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Útdráttur 

Þetta lokaverkefni er greining á skáldsögunni Jeg nekter, eftir norska rithöfundinn 

Per Petterson, einnig er þýðing á þremur völdum köflum skáldsögunnar. Bókin kom 

út árið 2012. Sagan er «polyfonisk» eða margradda og í greiningunni er aðaláherslan 

lögð á margröddunina.  Eftir því sem liðið hefur á samningu ritgerðarinnar hefur 

greiningin orðið umfangsmeiri, sérstaklega þegar kemur að margröddun.  

Kaflarnir þrír sem þýddir voru eru 29 blaðsíður, bókin öll er 295 blaðsíður. Lögð 

var áhersla á að halda jafngildi í þýðingunni og að íslenski textinn gegni samsvarandi 

eða jafngildu hlutverki og frumtextinn. Annars vegar var reynt að halda formlegu 

jafngildi, «formell ekvivalens», þar sem um er að ræða nákvæmar þýðingar. Hins 

vegar er um að ræða  frjálslegri þýðingar, áhrifa jafngildi, «dynamisk ekvivalens»,  þar 

sem lesandinn skynjar hugblæ frásagnarinnar, sérstaklega á það við um lýsingar á 

vinskap tveggja aðalpersóna skáldsögunnar, en það eru tveir ungir drengir, sem alast 

upp við erfið kjör úti á landi í Noregi. Vinátta þeirra er aðalþema sögunnar og eru 

kaflarnir sem þýddir voru sérstaklega valdir með það í huga. Annað þema sögunnar 

er dregið af nafni bókarinnar, en það er afneitun. Nokkrar persónur sögunnar afneita 

sínum nánustu í bókinni. 
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A. TEORETISK DEL. 
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1. Innledning og problemstilling. 

Årsaken til at jeg fikk lyst til å oversette en del av boken Jeg nekter er min interesse 

for språkets mangfoldige sider, samt beundring for forfatteren Per Petterson.  Jeg 

hadde lest boken Ut og stjæle hester av Per Petterson for noen år siden og ble betatt 

av den.  Jeg nekter oppfyller forventningene.  Det jeg liker best ved disse bøkene er 

måten forfatteren oppfatter livets mange sider på, som sorg og glede. Han kommer 

helt inn på det innerste sjelelivet til personene, i dette tilfellet to guttesinn, og på en 

medmenneskelig måte.  Naturen spiller en stor rolle i hans bøker, og han stiller opp 

kontraster, som byliv på den ene siden og livet ute på landet på den andre.  

Forfatteren Per Petterson er født i Oslo i 1952 og oppvokst på Veitvet i Oslo. Per 

er utdannet bibliotekar og har arbeidet i bokhandel, som oversetter og 

litteraturkritiker. Han fikk stor oppmerksomhet hos kritikere for sine første bøker på 

1990-tallet, men størst oppmerksomhet fikk han for den mange ganger prisbelønte 

boken Ut og stjæle hester. Petterson skriver gjerne om dem som ikke har fått en god 

oppvekst. I bøkene Ut og stjæle hester og Jeg nekter skildrer han forbindelsen 

mellom far og sønn og to venner. 

I denne oppgaven skal jeg analysere og oversette en del av boken Jeg nekter. 

Særlig vil jeg i analysen ta for meg polyfonien, flerstemmigheten, som vises tydelig 

ved de ulike stemmene fra personene i romanen. 

Problemstillingen er: Hvordan former polyfonien hovedpersonene Tommy og Jim?  
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2. Om boken. 

2.1 Teori og metode: Bakhtin og polyfonien. 

Årsaken til at polyfoni brukes i analysen er at romanen er polyfonisk, dvs. 

flerstemmig, noe som er usedvanlig for romaner. Boken inneholder mye som 

foranlediger nettopp en slik analyse.   

Den russiske litteraturforskeren og kulturfilosofen, Mikhail Mikhailovch Bakhtin 

1895-1975, kom med et originalt syn på litteratur og språk. Han fikk selv ikke 

publisert sine bøker etter at han i 1929 ble fengslet, anklaget for anti-sovjetisk 

virksomhet, og deportert til Kasakhstan. Flere bøker utgitt av hans venner under 

deres navn tilskrives i dag Bakhtin. Han brukte metaforer fra musikken, 

polyfonibegrepet – flerstemmighet, en betegnelse på musikalsk flerstemmighet, om 

hvor mange selvstendige enkeltstemmer som klinger samtidig.1 

Enkeltstemmene er likeverdige, de streber etter uavhengighet. Bakhtin anså 

subjekter for å være i konstant dialog og førte dette over i tekststemmer, flere stemmer 

i én tekst samtidig, idet tekst designeres som enhver ytring, muntlig, skriftlig eller med 

kroppsspråk.2 Stemmer kan også være i konkurranse med hverandre. 

I litteratur blir de ulike stemmene til ved at de invaderer den andres tale og 

tvinger den til å tjene andre formål enn de opprinnelige. I boken Litteratu-

rvitenskapelig leksikon defineres polyfoni (flerstemmighet) som «… form for struktur 

i en litterær prosatekst (særlig romanen) der de ulike stemmene er sidestilt og ikke 

underordnet forfatterens stemme.»3  

2.2 Oppbygning og komposisjon.  

Jeg nekter er en roman i moderne/sosialrealistisk form på 295 sider. Den er skrevet 

på radikalt bokmål, ikke dialekt eller høytidelig språk og heller ikke veldig muntlig. 

Petterson har gitt de to hovedpersonene, Jim og Tommy, sitt eget fødselsår, og Jim 

er bibliotekar som Petterson selv.  Dette hjelper ham med å legge inn alle de riktige 

                                                      
1 Aschehoug og Gyldendals, Store norske leksikon nr. 1, Kunnskapsforlaget, Oslo 2005, side 703 
2 En tilbakevending til Bakhtin, Rokris Weblog 
3Jakob Lothe, Cristian Refsum og Unni Solbeg,  Litteraturvitenskapelig leksikon, Oslo 1997, side 197 
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detaljene og effektene som gjør at leseren opplever teksten som realistisk. Per 

Petterson skaper ikke «flate karakterer» i sine bøker. Hans personer er mangfoldige.  

