og missir meðvitund.
Heinrich er dreginn inn í svefnherbergið og hent á dýnu á gólfinu. Þegar hann kemst
til meðvitundar heyrir hann tvo menn labba inn í stofuna.
– Ég hélt að það væri enginn hérna. Ég hafði heyrt að hér byggi gömul kona.
Heinrich stundi og fann fyrir eftirköstunum frá högginu sem hann hafði fengið. Konan
fyrir neðan spilar á píanó. Hann finnur sting í öðru auganu, hann liggur á dýnunni
heila eilífð og skilur ekki hverju þessir tveir menn eru að leita að:
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-Hvað viljið þið fá? spurði hann út í loftið en varir hans hreyfðust ekki, munnur hans
var alveg skraufþurr. Það er eins og það líði margir klukkutímar. Eftir nokkrar mínútur
koma mennirnir aftur inn í svefnherbergið. Það er annað hljóð í strokknum núna95.
94

Her bruger vi sveskja i stedet for rosin. Metafor som har en æstetisk virkning, det pynter på teksten.
Her vælger jeg at bruge idiomet annað hljóð í strokknum for en anden stemning. Stemning er ellers
et af mange helt identiske ord der både er denotativt og konnotativt på begge sprog.
95
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Áður voru þeir bara að vinna, nú eru þeir bersýnilega vonsviknir, þeir eru að leita að
einhverju. Þegar Heinrich reynir að reisa sig upp sparkar annar þeirra í höfuðið á
honum, það er að líða yfir hann aftur en það gerist ekki96, hann hvíslar:
– Hvað viljið þið?
Mennirnir heyra ekki í honum. Heinrich heyrir þá fara inn til móður sinnar. Hann heyrir
marrið í hurðinni þegar þeir opna hana og hann heyrir spyrjandi rödd hennar.
Þegar hann kemur til sjálfs sín aftur heyrir hann öskur en er í vafa um hvort það hafi
komið frá honum sjálfum. Hann einbeitir sér að því að hlusta. Hann heyrir ennþá hljóð
frá herbergi móður sinnar en getur ekki fundið út úr því hvað sé þar á seyði. Það
hljómar eins og einhver sé að nota sandpappír.
– Fjandinn sjálfur, heyrir hann annan af innbrotsþjófunum muldra á ganginum. –Af
hverju getur fólk ekki bara þagað?
Það næsta sem hann heyrir er að þeir eru báðir staðsettir úti í eldhúsi. Það hljómar
eins og og þeir séu byrjaðir að elda. Þeir kveikja allavega á gas eldavélinni. Heinrich
heyrir í röddum þeirra en fær ekki hljóðið sem berst, til að mynda orð.
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Píanóið fyrir neðan hljóðnar.97
Mennirnir tveir koma inn í herbergið. Annar þeirra er ljós og feitlaginn hinn er dökkur
og grannur, hann hefur kantað andlit og98 stingandi, vespuleg augu. Sá ljósi sparkar
letilega til hans nokkrum sinnum til að athuga hvort hann sé vakandi. Þegar hann sér
hversu hræddur Heinrich er segir hann að hann eigi bara að taka því alveg rólega,
það muni ekkert koma fyrir hann. Ekki neitt. Hann segir það á svo sannfærandi hátt
að það fær Heinrich til að trúa honum.

96

Her oversætter jeg til gerist ekki i stedet for det gør han ikke. Æstetisk set så synes jeg at sætningen
havde for mange pronomener. Synes ikke at det gik ud over de stilistiske træk, for det fungerer i
originalteksten men ikke i den islandske.
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Hljóðnar er bedre end den direkte oversættelse, stoppar. (Snara.is).
98
Bruger her sætningsforbinder, ser det nødvendigt af æstetiske grunde.
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Annar innbrotsþjófanna gengur nokkur skref til baka en er að því komin að detta um
nokkrar símaskrár. Hinn er nærri farinn að hlæja að honum en verður skyndilega
mjög alvarlegur. Sá sem var við það að detta brosir á meðan reiðin í honum kraumar.
Blóðið spýtist upp í andlit hans og hann tekur tilhlaup frá glugganum 99 og sparkar
harkalega í síðuna á Heinrich. Hann hlær þegar hann sér Heinrich herpast saman.
Hinn hlær líka, þeir hlæja báðir á meðan þeir slá og sparka í Heinrich, eins og væri
hann tilraunadýr100.
Eftir nokkrar mínútur er gamanið tekið að kárna. Skyndilega stöðvast leikurinn og
annar þeirra bindur endahnútinn með því að brjóta nefið á Heinrich með einu sparki.
Nefbeinin braka. Píanóið byrjar aftur að hljóma.
– Jæja, segir annar þeirra áður en þeir fara. – Þessu fengum við nú ekki mikið upp úr.
Eigum við ekki að láta okkur hverfa?
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– Jú101, segir hinn loksins, eins og hann hefði misst þráðinn. – Jú, gerum það.
Það líður heil eilífð áður en Heinrich þorir að trúa því að þeir séu farnir. Til að byrja
með, í drjúgan tíma, þorir hann ekki að hreyfa sig. Hann liggur enn og hlustar. Það er
einhver með hávaða í bakgarðinum102. Það er fugl sem syngur. Hann er með
sprungna augabrún, brotið nef og glerbrot í húðinni. Hann skríður út úr herberginu á
fjórum fótum.
Þegar hann kemur inn í herbergi móður sinnar sér hann að hún 103 situr upprétt og
starir út í loftið. Það er djúpur, rauður skurður í hársverði hennar. Liðað hár hennar
klístrast í blóðinu en það er mikill friður yfir henni104. Heinrich lætur líkamann falla og
liggur og grætur í rykinu eins og dýr. Móðir hans er dáin og örvilnun hellist yfir hann
99

Ændrer lidt på syntaksen for at få en bedre kontekst i sætningen.
Testdukke findes ikke i KorpusDK.dk, efter konteksten at dømme er her tale om et slags
forsøgsdyr. Nyt ord i dansk, men min intuition fortæller mig at her er tale om et synonym for
forsøgsdyr. Oversætter det direkte til tilraunadýr. Kunne have fundet et nyt ord i islandsk også og
oversat til tilraunadúkka.
101
Æstetisk bedre en já.
102
Her er det lige pludselig baggården og derfor oversætter jeg ikke til portið som før i teksten.
103
Sætter her pronomenet hun istedet for at oversætte mor igen.
104
Direkte oversættelse, hún lítur út fyrir að vera furðulega friðsæl, men vi har en frase på islandsk
som passer fint her og den vælger jeg at bruge dvs. það var mikill friður yfir henni.
100

35

vegna áfallsins, hann langar mest til að kalla, vonlaust og örvæntingarfullt: Mamma!
Hugsanirnar eru sem þeyttar eggjahvítur105. Eitt augnablik telur hann sér trú um að
ekkert af þessu sé raunveruleiki, að móðir hans sé ekki dáin, að hún muni vakna
innan skamms. Er hann nálgast rúmið verður það augljóst að hún er dáin, kjálkinn
hefur sigið106. Heinrich finnur hvernig hálsinn lokast. Það blæðir úr augabrúninni,
hann finnur til í nefinu og hann svimar.
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Þetta er honum að kenna, segir hann við sjálfan sig. Honum að kenna að hann óð
beint inn í íbúðina eins og glaður bjálfi.
Þrátt fyrir að verkja í allan líkamann tekst honum að dröslast að glugganum í stofunni
þar sem hann, út um blóðugt augað, getur séð barþjóninn koma askvaðandi yfir
götuna. Hann man allt í einu eftir skartgripum móður sinnar og dröslast alla leið til
baka að líkinu þar sem hann stingur hendinni undir dýnuna og finnur að pokinn með
skartgripunum er horfinn. Svo líður yfir hann. Þegar hann vaknar aftur hefur
barþjónninn lagt hann á sófann. Honum er hrikalega flökurt og þegar hún gefur
honum vatnsglas, kastar hann upp. Hann lyftir höfðinu og segir:
– Ertu búin að loka hurðinni?
Barþjónninn horfir örg á hann, hún sá alveg skemmda lásinn þegar hún kom.
– Vertu bara rólegur107, segir hún. – Við finnum út úr því.
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105

Et utraditionelt billedsprog som forfatteren bruger, føler ikke at jeg kan ændre på det eftersom det
karakteriserer teksten.
106
Her oversætter jeg næsten direkte for at overfører de stilistiske træk, sætningen er ikke helt
almindelig i originalteksten men fungerer helt fint i målsproget. Det er eventuelt lidt ironi i sætningen,
måske var hun forbavset over sin skæbne.
107
Den alment brugte kommunikative form, bare rolig, oversætter jeg til vertu bara rólegur hvor verbet
at være bliver tilføjet. Det betyder egentlig tag det helt roligt, som har næsten den samme konnotation
som bare rolig.
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6 Analyse
I mit analyseafsnit vil jeg gennemgå de funktioner som teksten har og påpege de metoder
som jeg anvendte i oversættelsen og til dels påpege nogle metoder som jeg overvejede at
bruge og begrunde mit fravælg af dem. Jeg vil også begrunde mit ordvalg og oversættelse af
faste vendinger samt utraditionelle sætninger som forekommer i teksten.
Metoderne er valgt på baggrund af de overvejelser som jeg har haft under
oversættelsen sammen med de problematiske elementer som har opstået undervejs. Dette
vil jeg gennemgå systematisk udefra den rækkefølge som jeg præsenterede i mit teoriafsnit.
Katrine Marie Guldagers minimalistiske novellesamling, København, har jeg læst et par
gange. Den første oversættelse som jeg foretog, var en rå oversættelse hvor jeg overførte
teksten til islandsk med fokus på det der umiddelbart voldte mig problemer. Jeg brugte
forskellige håndbøger om oversættelse samt forskellige ordbøger. Jeg noterede mig de
forskellige variationer som disse hjælpemidler tilbyder og studerede dem inden jeg
besluttede mig for hvilke jeg mente, var de bedst egnede. Ud af det kom der et
helhedsindtryk af teksten som jeg så kunne gå i gang med at få overført til målsproget ved
hjælp af nogle af de metoder som jeg beskrev i mit teoriafsnit.