Boken Jeg nekter handler om oppveksten til to venner og deres miljø til de blir 

18 år, og om ett døgn 44 år senere. Alle kapitlene har navn etter personer, samt 

årstall. Fortellingen skifter mellom to tidsperioder, 1962-1970 og 2005-2006. Det 

første kapitlet begynner i september 2006, så veksles det hele tiden frem og tilbake, 

fra årene 1962-1970 og til de siste kapitlene som er fra september 2006.  

Boken er sammensatt av 4 deler som inneholder til sammen 27 kapitler. De 

fleste har fått navn etter de to vennene Tommy og Jim, enten den ene av dem eller 

de to sammen, til sammen 20. Fire kapitler har fått navn etter Siri, ett har fått navn 

etter Jonsen og enda ett etter Tommy og Jonsen. Ett er oppkalt etter moren til 

Tommy, fru Berggren, som ellers blir kalt Tya, som ikke er der, og som Jonsen stiller 

opp for. Dette viser hvor stor plass de to vennene får i boken, de andre er mer som 

sidepersoner. Tilknytningen mellom Tommy og Jim vises fysisk i boken ved at de 

opptrer sammen i kapitlenes overskrifter. Arrangementet med årstallene og navnene 

på kapitlene, som skifter hele tiden, gjør det lettere for leseren å få en helhet i 

fortellingen. Kapitlene velges og pusles sammen stykke for stykke. Det er ikke 

tilfeldig men gjennomtenkt for å skape spenning i fortellingen. Det blir litt rotete, 

særlig i de første kapitlene, mens leseren får en helhet i persontegningene. Det skjer 

ikke noe i boken som bryter med naturlovene.  Hovedtema i boken er vennskap 

mellom to gutter fra ung alder til 18 år, og det er ikke veldig vanlig i litteratur for 

voksne. Et annet tema i boken er det å nekte, som den får sitt navn av. Det er mange 

personer i boken som nekter. De fleste kapitlene har førstepersonsforteller i denne 

romanen, noen tredjepersonsforteller samt kapitler med autoral forteller.  Ett 

kapittel, ved navn Bak mölla, er satt opp som ren dialog, og et annet kapittel er 

monolog – Tommys tanker, kapittel side 57.  Teksten har også en implisitt forfatter, 

en meningsendrende instans, som supplerer fortellerstemmene. 

2.3 Handlingsreferat. 

Jim og Tommy vokser opp på et lite sted ute på landet. De er usedvanlig gode venner 

og like gamle.  Jim vokser opp med en enslig mor som er kristen. Moren til Tommy 

forsvinner når han er 12 år. Faren hans er voldelig og går løs på barna sine, men 
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Tommy lar seg ikke bøye av alt han må gjennomgå. Han kjemper imot og tar ansvar 

for sine tre søstre. Til slutt går han selv løs på sin far og slår til han med et balltre, slik 

at ankelen brekker. Faren oppdager at Tommy er blitt så sterk at han ikke lenger kan 

utøve vold mot barna sine, og han drar bort med sin ødelagte ankel. Nå vil Tommy ta 

ansvaret hjemme for de fire søsknene, men han kommer ikke så langt; 

lensmannsbetjenten står på trappa en dag og de fire søsknene blir delt på tre hjem i 

nabolaget.  Siri får bo hos Lydersen, tvillingene hos herr og fru Lien og Tommy får bo 

hos Jonsen, som inntar en farsrolle overfor han. Den samme Jonsen hjalp Tommys 

mor med å rømme hjemmefra. 

Etter at vennene er ferdig med grunnskolen går Jim på videregående, mens 

Tommy jobber hos Jonsen på Kallumsaga. Jim blir kjæreste med Siri, Tommys søster, 

men Tommy later som han ikke vet noe om dette. Forholdet mellom Jim og Siri tar 

slutt etter en tid. De to vennene begynner å gli fra hverandre, det samme gjelder Siri 

som mistet kontakten med Tommy. 

Når vennene er 18 år må Jim på psykiatrisk avdeling på sykehus på grunn av 

depresjon. Han har prøvd å ta livet av seg.  Da er det at alt forandres, og på en måte 

avviser Jim Tommy. Det blir lengre mellom møtene og til slutt treffes de ikke mer. 

Tommy mister også etter hvert den gode kontakten med sine tre søstre. På det nye 

hjemmet hadde tvillingene funnet seg til rette. Når de så Tommy vinket de til ham 

som en bekjent men ikke som en bror. 

Vennene møtes tilfeldig etter 35 år. Det skjer på en bro, hvor Tommy kommer 

kjørende og Jim holder på å fiske.  Det har stor påvirkning på dem begge og de 

tenker på hvor mye de har savnet hverandre og vil treffes igjen. 

Jim, som var utdannet bibliotekar, har vært sykemeldt det siste året da de traff 

hverandre igjen. Han bor nå i en leilighet i en drabantby. Tommy, som har solgt sin 

Kallumsaga med stor fortjeneste, bruker pengene på et firma som handler med 

verdipapirer, og han tjener godt på det. Han har både fin leilighet og fin Mercedes. 

Begge er enslige. Etter at de treffer hverandre igjen er det liksom et veiskille. De 

forstår hvor dypt vennskapet var mellom dem, og de tenker begge på at de må 

møtes igjen. Alt forandres og hver for seg gråter de denne ettermiddagen. Tommy 

gråter ned i maten han har bestilt på kafeen, hvor Jim har vært innom like før. Jim 
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gråter på veien fra en bensinstasjon hvor han har kjøpt seg en avis, en 

melkesjokolade og Cola.  

Slutten kommer veldig uventet. - Når man tror at de to vennene vil møtes slutter 

boken uten at de møtes, og vi må selv forestille oss hvordan det går. Begge skal til 

broen. Jim har tatt med seg tau og en krok og det ser ut som han skal ta livet sitt der.  

Tommy er også på vei til broen for å treffe Jim, han vil forandre livet sitt. Boken 

slutter og leseren får ikke vite om de treffes eller ikke. 

I siste kapittel beskrives Siris reise til Singapore, der hun jobber for Redd barna. 

Hun besøker den norske sjømannskirken. Der treffer hun en prest som forteller Siri 

om en eldre kvinne med samme etternavn, Berggren. Han viser henne bilder av 

barna hennes, og Siri ser at dette er bilder av henne selv og hennes søsken. Hun later 

som hun ikke kjenner noen, og dermed avviser hun sin mor.4 

                                                      
4 Petterson, Per, Jeg nekter, Forlaget, Oslo 2012, side 293 
Heretter vises det bare til sidenummer i Jeg nekter. 
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3. Analyse. 

3.1 Personer, tid og miljø.  

Hovedpersonene Tommy og Jim er ulike, både i utseende og karakter. Tommy er den 

sterke, litt tøffe typen. Han går ikke på videregående etter grunnskolen, men 

begynner å jobbe på Kallumsaga.  Jim er den pene, men samtidig følsomme, litt 

svake typen, som alle beundrer.  Han blir sosialist som tenåring og begynner på 

videregående skole etter avsluttet grunnskole.  De fleste andre personene i romanen 

er familiemedlemmer av dem. Vi får en god persontegning av Siri, søsteren til 

Tommy. Hun går på videregående skole. Hun er en sterk karakter med stor vilje.  

Jonsen får vi et godt bilde av som person. Han stiller også opp for Tya, Tommys mor.  

I den første tidsperioden får vi oppleve hvordan et lite samfunn eksisterer i 

årene 1962-1970, 6 km utenfor Mørk, en liten landsby på Østlandet. Alle kjenner 

hverandre, de vet hva som skjer i husene omkring, og befolkningen har ansvar for 

hverandre i dette lille samfunnet, som gir en følelse av trygghet. Den senere 

tidsperioden i årene 2005-2006 skjer i Lillestrøm, Oslo og omegn.  Det er da Tommy 

bor på Ulvøya utenfor Oslo og Jim bor på Romerike, nordøst for Oslo. Jim bor i en 

blokk, i en liten leilighet, mens Tommy har et hus med dyre malerier og interiør, bare 

det fineste. En blir ikke så godt kjent med andre personer i disse byene, ingen aner 

hva mennesket i huset ved siden av gjør, og befolkningen er isolert fra hverandre, til 

tross for at de bor tett sammen. Alt er forandret og vi får inntrykk av et kjedelig 

monotont byliv. Vi får innblikk i hvordan hovedpersonene ferdes, hvor de kjører, fra 

et sted til et annet, alene i bilene sine, noe som understreker ensomheten. Det er 

faktisk det samme i boken Ut og stjæle hester. Bylivet beskrives ikke som 

tiltrekkende. I begge disse bøkene finner vi den lykkelige barndommen ute på landet, 

og i begge disse bøkene slutter også den lykkelige barndommen ute på landet. Faren 

i begge bøkene foretrekker å bo på landet, både i Jeg nekter og Ut og stjæle hester. 
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3.2 Polyfoni. 

Denne romanen er et godt eksempel på hvordan en historie blir fortalt av mange 

stemmer, ved polyfoni, og derfor får mange vinkler og lag. Det er to hovedstemmer, 

Tommy og Jim, men de har forskjellige syn på ting.  

Tommy er den personen som er mest dominerende i romanen. Polyfonien viser seg 

ved at Tommy beskrives av mange ulike stemmer, og vi som lesere lager oss et bilde 

av Tommy ut fra det han selv forteller, det Jim sier om han, det søsteren sier om han 

og det Jonsen sier om han.  

I tillegg blir vi kjent med hans person gjennom hans oppførsel, som da han i en alder 

av ti år redder en hund som heter Lobo, som holder på å drukne. Moren til Tommy 

roper på ham: « … fort deg! Fort deg. Han holder på å drukne! Og da løp jeg jo enda 

fortere, og jeg kunne ikke kjenne at føttene mine rørte bakken i det hele tatt.» Her ser vi 

godt Tommys handlekraft og karakter. Moren hans kunne ikke svømme, så han måtte 

berge Lobo. Han har et stort ansvar. Tommy har et syn på seg selv: «Alle syntes jeg var 

skummel.»5 sier han da han er 14 år. Men Lysbu, mannen som jobbet på BP-

bensinstasjonen var alltid vennlig mot Tommy: «Han syntes det var helt fint, han likte 

meg, trur jeg, og han maste ikke. »6 De er to som tar seg av Tommy og har ansvar for 

han, Jonsen og Lysbu. Landsbylivet er illustrert ved mannen i butikken, og Lysbu sladrer 

ikke. BP-stasjonen er et fiktivt sted, men veldig realistisk. Her får leseren forskjellig 

polyfonisk syn på Tommy gjennom hans omkrets og hans egen stemme.  

Når Tommy kommer i puberteten forstår han at han må holde opp med å trøste 

sine søstre etter at faren har brukt vold mot dem. Det viser hvor sterk Tommy er på det 

etiske felt.  

Tommy blir også vart og vakkert beskrevet med søstrenes stemme som kommer 

inn ved siden av Tommys egen stemme. Da Tommy er i en alder på 15 år møter han 

Siri ofte bak Samvirkelaget og de snakker sammen om kvelden.  Tommy var jo 

storebroren til Siri, men nå oppdager Tommy at hun kan klare seg selv. Tommy sier: 

«Men hvordan skal du greie deg uten meg. Og det var nettopp det. - Jeg veit ikke, sa 

jeg forsiktig, - det går vel kanskje, sa jeg, - trur ikke du også, at det går. Men da begynte 

                                                      
5 Side 29 
6 Side 61 
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han å gråte, …»7 Siri måtte legge armene rundt skuldrene hans og trøste ham. Alt ble 

annerledes mellom søsknene etter at Tommy gråt i skråningen og han møtte sjeldnere 

opp for å treffe Siri. Hun måtte liksom trøste han, og ikke omvendt. Siri forstår ikke 

hvorfor Tommy gråter, men noe i teksten får oss til å fatte at det er fordi han 

oppdager at Siri ikke behøver ham lenger. En slik meningsendrende instans i teksten 

kaller vi en implisitt forfatter. Den er en del av polyfonien. Tommy er alltid den som 

må beskytte noen, og for ham virker Siris selvstendighet som en avvisning av ham. 