6.1 Den ekspressive tekstfunktion
Som det fremgår i afsnittet om tekstanalyse hvor tekstfunktionerne bliver defineret kan det
fastsættes at den valgte tekst har en ekspressiv tekstfunktion. Det viser sig ved at her er det
forfatteren og hendes historie som er i fokus og til at udtrykke sig bruger vedkommende en
bestemt fortællerform som ofte indeholder usædvanlige former for sprog og
sprogvariationer. I minimalistiske tekster som den valgte kan det blandt andet vise sig i form
af nogle udsædvanlige billedsprog som fx lugter som en skovbund108. Noget andet som også
ofte findes i ekspressive litterære tekster er faste vendinger som kan være specielle som i
Katrine Marie Guldagers tekst fx slå et slag forbi baren109 som er med til at drille
oversætteren og stille vedkommende over for overvejelser i forbindelse med oversættelsen.
I oversættelsen skal stilen rammes som Buhl nævner for at resultatet kan blive godt (Buhl
2005, 107), og det opnår Katrine Marie Guldager blandt andet ved at bruge usædvanlige
korte fraser som siger mere end få ord.
108
109

Fodnote 58 i oversættelsen
Fodnote 71 i oversættelsen
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6.2 Metodevalg
Skruer man tiden tilbage og ser lidt på oversættelseshistorien, så er fokus oftest det samme,
taget i betragtning at her var det en anden slags litteratur som oftest var hovedemnet,
nemlig den religiøse. Som jeg nævner i mit kapitel om oversættelseshistorien så havde
Etienne Dolets, Batteux, og Alexander Tyler noget til fælles og de mente at:
-

Det var forståelsen for begge sprog der var vigtig.

-

Der skulle oversættes fra ord til ord.

-

Der skulle passes på at budskabet kommer til sin ret.

Disse teser har jeg haft som ledetråde i forbindelse med min oversættelse og suppleret
med nye håndbøger.
Men eftersom forskningen og opdagelsen af nye sprog udvikledes blev oversættelser
problematiseret og kritiseret, men resultatet er at de ældre metoder har været med til at
danne grundlaget for vor tids anvendte metoder. Udover selve oversættelsen pegede
Etienne Dolets med sine fem teser, som jeg nævner i teoriafsnittet, på hvilke kvalifikationer
en oversætter skal have som også efter min mening er et af grundprincipperne for at en
oversættelse skal lykkes. Kombinationen af disse ældre udtalelser iblandet andre metoder
gør det muligt at en oversættelse kan lykkes.

6.2.1 Det overordnede metodevalg
Metodevalgene kommer fra to håndbøger, henholdsvis Lita Lundquists (Lundquist 2010) og
Ole Buhl (Buhl 2005). Den semantiske og den kommunikative metodebeskrivelse er fra Buhl
hvorimod den lokale og globale oversættelsesstrategi kommer fra Lundquist.

6.2.1.1

Den semantiske metode

I min oversættelse har jeg koncentreret mig om, som jeg tidligere har nævnt, at de stilistiske
træk som teksten har, kommer til sin fulde ret så vidt det er muligt i en genre som denne.
Derfor har jeg brugt den semantiske metode som første prioritet, hvor de fleste udtryk har
samme betydningstræk. Det har jeg gjort ved at oversætte så tæt på originalteksten, både
hvad angår ordret oversættelse og anvendelse af ord imellem sprogene som er nær
beslægtede og samtidigt har den samme konnotation. En stor del af oversættelsen kommer
helt af sig selv uden at det kræver de helt store overvejelser som ligger i hvor tæt
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originalsproget og målsproget er på hinanden. Det viser sig i oversættelser af
ordforbindelser som fx mere og mere krævende som jeg oversætter som en selvfølge til
meira og meira krefjandi selvom jeg godt kunne have ændret på den og oversæt til det
næsten konnotative frekjulega eller eventuelt sífellt kröfuharðari110.

6.2.1.2

Den kommunikative metode

Det har også været brug for den kommunikative metode for at budskabet kunne komme til
sin ret. Eksempler på dette viser sig specielt når direkte oversættelse nok vil kunne gøre sig
gældende men hvor æstetikken kræver at den kommunikative metode tages i brug. Et
eksempel på dette er sætningen Manden ligner en stor undskyldning for sig selv som jeg
oversætter til Maðurinn er aumkunarverður111 að sjá. Samme konnotation som er overført
med den kommunikative metode hvor jeg også ændrer på ordklasser og syntaks.
I oversættelsen af den valgte tekst, så jeg det ikke nødvendigt at bruge den kognitive
metode, dvs. at omskrive teksten først, men det var nødvendigt at bruge en
komponentanalyse til en del ord som krævede en tilhørende forklaring. Som fx S-tog 112 som
ikke findes på islandsk, så var det nødvendigt at forklare hvad det var ved at oversætte det til
bæjarlestin og også hvor jeg tilføjer lestarstöðin til Nørreport i stedet for at skrive alene
propriet Nørreport113.

6.2.1.3

De globale oversættelsesstrategier

I forbindelse med den globale oversættelsesmetode, så er spørgsmålet hvor tæt jeg vælger
at flytte originalsproget til målsproget i min oversættelse i hensynet til den nye kultur og det
nye sprogsamfund som i det her tilfælde er den islandske kultur og det islandske
sprogsamfund. Det ligger klart at teksten skal bibeholde sine stilistiske træk i oversættelsen
og derfor bruger jeg til dels den imitative metode hvor oversættelsen styrers af
originalteksten, fordi jeg ser den minimalistiske genre og den måde forfatteren bruger den
på i sin tekst til dels autoritær trods det at forfatteren til teksten ikke har autoritet som
sådan, sammenlignet med H.C. Andersen. Hvis der var tale om oversættelse af hele bogen
ville jeg eventuelt have brugt den funktionelle oversættelsesstrategi, da der fulgte et kort
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Fodnote 61 i oversættelsen
Fodnote 80 i oversættelsen
112
Fodnote 35 i oversættelsen
113
Fodnote 35 i oversættelsen
111
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over København med hvor jeg derved ville kortlægge den rute som novellerne bevæger sig
efter. En lille smart detalje og en god tilføjelse som jeg mener i en oversættelse kunne være
med til at give læseren en bedre fornemmelse for novellerne.