Når de treffes igjen på broen etter 35 år kjenner Jim Tommy igjen med en gang og vi 

får Jims syn på Tommy: «Han var tynn i håret, og nesten grå. Men det vannrette arret 

over venstre øye var fortsatt tydelig, hvitt, sølvlysende.»8  Om ettermiddagen denne 

samme dagen kjører Tommy rastløs «to ganger fem mil nordover og to ganger fem mil 

sørover, fram og tilbake, opp og ned gjennom Øvre og Nedre Romerike, … Nå suste jeg 

langs motorveien i hundre og litt til på vei inn mot Oslo by i min koksgrå Mercedes,»9 

Her er det at den ville kjøringen sier mer om hans angst, ensomhet og åndelige tilstand. 

Etter at han traff Jim på broen forandres alt for ham og han tenker bare på å få treffe Jim 

igjen.  Tommy er enslig, drikker for mye men har det særdeles bra økonomisk. Den lilla 

frakken hans, skinnhanskene og den koksgrå Mercedesen viser velstanden hans, men nå 

spiller det ingen rolle for ham.  Han opplever at han har ikke hatt noen venn siden Jim. 

Mot slutten av boken tenker Tommy på at han ikke har hatt tid til å tenke på  

følelser, han hadde ikke elsket noen, ble ikke berørt av noe. Han hadde ikke lest 

mange bøker, men han hadde lest Raymond Chandlers bøker for mange år siden. 

Hovedpersonen, privatdetektiven Philip Marlowe, likte han. Han hadde en verdighet, 

en ubestikkelighet som han [Tommy i 2006] ikke hadde nå, men kanskje hadde 

hatt.10  Denne intertekstualiteten er en del av polyfonien. Her får leseren vite 

gjennom referanse til en bok at Philip Marlowe er et forbilde for Tommy som ung. 

Jim kommer tett etter som hovedperson. Tommys stemme om Jim viser stadig hans 

følelser til Jim. Da de to vennene var 14 år viste Tommy stor gavmildhet da Lysbu gav 

                                                      
7 Side 64 
8 Side 16 
9 Side 231 
10 Side 247 
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ham Kvikk Lunsj, men i stedet for å ta den med hjem til søstrene deler han 

sjokoladen med Jim.11 Han har like stort ansvar for Jim som for sine søstre. 

Jim blir godt beskrevet av Siri da de var kjærestepar, og hun sammenlikner ham 

med Tommy: «Han var jentete, mer lys og hvit, mer ledig, mindre bestemt, mer rytmisk, 

... og jeg likte han fordi han var mer mjuk, mer bøyelig, mer danser, mer alvorlig nervøs 

og alvorlig munter, og det gjorde han enkel for meg som var mer Tommy enn han var, 

det hadde jeg alltid tenkt, at jeg var mer Tommy enn Jim.»12 Her får leseren et godt 

bilde av Jim både utseendemessig og av hans vesen. Leseren får også vite at Siri likner 

sin bror i karakter, og vi får samtidig bekreftet bildet av Tommy som sterk og ubøyelig. 

Etter at vennene har gått på skøyter og moret seg på Aurtjern som 18-åringer puster 

de ut, og da er det at Jim må få bekreftet at de er venner: « - Tommy. Hvor lenge har vi 

vært venner. - Bestandig, sa Tommy. - Hele livet.»13  Men det forsikrer ikke Jim. Han 

trenger å få det bedre bekreftet av Tommy: «Vi har alltid vært venner. Du er Jim, du har 

alltid vært Jim. – Er det bra. [Jim] – Det er klart det er bra. [Tommy]»14 Men hvor mye 

Tommy enn forsikrer Jim hjelper det ikke. Han synes han må gjøre seg fortjent, «… det 

var sånn det kjentes. Men han svelga det unna, han lot det synke,»15 Her vises det 

polyfonisk, både gjennom dialogen og fortellerstemmene, at Jim ikke har den store 

selvtilliten som han en gang hadde. Han begynner å bli syk. 

Da de to vennene treffes på broen i en alder av 54 år spekulerer Jim over hva 

Tommy mener når han sier: «- At ting kan bli sånn. Omvendt.» Men Jim mener: 

«Omvendt, tenkte jeg. Var det sånn det var. Men han sa det ikke for å dukke meg. 

Det ville han aldri ha gjort, ikke hvis han var som han var da vi var unge.»16 Her 

kjenner Tommy Jim så godt fra barndommen at han vet hva han kan si til ham, og på 

samme måte vet Jim at Tommy aldri ville dukke ham. Polyfonien gjenspeiles her hvor 

tankene til de to vennene vises gjennom samtalene, og stemmene deres som godt 

voksne klinger sammen med stemmene deres som barn og ungdommer og skaper et 

sammensatt bilde. 

                                                      
11 Side 45 
12 Side 137 
13 Side 148 
14 Side 149 
15 Side 150 
16 Side 17 
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Da Tommy måtte kjøre videre over brua, sa Tommy: «Det var i hvert fall fint å se 

deg. Kanskje en annen gang, Jim, sa han, og det kjentes litt ubehagelig da han sa 

navnet mitt, som lyset fra ei lommelykt i ansiktet, og jeg visste ikke hva han mente 

med en annen gang, hva som i så fall skulle skje.»17  Jim prøver å finne ut hva Tommy 

mener og det vises med metaforen om lommelykten at selvtilliten hans er liten. 

Metaforen forteller oss at møtet er veldig sterkt. Det føles blendende og 

altoppslukende. I første rekke er det et håp om å treffes igjen, men ikke noe sikkert. 

Her vises tvilen hos Jim og at han har mistet all selvtillit, men samtidig blir han så 

glad over å treffe Tommy igjen. Han føler at det er ham han har savnet hele tiden.  

Som Tommy har han ikke hatt noe som helst nært vennskap med noen siden 

vennskapet mellom de to tok slutt. 

Dette kan forstås som en metakommentar, der lommelyktmetaforen bokstavelig 

talt belyser hvor vanskelig og ubehagelig det er å sees og beskrives av en annen.  

Begge 

Det store vendepunktet og det mest avgjørende kapittelet i romanen er skøyteleken 

på Aurtjern. Der flettes beskrivelsene av de to vennene sammen. Det begynner med 

at vennskapet deres vises gjennom kroppsspråket på en metaforisk måte: «... de var 

så nær hverandre at den ene kanskje følte hva den andre følte når de sto sånn 

skulder ved skulder som de sto nå at det var som en overføring mellom dem, en 

elektrisk bue.»18 Men kort etter begynner Jim å avvise Tommy, han føler seg 

underlegen. Han begynner å tvile på hvor gode venner de er, han er blitt usikker. Da 

var det at isen smalt under dem, og de ble redde, og Jim reagerte «… så med vilje 

eller ikke vilje, slo han ut med den høyre armen, og handflata i votten traff Tommy 

rett over brystet og skøyv han kraftig bakover mens Jim sjøl skøyt forover, og Tommy 

seilte tilbake ut på tjernet og falt på kne og sklei enda noen meter videre og ble 

sittende til slutt med albuene mot isen…»19 Året etter prøver Jim å ta livet av seg. 

Han er på sykehus og Tommy besøker ham. Da kommer Jim på tanken om det som 

skjedde den gangen. «Så du trur det var med vilje, det der ute på Aurtjern, på isen, 

gjør du ikke det, at jeg holdt deg igjen for å redde meg sjøl, er det ikke det du trur… 
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Men du kommer aldri til å skjønne de tingene der…»20  Han er blitt syk og Tommy 

reagerer på denne måten: «... men du kan faen ikke stå her foran meg og være 

dårlig.  Du er vennen min, ikke pasienten min. Så spar det tullet til jeg har dratt. Jeg 

gidder ikke høre på det. … - Hvis du trenger meg, kan du ringe. Hvis du ringer, blir jeg 

veldig glad.»21 De kaster mynt og krone for å bestemme om Jim skal ringe, og 

resultatet var at han ikke skulle gjøre det. Det er en stor sorg for Tommy, og han 

merker Jims glede: «- Det glitra i øynene hans. I triumf, tenke jeg. Det var dette han 

ville, tenkte jeg.»22 Etter at Jim kommer fra sykehuset vil moren til Jim flytte og 

Tommy får tanker: «… og det mest naturlige ville jo vært om Tommy hadde gått ned 

dit for å hjelpe, men det var ikke mulig. Det var som en vegg av glass mellom husene. 

Du så alt, men du kom ikke igjennom.»23 I disse samtalene kommer de ulike 

synspunktene på det som skjedde på isen fram. Her er polyfonien veldig tydelig. Her 

skiller Jims sykdom mellom dem. Jim aviser Tommy, som ikke forstår Jims tilstand. Vi 

får også vite hvor vanskelig det er for Tommy at Jim flytter bort. 

Etter at vennene treffes på broen begynner Tommy å tenke på dagen da Jim 

avviste ham på Sentralsykehuset: «Et helt liv tok slutt den dagen på 

Sentralsykehuset, det kjentes sånn da, og det kjentes sånn nå, og enda var det mer 

enn tredve år siden. Det var plutselig ubegripelig. Hvordan hadde jeg kunnet leve så 

lenge uten han.»24 Her vises det at slutten på vennskapet deres for 35 år siden var 

Tommys sorg i livet. Tommy fortsetter. «Og jeg begynte å grine med ansiktet vendt 

mot bordet, og jeg tenkte, hvordan har jeg kunnet leve uten Jim. Jeg prøvde å grine 

veldig forsiktig ned i tallerkenen som nesten var tom nå, bare et par skiver bacon lå 

igjen, men det var ikke lett. Jeg kneip øynene sammen for å holde tårene inne, jeg 

kneip munnen sammen for å holde pusten nede, men da begynte i stedet skuldrene 

å riste, og det var ikke mulig å få dem til å stoppe.»25 

Jim har en indre «monolog» om stedet hvor han jobbet før, da han var 

sykemeldt: «Jeg hadde ingen der jeg sto nær, ingen der jeg burde eller kunne betro 
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meg til, jeg visste ikke noe om noen av dem. Jeg ville egentlig ikke dit i det hele tatt, 

… og alle jeg så var fremmede for meg.»26 Jims tanker viser hans sosiale forhold på 

polyfonisk måte; han er ensom og uten venner. 

«Han gråt litt på vei til bilen. Når var det han slutta å holde igjen. Var det i 

morges, på brua, eller var det for lenge siden. Hun kunne uansett ikke se det fra bak 

disken, at han gråt, og det var ikke så farlig heller.»27 De gråter begge to på den 

samme dagen på samme kafé.  Samme reaksjon hos to ulike personer på det samme 

tilfeldige møtet viser polyfonien. 
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4. Tema og budskap. 

Det er to temaer som er gjennomgående i romanen, vennskap og benektelse. 

Ensomhet, sårbarhet, samhold, samt menneskelige og psykologiske problemer blir 

beskrevet på en medmenneskelig måte. Budskapet er at en ikke skal sette vennskap 

på prøve.  

4.1 Vennskap. 

Temaet «vennskap» bekreftes gang på gang i hele romanen.  Sorgen i 

hovedpersonenes liv er stor. Uansett hvor godt vennskap en har med en annen som 

barn og i ungdomsårene glir de fleste fra hverandre, men i dette tilfellet er det i 

tillegg sykdommen som kommer som en kniv mellom hovedpersonene. 

Det å ha hverandre å stole på hver eneste dag hele barndommen og opp til 

ungdomsårene gjør dem sterkere i møte med alt de må gjennom. De to vennene blir 

begge satt på så store prøver i sine liv, som de er bedre rustet til å ta imot på grunn 

av vennskapet dem imellom. Jim må møte sykdom, og Tommy må bekjempe all den 

motbør han må gjennom som barn og i ungdommen. Det er betydningsfullt for de to, 

Jim og Tommy, å ha hverandre.  