6.2.1.4

De lokale strategier

I forbindelse med oversættelsen var det helt oplagt at holde et vågent øje med et par af de
lokale strategier, de direkte og indirekte metoder. De er et værktøj der kan gøre det
nemmere at lokalisere en tekst i det nye målsprog og supplerer derved den globale imitative
oversættelsesstrategi der er mere anvendt som en påmindelse om at man skal forholde sig
til forfatterens takt og tone. Som jeg gennemgår i teoriafsnittet så deles de lokale strategier
op i syv strategier. Dem jeg fokuserede på er den ordrette oversættelse som tilhører de
direkte strategier som kan sammenlignes med den semantiske oversættelsesmetode og de
indirekte lokale oversættelsesstrategier som er ordklasseskift og ækvivalens dog specielt i
forbindelse med faste vendinger.

6.3 Ordklasseskift
Der er en del ordklasseskift og eksempel på dette er når en syntagmetype får tilføjet en
ordklasse til sætningen så den kan blive forstået eller man skifter dem ud med en anden
type ordklasse. På grund af de valgte oversættelsesmetoder så skal målteksten være så tæt
på originalen som muligt og der skal være så få tilføjelser som nu kan lade sig gøre blandt
andet af nye ordklasser. Det var dog ikke altid til at komme udenom. Eksemplerne på tre
sætninger som fik tilføjet en ordklasse er:
-

At give sig irriteret til at pakke ud114 som kan ikke oversættes direkte til islandsk uden at
substantivet poserne i pluralis tilføjes. Sætningen ser derfor således ud, byrjar úrillur að
taka upp úr pokunum.

-

Da han parkerer på Frederiksberg Allé115 som jeg oversætter til Þegar hann leggur
bílnum á Frederikbergs Allé tilføjer jeg substantivet bilen i oversættelsen, fordi det er en
mere almindelig sproglig anvendelse på islandsk.

-

Eller var dagene nu begyndt at flyde sammen i hendes ulykkelige hjerne? 116 som jeg
oversætter til, Eða voru dagarnir farnir að renna saman í hamingjusnauðum hugsunum
hennar.

114
115

Fodnote 66 i oversættelsen
Fodnote 54 i oversættelsen
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6.4 Ækvivalens
I alle oversættelser og ikke mindst i minimalistiske skønlitterære tekster er det vigtigt at få
det hele med i oversættelsen, for at der er ikke for mange overflødige oplysninger som
læseren bliver fodret med. I min oversættelse har jeg anvendt Nidas strategi som Lundquist
beskriver i Oversættelser (Lundquist 2010) dvs. den formelle ækvivalens.
Alment så er ækvivalent oversættelse i mellem islandsk og dansk ikke noget problem
fordi disse sprog er meget parallelle som jeg har nævnt tidligere. Trods det forekommer der
ordforbindelser som ikke kan oversættes semantiskt og derfor er der brug for en
oversættelse som har ækvivalens i målsproget. Fra oversættelsen er her to eksempler fra
novellen Indbrud:
-

Ordet resten fra ordforbindelsen resten af ugen117 oversætter jeg til målsproget né það
sem eftir er vikunnar. Disse faste udtryk, har samme ækvivalens. Resten af (noget) er en
kollokation som bruges i mange sammenhæng hvorimod den islandske har en mere
afgrænset anvendelse.

-

Ordforbindelsen tømmer sin øl118 kan ikke oversættes semantisk til islandsk så jeg valgte
at anvende udtrykket drekkur i botn som giver helt den samme ækvivalens.

Her er det den formelle ækvivalens som jeg anvender for jeg vil som jeg har nævnt før,
være originalteksten tro men samtidigt skal den fungere i det nye sprogsamfund. Det gør jeg
netop ved at lade tekstens budskab fremtræde så vidt muligt som den forekommer i
originalen med lige så enkle tilføjelser som nødvendigt.

6.5 Denotation og konnotation
I en oversættelse er det vigtigt at oversætteren har styr på de to begreber denotation og
konnotation, for det kan have indflydelse på stilbruddet. I en oversættelse er det vigtigt at
finde et ord i det nye sprog som har den rette valør og de rigtige konnotationer. Hvis man
ikke gør det er der fare for at de kan blive til en undersættelse i stedet for en
oversættelse119. I teksten er der en del konnotative betydninger som blandt andet har en
klang, en slags tone som er med til at gøre den negativ. Her kan jeg nævne to sætninger og
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Fodnote 19 i oversættelsen
Fodnote 90 i oversættelsen
118
Fodnote 79 i oversættelsen
119
Dansk Sproglære. 1996:37
117
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et enkelt ord som eksempler. Til sætningen og billedsproget lugter som en skovbund 120
bruger jeg den ordrette oversættelsesstrategi i oversættelsen og det bliver til sætningen,
lyktar eins og skógarbotn. Substantivet skovbund er denotative i begge sprog men de har
ikke helt den samme konnotation. Dette ord danner en del associationer hos danskere som
kender de danske skove. Det er en slags rådden lugt som danskernes kender fra deres natur,
imens islændingene ikke kender helt så meget til dette fænomen. Jeg kunne have valgt fx
hveralykt og lokalisere samtidigt, og derved eventuelt have opnået en bedre konnotation
men jeg valgte at bruge den direkte oversættelse af ordet af hensyn til tekstens oprindelse.
Den anden sætning er ordforbindelsen at se ud ad helvede til121 som jeg kunne oversætter til
að líta fjandi illa út som ville give helt den samme konnotation, men som jeg vælger at
oversætte til målsproget som leit afleitlega út.
Til sidst et enkeltord, ordet smadret122 i forbindelse med en dør, som er synonymt med
ordet ødelagt men det er negativt ladet og giver en anden konnotation. Jeg valgte at
oversætte det til skemmdur som ikke er lige så negativt ladet som smadret men går an og er
til dels konnotativt.

6.6 Oversættelse af proprier
I omtalte oversættelse er der en del proprier som er med til at tilkendegive hvilket
oprindelse teksten har, hvis man kender noget til originalsprogets land og kultur. At man
ikke må oversætte dem er noget som man kan skyde en hvid pil efter, hvis man i hvert fald
oversætter fra dansk til islandsk, som jeg nævner i teoriafsnittet. Det er somsagt kutyme at
man så vidt muligt oversætter udenlandske stednavne til islandsk, og det langt tilbage i
historien. I den oversatte tekst er der en del geografiske navne, navne på forretninger og
gadenavne samt et navn på en offentlig institution. Her vil jeg give eksempler på de proprier
som der fandtes i teksten og analysere hvorfor nogen er bedre egnede til oversættelse end
andre. Jeg valgte efterfølgende:
-

Nørreport Station→ Nørreport lestarstöðin

-

Storkespringvandet→Storkagosbrunnurinn

-

Rigshospitalet→Ríkisspítalinn
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Fra novellen Indbrud s. 26.
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-

Europa→Evrópa

-

Frederiksberg Allé

-

Hammerichsgade

-

Købmagergade

-

Super-Brugsen

Af disse otte proprier vælger jeg at oversætte de fire af dem, hvor to af dem er helt
ordret oversat dvs. Storkespringvandet og Rigshospitalet. Storkespringvandet vælger jeg at
oversætte på grund af det æstetiske og også for at det ikke skal herske tvivl om at der er tale
om et springvand. Angående Rigshospitalet, så er det en institution som alle kender og
derfor bør det oversættes selvom det ikke hersker tvivl om ordets betydning pga. den
kontekst ordet står i. Et af dem er til dels oversat dvs. Nørreport station hvor substantivet
stationen bliver oversat trods at det er en del af propriet og det gør jeg for at lokalisere.
Angående Europa så er det helt naturligt at man oversætter det til Evrópa. Det kunne gøres
med de to togstationer, dvs. Nørreport (Norðurhlið)og Vesterport(Vesturhlið) men jeg
vælger ikke at gøre det for de kendes som sådan i det islandske sprog.
På islandsk er det helt almindeligt at man oversætter gadenavne men det er kun i de
tilfælde hvor gaderne er kendte og det har været tradition for at man bruger de islandske
oversættelser eller neologismer. Her kunne nævnes fx Islands Brygge som alment kaldes på
islandsk for Islands Bryggja, og gågaden Strøget som altid er kendt under neologismen
Strauið eller Strikið. Som sagt, ingen oversættelse af denne type proprier med mindre der er
tale om at de traditionelt oversættes som nævnte eksempler. Derfor bliver Frederiksberg
Allé, Hammerichsgade, og Købmagergade ikke oversat til islandsk. Super-Brugsen vælger jeg
ikke at oversætte eftersom det fremgår tydeligt i teksten at her er tale om et supermarket.
Jeg fravælger at oversætte personnavne over til målsproget, for det første fordi der ikke
bruges så mange og for det andet hvis jeg lokaliserer på den måde så er det noget som skal
gøres mere konsekvent i oversættelsen.
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6.7 Faste vendinger
6.7.1 Idiomer
Faste vendinger er ofte problematiske og en dårlig oversættelse af dem kan påvirke
ækvivalensen. I den valgte tekst fandt jeg to leksikaliserede idiomer som bliver brugt
regelmæssigt i både tale og skriftsproget. Det første som jeg vil nævne er idiomet:
-

ikke guds bedste børn123 som jeg oversætter til þau eru ekki barnanna best, et idiom
som bliver flittigt brugt i begge sprog og er meget sprogligt ens.

-

så ud ad helvede til124 er det andet som er et mere typisk dansk idiom som bliver brugt
til at udtrykke noget afskyeligt som det fremkommer i konteksten i novellen. Idiomet
oversætter jeg til målsproget til leit í það minnsta afleitlega út.
Begge idiomer konvergerer og er ækvivalente imellem sprogene som er det vigtigste

men det ideelle er selvfølgelig at man kan finde et samsvarende idiom i målsproget, som det
førstnævnte er i allerhøjeste grad.
Til sidst vil jeg nævne en ordforbindelse som blev oversat til et idiom på målsproget. Det
er sætningen:
-

De er i en anden stemning nu125 som jeg oversætter til Það er annað hljóð í strokknum
núna. De har ikke samme ækvivalens eftersom oversættelsen betyder at falde i den
modsatte grøft126 men den kan forstås pga. konteksten og det har en æstetisk virkning.
Fristende var det at bruge ordet stemning eftersom det skrives ens i begge sprog og er
helt denotative, men jeg vælger det andet, som før nævnt af æstetiske grunde.