Det å stå alene i livets storm hadde Tommy aldri klart uten Jim. Det er derfor en 

stor skuffelse når Jim avviser Tommy denne dagen på sykehuset. Sykdommen skiller 

de to og det er like sårt for dem begge. Men her er det at Tommy ikke forstår hvor 

stort handikapp Jim må bære. 

I en alder av 14 år sykler de to vennene forbi et hus hvor en mann ved navn 

Sletten bodde, han hadde en gutt på samme alder som dem ved navn Audun. Han 

har gått i klassen deres, men selv om Audun er nabo og like gammel som dem er han 

ikke venn med Jim og Tommy. «De hadde ikke plass til flere.»28 Det er ingen tvil. De 

kan ikke deles med noen. Det er som en lov. 

I den senere tidsperioden, etter at de treffes på broen, kommer det store sjokket 

hos Tommy og han blir rastløs. «Men så ville jeg ikke hjem heller, og heller ikke inn til 
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Oslo sentrum der jeg hadde kontoret, ... hvor jeg jobba hver eneste dag med penger 

som knapt fantes, som var flytende og kom bølgende tilfeldig forbi, ... At jeg skulle 

sitte med en telefon og en PC og flytte usynlige penger og tjene meningsløst mye på 

det, ... og sjøl komme hele veien opp langs den tynne, glatte linja fra barndommen 

og hit, det gjorde i hvert fall Jonsen forvirra.»29 Alt er liksom nytteløst etter dette 

møtet med Jim. 

I denne romanen vises det at vennskap er mere verdt enn alt annet, og de to 

unge guttene, som begge to er uten far, klynger seg til hverandre og deres guttesinn 

vises på en menneskelig og åpen måte. 

4.2 Ensomhet. 

Etter at Jim er blitt sykemeldt etter tre ukers jobbing kan han ikke tenke seg å dra inn 

til kontoret sitt. Han er ensom. Å være så hemmet som Jim er gjør livet hans ensomt 

og ensformig. Mulighetene hans til å leve et lykkelig og mangfoldig liv er ikke mange.  

Noe som gir ham glede er å lese kriminalromaner og gå til broen for å fange fisk. 

Ellers er det ikke mye glede i livet hans. Alle stenger dørene for ham, også hans 

forrige kone. Hun orker ikke da han ringer en natt og ber henne om hjelp. Hun legger 

på men ringer senere og sier at hun har snakket med lege og bestilt sykebil. Men på 

sykehuset finner man ingenting i veien med ham.30 Han er helt klar over alle sine 

begrensninger og hva andre mennesker synes om ham. Tommy er også ensom men 

på en annen måte. Han lever fort, jobber mye, tjener godt. Han løper så fort han kan 

for å oppnå rikdom, hus og alt som kan kjøpes for penger, men ensomhet følger ham 

hele tiden. Det som har hjulpet ham er besluttsomheten hans som har vært hans 

sterke side, men blodtrykket hans er blitt for høyt og han drikker for mye. Han er 

liksom på flukt fra fortiden. Han treffer damer og ligger med dem, men de har heller 

ingen betydning, han er like ensom. 
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5. Virkemidler. 

Ofte blir klær brukt til å understreke Jim og Tommys sosiale forhold.  Det nevnes 

mange ganger at Jim bruker strikkelue og losjakke, både som barn og voksen, han 

forandrer seg ikke. Det er ikke det samme med Tommy, det er først og fremst klærne 

han bruker som voksen som beskrives, den lilla frakken og de fine skjortene. 

Leiligheten hans viser også den gode økonomiske velstanden hans, samt bilen, den 

grå Mercedes.  

Metafor brukes for å vise det sterke forholdet mellom de vennene, en 

elektrisk bue står for det sterke forholdet mellom de to. Metafor brukes også når 

Tommy ser Jim flytte bort med sin mor: «Det var som en vegg av glass mellom 

husene. Du så alt, men du kom ikke igjennom.»31 Tommy opplever at nå har han 

mistet Jim for alltid. 

Simili brukes når Tommy og Jim titter inn gjennom vinduene på stedet hvor 

Tommy og søstrene bodde før. Alt står stille. Jim sier: «Det ser ut som inne i et 

dokkehus.»32  

Metakommentar brukes for Jim når Tommy sier navnet hans på broen etter 

35 år; at det er som å få lyset fra ei lommelykt i ansiktet. 

Hender brukes mye i romanen, for å symbolisere vennskap, idet vennene har 

hendene overfor hverandre på isen på Aurtjern, men også bruker Jim hendene 

for å avvise Tommy like etterpå, for å berge seg selv. 
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6. Konklusjon og tolking. 

Bokens tittel, Jeg nekter, viser til det ene av to hovedtemaer: Benektelse og vennskap. 

Mange av personene i boken nekter, Tommy benekter sin far, Siri benekter sin mor, 

Berit benekter sin mann, samtidig blir de friere. De benekter de vanskelige sosiale 

forholdene de lever i. Vennskapets betydning i boken er uvurderlig.  

Oppgavens tittel viser til da Jim og Tommy er atten år og går på skøyter på 

Aurtjern. De snakker om hvor godt det er å være så gode venner. –«Jeg kan ikke 

huske at vi noen gang ikke har vært venner. Når skulle det ha vært, sa Jim.»33 I 

samme kapittel vises det ennå bedre, at de er som ett menneske, både psykisk og 

fysisk, skulder ved skulder. 

Det er så mange spørsmål som leseren ikke får svar på. Som f.eks. det usagte. 

Jonsen og Tya er like gamle, men hun var gravid av Tommy da hun kom til Berggren. 