6.7.2 Kollokationer
Kollokationer er som før nævnt helt forudsigelige og det kan altid høres hvis de siges forkert.
De er ikke altid nemme at oversætte og her fik jeg noget at fundere over. De kan som regel
ikke oversættes helt ordret imellem sprogene som de valgte eksempler viser:
-

Slå et slag forbi baren127 som jeg oversætter til kíkja inn á barinn,
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-

helt ærligt128 som jeg oversætter til svei mér þá,

-

(ville) ikke sætte i gang 129som jeg oversætter til stefndi ekki áfram (i forbindelse med Stog).

Begge har ækvivalens og i forbindelse med helt ærlig så er der brug for intuitionen til
oversættelsen fordi dem der kender det danske sprog godt ved at der er et bestemt tonefald
som dette bliver sagt i som passer fint til det tonefald som følger når der bliver sagt svei mér
þá på målsproget.
Andre kollokationer som forekom i teksten var fx får øje på, vaske op, ligge og lyse og
enig med sig selv.

6.7.3 De kommunikative former
Dem var der ikke mange af og de volder som regel ikke problemer i oversættelsen eftersom
det som regel er faste ordforbindelse som er hverdagsagtige og meget ens på islandsk og
dansk. De kommunikative former som jeg fandt i teksten var fx bare rolig130 som er
synonymt med helt afslappet og det oversætter jeg til vertu bara rólegur som danner
ækvivalens i oversættelsen. Det er en kommunikativ form fordi den kan danne en sætning
og er for danskerne helt naturligt at sige. I islandsk vil man i de fleste tilfælde, og som jeg har
valgt, tilføje verbet at være i denne forbindelse. Det er for at understrege at her er det
bydemåden som er det element i sætningen som skal frem.

6.8 Billedsprog
Billedsprog appellerer til læsernes sanser og der er en del billedsproglige sætninger i teksten
som har en æstetisk virkning. I oversættelsen kan de metaforiske udtryk være ækvivalente
og konvergere sprogene imellem, uden at ordene er parallelle og har samme denotation
som jeg nævner også i afsnittet om idiomerne.
Oversættelsen af billedsprog er ligesom metaforenes, afhængig af hvilken global
oversættelsesstrategi man har valgt til teksten og i mit tilfælde er det den imitative strategi
der medfører stilistisk ækvivalens, som indebærer at man oversætter billedsprog med
samme billede, så vidt muligt og oversættelsen er næsten semantisk. Jeg har derfor forsøgt
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at finde nogle samsvarende billedsprog på islandsk som ville være ækvivalente med
originalsproget.
Efterfølgende oversættelser er eksempler på en oversættelse af billedsprog som enten
er samsvarende til målsproget billedsprog eller oversat så de får en formel ækvivalens:
-

Mørk som en hule → dimmur eins og hellir131.

-

Lugter som en skovbund → lyktar eins og skógarbotn132.

-

Så den kom til at ligge som en hvid sten i en fatning →svo hún lág og lýsti sem hvítur
steinn í umgjörð133.

-

Rynket som en rosin→ hrukkótt eins og sveskja134

-

Hans tanker opleves som hvide æggehvider→ Hugsanir sínar upplifir hann sem
þeyttar eggjahvítur135

Kun to af de fem eksempler som jeg vælger fra teksten, er kendt i det daglige sprogbrug
på islandsk og det er mørk som en hule og rynket som en rosin. I den sidstnævnte ændres der
på substantivet eftersom man skifter rosin ud men en sveske på islandsk. De andre har jeg
måtte oversætte og derved lave billedsproglige udtryk som er nye i målsproget. I den valgte
tekst af Katrine Marie Guldager forekommer der disse meget anderledes billedsproglige
udtryk som ofte præger minimalistiske tekster for her skal der siges så meget som muligt i så
få ord eller sætninger som muligt. Derfor egner billedsprog sig specielt godt til denne genre.
Ingen af disse billedsprog havde forekomster i KorpusDK.dk lige nøjagtigt som Katrine Marie
Guldager anvender dem og må derfor betragtes for at være ualmindelige i det det danske
sprog.

7 Andre overvejelser
7.1 Problematiske ord
I oversættelsesprocessen har jeg hver gang der opstod et problem eller jeg syntes at der var
flere muligheder i oversættelsen, valgt at sætte det i en fodnote. Der forekommer
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problemer og overvejelser som blev løst på den ene eller den anden måde, nogle gange
tilfredsstillende og andre gange mindre tilfredsstillende. Her vil jeg gennemgå nogle ord og
ordforbindelser som jeg funderede ekstra meget over i oversættelsen.
De oversættelsesproblemer som præger dette afsnit er hovedsageligt grundet de
fundamentale grammatiske forskelle der er imellem det danske og det islandske sprog.
Bardamen
I novellen Indbrud bliver en af hovedpersonerne kaldt for en bardame eller er omtalt som
hunkøn eftersom der her er tale om en dame. En bardame i en direkte oversættelse
(bardama) til islandsk bruges ikke og derfor var der overvejelser forbundet med
oversættelsen. For det første så kunne jeg anvende oversættelseslån dvs. bruge hver led og
forklare og kalde hende altid for stúlkan/konan/daman/ á barnum og for det andet kunne
jeg vælge at kalde hende for barþjón som er denotativt med bartender på dansk. Barþjónn er
hankøn (bartender fælleskøn), en fællesbetegnelse på islandsk som dækker alle dem der
arbejder på en bar og restauranter, faglærte som ufaglærte og mænd som kvinder.
Islændinge er ikke i tvivl når de støder på ordet, hvad det dækker men det er konteksten
som afslører om det er tale om en dame eller en mand. Jeg valgte at bruge barþjónn, som er
altid hankøn i islandsk og det går op fordi det er tydeligt af konteksten at dømme at her er
der tale om et hunkøn136. På KorpusDK.dk er der ingen forekomster af ordet bardame, dvs.
at det er alment brugt i det danske sprog.
Et par
På dansk snakker man om kollokationen et par i forbindelse med mange ting og det er en
fælles betegnelse for de islandske ord, fáeinir, nokkrir og par. Det er en kollokation som
Katrine Marie Guldager er meget begejstret for i sin tekst og bruger flittigt i forbindelse med
fx et par kroner, et par uger, et par støvler, osv. I forbindelse med et par støvler så kan det
oversættes på to måder som eitt par af stígvélum, den bestemte form stígvélin, eller et
sammensat ord, stígvélapar137 som jeg valgte at anvende. Det er flere variationer af brugen
af kollokationen og hvad der menes kommer an på i hvilken kontekst den forekommer i. Det
er i forbindelse med et par kroner, og et par uger som jeg oversætter til nokkrum krónum138
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og fáeinum vikum139 af den simple grund at jeg synes det er æstetisk bedre og min
fornemmelse af hvordan man siger det, dvs min intuition er med til at bestemme dette valg.
Stentrappen
I novellen Nørreport bliver ordet stentrappen anvendt fire gange på de første sider i teksten. Det er
altid i den samme grammatiske udførsel dvs. i singularis bestemt form. En enkelt gang bliver der
kun talt om trappen. I oversættelsen blev jeg i tvivl om hvordan jeg skulle oversætte dette ord og
årsagen er at der er mange muligheder på islandsk.
Drengen der sad på stentrappen oversætter jeg til drengnum sem sat á steintröppunni140
som er den direkte oversættelse men jeg kunne lige så godt have oversat det til þrepinu eller
bare tröppunni. Senere er der en dame der passerer ham på trappen og jeg oversætter til at
damen gekk framhjá honum á tröppunni, igen direkte oversættelse. Forfatteren bruger det
ene sted i novellen at damen gik op ad stentrappen hvorimod hun lidt senere i teksten lader
drengen gå op ad trappen. Dette er forvirrende og jeg overvejede om jeg skulle skære over
en kam og lade det hedde stentrappen og trappen dvs. steintrappan og trappan som det
forekom i originalsproget eller om jeg skulle variere med ordet trin som på islandsk er þrep.
Jeg besluttede at bruge igen den semantiske metode og oversætte ordet hver gang helt som
det forekom i teksten. Det er eventuelt et stilistiskt træk fra forfatterens side at variere med
disse begriber for ikke at der bliver for mange gentagelser.

7.2 Intuitionen
I forbindelse med oversættelse af en skønlitterær tekst så syntes jeg det er nødvendigt at
bruge sin intuition. Den er med til at formindske overvejelserne for oversætteren, det bliver
helt naturligt at oversætte en tekst eller et ord med de valg oversætteren træffer. Denne
intuition kommer ikke til sin ret når der er tale om maskinoversættelser og derfor er det et af
de privilegier som oversættere har der gør at dette arbejde nok aldrig helt og aldeles vil blive
overtaget af teknikken.
Ved oversættelse af den valgte tekst har der været brug for den intuition jeg har, da jeg
har et godt kendskab til den minimalistiske genre, til originalsprogets sprogkultur og den
danske kultur generelt. Det var også vigtigt at jeg kendte den valgte tekst og den sociale og
kulturelle verden den foregår i. Dette er med til at jeg, som oversætter i denne opgave,
139
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stiller flere spørgsmål og er kritisk overfor ethvert valg jeg står overfor, det er jeg bevidst om
og kan derfor tillade mig at træffe valg af baggrund af min intuition. Min intuition har været
med til at danne et helhedsindtryk og er kommet til sin ret i hvert fald på to punkter. For det
første fordi jeg kender den minimalistiske genre og er derfor intuitivt er bevidst om den
begrænsning jeg skal sætte mig i oversættelse, dvs. at jeg ikke absolut skal forklare eller
fortolke noget materielt. For det andet er intuitionen også med til at gør mig opmærksom på
hvordan sproget bruges og jeg kan høre tonefaldet i teksten fordi jeg kender talesproget så
godt. Dette gør at jeg kan oversætte teksten indenfor den genre den hører til i og er en af de
indbyggede strategier som oversætteren har. Jeg vil nævne fire tilfælde hvor det var min
intuition som gjorde oversættelsen lidt mere nøjagtig, nemmere og forhåbentlig bedre.
Fx i novellen Nørreport, så køber kvinden cigaretter i en af kioskerne som fremtræder i
pluralis. Her var jeg i tvivl selvom jeg kender Nørreport station udmærket og det var her at
min intuition gjorde at jeg stillede mig selv et spørgsmål som ellers en ikke stedkendt ville
gøre og undersøgte om der virkelig var en eller flere kiosker på Nørreport. Pga. min intuition
var jeg kritisk overfor teksten som gjorde at kilderne blev tjekket. De vidste sig at være gode
nok i kildesproget.
En anden gang i oversættelsen brugte jeg min intuition til at få teksten til at fungere
bedre og det var i forbindelse med oversættelse af billedsproget, lugter som en skovbund141
som jeg valgte at oversætte direkte fordi jeg kender lugten og kan forestille mig en opgang
som lugter således. Her ville det ikke passe at lokalisere for det er alt for typisk dansk
fænomen til at det ville passe.
Det sidste eksempel på at min intuition var i forbindelse med oversættelsen af
sætningen, et glas kartofler som jeg ved at er forkogte kartofler på glas og blev derfor
lokaliseret hurtigt og effektivt og oversat til forsoðnar kartöflur 142. Nogle gange kan en ord
til ord oversættelse fungere fint men ikke altid for der skal nogle gange fx tilføjes eller skiftes
ud en eller flere ordklasser som her for at oversættelsen kommer til sin fulde ret.
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8 Diskussion
Det kan diskuteres om jeg har været for konsekvent med valg af metoder, for hvem ved om
den minimalistiske genre i det hele taget kan forstås på målsproget for selvom det ikke er
noget helt nyt fænomen så er det i sin nye udgave et typisk dansk genre eftersom det blev
gendannet på forfatterskolen i begyndelsen af halvfemserne. Selvfølgelig kunne et alternativ
være at oversætte teksten til noget letforståeligt og muntert islandsk men kan man tillade
sig at behandle andres tekster på den måde? Om jeg er gået for grundig til værks i semantisk
oversættelse kan godt diskuteres for nogle gange er det eventuelt gået ud over det
æstetiske men ved at gøre det har, jeg så ikke været originalteksten tro?
Men valget er taget, teksten er oversat i fuld overensstemmelse med de metoder der
blev lagt op med i starten med udgangspunkt i at den skal ligne originalen så meget som
muligt.