Det ser ut til at Jonsen er forelsket i Tya, og han hjelper henne til å flykte fra 

Berggren. Jonsen og Tya hadde hatt en affære sammen, etter at de forberedte Tyas 

flukt fra Berggren. Jim holder på å forberede seg før han går til broen den siste 

natten. Han tar med seg en krok som han vet kan skrues i betong. Kroken er et tegn 

på det som skal skje. En leser kan lage mange avslutninger på boken. Etter at Jim har 

grått på vei fra butikken til bensinstasjonen og er redd for at damen der har sett det, 

oppdager han at han ikke har grunn til det, for han kommer aldri til å komme tilbake 

dit igjen. Dette kan en tolke som at Jim skal bruke tauet, han skal ikke inn i den 

butikken igjen. Likeens var det med parkeringsboten han fikk denne samme dagen. 

Han trengte ikke bekymre seg for den. Han ble fortvilet. Han hadde jo lite med 

penger. Men plutselig ble han rolig og det senket seg en fred over ham. Også hadde 

han tenkt på at han ikke kunne bruke boremaskin til å feste kroken; det var for tidlig 

på kvelden. Derfor bestemmer han seg for å ta kroken og tauet med seg til broen 

neste morgen. Der kunne han feste kroken under broen, som var av betong. Når 
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boken nærmer seg slutten er han på vei til brua. Han vet ikke at Tommy er der. Det 

leseren imidlertid ønsker mest er at de møtes ved broen.  

Det samme skjer med Tommy. Etter at han våkner og Berit er ved siden av ham 

så bestemmer han seg for å gå til broen for å treffe Jim. Han tenker og bestemmer at 

han ikke skal bruke bilen i fremtiden. Livet forandres fra nå av. Han hadde fått 

parkeringsbot som Jim, men gjør ikke noe med det.  Han har bestemt seg for å ikke å 

gå på jobb mer. Skal han kanskje avslutte sitt eget liv akkurat som Jim? Skal han 

begynne et nytt liv sammen med Berit? 

Både Tommy og Jim var ved et veiskille i livet i slutten av boken. Begge var lettet. 

Begge var på vei til broen, Jim for å henge seg, men i bakhodet var et håp om å treffe 

Tommy, som går dit for å møte Jim. Møtes de og tar opp vennskapet igjen? 

Spørsmålet er om Tommy blir stående lenge nok, til de møtes.  

Det må være en god forfatter som får leseren til å se personene fullstendig for 

sitt indre blikk. Landskapet, trafikken og det hele blir så levende at en kommer inn i 

romanen og blir til deltaker i begivenhetene: Leseren opplever natten på Leirtjern 

som en film som glir forbi. En er kommet inn i trappen i huset hvor Jim bor og kan 

nesten føle lukten i trappa. Også ser man Berit i kafeen og hennes oppførsel overfor 

begge disse mannfolkene. 

I boken settes vennskapet på prøve, noe som er veldig sårbart. Etter bruddet mellom 

hovedpersonene blir ensomhet deres skjebne, som er det motsatte av vennskap. 
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7. Oversettelsesteori. 

7.1 Polyfoni og ekvivalens.  

Får å oppnå en god oversettelse må oversetteren forstå helt originaltekstens 

særpreg og betydning.  Alle tekster, enten de er sakprosa eller skjønnlitterære, har 

røtter i kulturelle omgivelser, er realistiske eller fiktive. 34 Et grunnleggende konsept i 

oversettelsesteorien er begrepet om ekvivalens. Det kommer fra oversettelsesteori 

som bygger på jevnføring, dvs. en sammenlikning av produktet - versjonen - med 

original tekst. Hvis versjonen formidler samme budskap som originalen, da foreligger 

ekvivalens. Vi sier at de to tekstene er ekvivalente, likeverdige.35 I romanen Jeg 

nekter er det et formål å holde formell ekvivalens ved å holde på de ulike stemmene. 

Dersom boken er full av følelser som smitter over på leseren i språket, strebes det 

etter dynamisk ekvivalens - at det som blir sagt påvirker den islandske leseren på 

samme måte som den norske teksten påvirker den norske leseren.  Formen forsøkes 

ivaretatt i så stor grad som mulig, som f.eks. i direkte tale og like lange setninger.  

Kapitlene i boken er først og fremst valgt etter hovedtemaet i boken, som er 

vennskap mellom to gutter. Kapitlene som oversettes er tre, ti, ni og ti sider lange, til 

sammen 29 sider. 

Første kapittel, side 11-20, har den betydning at det handler om da vennene 

møtes på brua etter 35 års adskillelse.  Neste kapittel, side 146-154, er det mest 

avgjørende, hvor de to vennene går på skøyter på Aurtjern i desember. De hadde 

begge fylt atten år, rett etter hverandre. Der flettes beskrivelsene av de to vennene 

sammen.  Dette er de sidene som er mest sentrale for å vise følelser og dypt 

vennskapsforhold. Her formidles følelsesaspektet og spenningen i vennskapet. Siste 

kapittel, side 183-192, har den betydning at Jim avviser Tommy på sykehuset, noen 

måneder etter skøyteturen på Aurtjern.  Alle kapitlene er valgt med temaet 

vennskap i tankene. 
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7.2 Egennavn i oversettelsen. 

Norske og engelske personnavn oversettes ikke: Bob Dylan, Yoko Ono, Roald 

Amundsen, Jens Stoltenberg, Kong Haakon etc. Dette gir maksimal formell 

ekvivalens. De engelske artistene er like kjent på Island som i Norge, så de engelske 

navnene gir også dynamisk ekvivalens. Derimot ville navnene på hovedpersonene 

skilt seg mindre ut for leseren dersom jeg hadde oversatt dem. Det ville også ha 

indikert at personene er islandske. Jeg ønsker å formidle til leseren at dette er 

norske mennesker og beholder derfor de norske navnene. Samme formelle 

ekvivalens beholdes ved at egennavnene på personene i romanen ikke forandres: 

Tommy, Jim, Siri, Jonsen, Lydersen, Lysbu og hunden Lobo. Det samme gjelder by-

/kommunenavn, for hvis navnene oversettes er det vanskelig å gjenkjenne 

byen/kommunen geografisk:  Mørk, Lillestrøm, Enebakk, Valmo, Hauketo, Furuset, 

Lørenskog, Karihaugen, Vålerenga, Romerike, Etterstad. Et eksempel er Lørenskog, 

som nå er et tettsted, men som før var en skog. Unntak er hovedstaden Oslo, som 

oversettes til det islandske navnet Ósló, som islandske lesere må kjenne. Formell 

ekvivalens holdes ved navn som vanskelig er å oversette, men som islandsk leser 

som ikke er kjent i Norge vet lite om. Det blir forklart i selve oversettelsen, VM på 

Bislett oversettes til HM á íþróttavellinum á Bislett, E6 til Evrópuvegur númer 6 og  

PV-en til gamli Volvóinn. Sjokoladene Kvikk Lunsj og Firkløver nevnes som súkkulaði i 

teksten, men forklares også i fotnoter i oversettelsen.  