9 Konklusion og opsummering
Det første jeg kommer i tanker om når jeg tænker på dette arbejdsforløb som jeg har været
igennem, sammen med den valgte tekst fra Katrine Marie Guldagers København, er, at jeg
ikke synes jeg er helt færdig og jeg tror aldrig at jeg var blevet det hvis ikke det var fordi jeg
havde noget at forholde mig til som fx tekstanalyse, metoder og tidsfrist.
Novellerne virkede umiddelbart nemme at oversætte men jeg blev klogere når jeg begyndte
at gå i detaljer og jo mere jeg fordybede mig, det sværere var det ofte at vælge eller
fravælge det som skulle anvendes.
I opgaven har jeg været ind på historien bag oversættelsen og ældre metoder, gennemgået
blandt andet den semantiske, den kommunikative og den kognitive metode samt den
globale og den lokale strategi. Faste vendinger samt billedsprog og oversættelse af proprier
er noget som der ikke kan kommes uden om når der er tale om minimalistisk tekst og ej
hellere den evig diskuterede tradition i forbindelse med oversættelse af proprier. Mange
begreber er blevet gennemgået og anvendt som fx æstetik, ækvivalens, konnotation og
denotation og har disse begreber stor betydning for forståelsen af opgave som denne. Hver
og et begreb har en betydning som kræver mange ord hvis man skulle forklare.
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Min konklusion er at Katrine Marie Guldager er til dels autoriter fordi hun har helt sin egen
måde at skrive på og jeg synes at den bør oversættes så tæt på originalens form stil og
budskab som muligt.
Teksten har en ekspressiv funktion fordi den indeholder til tider anderledes sprogbrug og
sprogvariationer som viser sig fx i forfatterens billedsprog.
De metoder som jeg hovedsageligt har valgt at bruge i oversættelsesprocessen udefra
tekstanalysen er den semantiske metode, ofte fordi de fleste udtryk har samme
betydningstræk fordi originalsproget og målsproget er så nær beslægtet og ofte kom
oversættelsen helt af sig selv. På den anden side var der brug for den kommunikative
metode for at budskabet kunne komme til sin ret. Ofte ville den semantiske kunne fungere
men det ville gå ud over æstetikken i oversættelsen.
Oversættelse er også smag og behag men en der læser meget kan godt se forskel på en
god og en dårlig oversættelse. Jeg fandt ud af at årsagen til en dårlig oversættelse kan
årsagers af at der ikke er samme ækvivalens og samme konnotation i mellem originalsproget
og kildesproget som jeg giver eksempler på i mine overvejelser i fodnote i den oversatte
tekst.
Oversættelser af de forskellige former for faste vendinger kan være problematiske i
minimalistiske tekster og de drillede i oversættelsen ofte på grund af deres udsædvanlighed.
De giver teksten på originalsproget et særpræg og jeg prioriterede at overføre dem
semantisk dvs. ordret dog med hensyntagen til at den fungerede kommunikativt dvs. at
budskabet kom til sin ret og at de derved blev helt ækvivalente.
Irritationer over forfatterenes stilistiske træk, specielt i forbindelse med gentagelse af
ord i forskellige synonyme udførsler, var ved at tage overhånd i oversættelsen, men der
måtte jeg stoppe op og acceptere at jeg som oversætter er en håndværker som overfører en
allerede eksisterende tekst som ikke er min til en anden målgruppe på et andet sprog. Derfor
er jeg forpligtiget til at gøre det så nøjagtigt som muligt og danne ækvivalens imellem
originalsproget og målsproget på alle områder som jeg har valgt at gøre.
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