For å oppnå god dynamisk ekvivalens i sammensatte stedsnavn oversettes siste 

leddet til islandsk. Det gjør at man kjenner igjen bestemte landskap, men senere 

ledd gjør at leseren får vite om det er en vei, stasjon, øy, skog, dal, tunnel, fjord, 

høyde, brygge, kryss, tjern, etc. Eksempel: Ljanstöðin, Ljansdalurinn, Mossvegurinn, 

Herregårdsvegurinn, Bunnfjörðurinn, Rælingsgöngin, Solheimsgatnamótin, Ulveyja, 

Bukkensten bryggja, Branntårnhæðin og Aurtjörn. 

Noen substantiver behandles spesielt, fordi i Island har vi tilsvarende virksomhet: 

Trygdekontor oversettes til  Tryggingastofnun, Sentralsykehus til Landsspítalinn, 

Samvirkelaget til Kaupfélagið. Dette ble gjørt for å oppnå dynamisk ekvivalens. Det 

samme gjelder med butikken som heter Karussellen, den  oversettes til Hringekjan. 
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8. Oversettelsesprosessen. 

Før teksten ble oversatt ble den analysert grundig, og det ble tatt stilling til hva som 

skulle vektlegges i oversettelsen.  Jeg valgte å gjøre en grovoversettelse først direkte 

fra boken og deretter finpusse teksten og sette inn fotnoter. 

Ved grovoversettelsen fikk jeg raskt bedre oversikt over tekstens innhold. Denne 

teksten er full av interferens fra norsk, både når det gjelder grammatikk, ordforråd 

og syntaks. Når teksten ble gjennomgått igjen var det mulig å konsentrere seg om 

islandsken. Den ble friere i forhold til den originale teksten i boken, og jeg kunne 

konsentrere meg om språkdrakten i versjonen. Til slutt sammenliknet jeg resultatet 

med originalen for å sjekke at alt var riktig. 

Dette ble gjort mange ganger, og teksten har forhåpentligvis blitt bedre etter hvert. 
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Side 11 – 20.    
JIM. SEPTEMBER. 2006 
Dimmt. Klukkan var hálf fimm eftir miðnætti. Ég kom akandi á leið eftir 

Herregårdsveginum frá Hauketo. Stuttu áður en ég kom að Ljan stöðinni beygði ég til 

vinstri yfir járnbrautarbrúna, það var rautt ljós, en engan annan að sjá, en ég beygði 

samt. Þegar ég var kominn yfir brúna og nokkru neðar á veginn, framhjá versluninni 

sem þar var, Hringekjan hét hún, kastaðist maður skyndilega fram fyrir bílinn og fyrir 

ljósið á bílnum. Hann var alveg að detta þegar ég kom auga á hann. Ég steig fast á 

bremsuna, hjólin læstust og bíllinn rann þversum nokkra metra áfram með ískrandi 

óþægilegu hljóði og stansaði alveg upp við manninn. Vélin drap snögglega á sér. Ég 

var viss um að stuðararinn hefði lent á honum. 

Og svo datt hann ekki þrátt fyrir allt. Hann hallaði sér að húddinu, tók þrjú skref 

afturábak og stóð hokinn, ég sá ljósið skína skært í augu hans. Hann starði á 

framrúðuna, en hann gat ekki séð mig, hann gat ekki séð neitt. Hann var með sítt hár, 

skeggið var sítt, hann hafði gráan poka klemmdan fast undir handleggnum. Eitt 

augnablik hélt ég að þetta væri faðir minn. En þetta var ekki faðir minn. Ég hafði 

aldrei séð föður minn. 

Svo hvarf hann inn í myrkrið yfir á hinn kantinn á veginum þar sem brattur stígurinn 

lá niður að Ljansdalnum. Ég sat með stífa handleggi, hendurnar fast að stýrinu og bílinn 

skakkann á Herregårdsveginum, hálfan yfir á mótstæðri akrein. Það var ennþá myrkur, 

já, ennþá dimmara. Tvö framljós nálguðust á leið upp. Ég snéri lyklinum í skránni, en þá 

startaði vélin ekki, ég reyndi aftur og þá flaug hann í gang. Ég fann hraðan andardráttinn 

efst í hálsinum eins og móður hundur væri að anda.  Ég bakkaði tilbaka að minni réttu 

akrein áður en hinn bíllinn náði upp, beygði varlega og ók niður í átt að Mossveginum á 

hægri ferð, beygði síðan til hægri alveg neðst, í átt að Ósló.  

 

Ég bjó þá norðaustur af Ósló, í Romerike, í stjórnartíð Jens Stoltenberg með sína 

fyrstu rauðgrænu ríkisstjórn, samt keyrði ég sjaldnar og sjaldnar einfalda veginn inn 

til Óslóar, eftir Evrópuvegi númer 6, en keyrði frekar í stóran boga kringum 

höfuðborgina til austurs, frá Lillestrøm gegnum Enebakk til Hauketo, vegna þess að 

það vakti góðar minningar. 
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Þessi leið var þó mikið lengri og aksturinn tók lengri tíma, en það gerði ekkert til, 

ég hafði verið í sjúkraleyfi í eitt ár. Ég vissi ekki hvað myndi gerast nú. Það kom bréf 

með póstinum frá Tryggingastofnun þar sem sagði að ég yrði að gefa mig þar fram, 

en ég kæmi þrátt fyrir það ekki til vinnu á næstunni. Svo lengi sem ég myndi eftir að 

taka töflurnar mínar, liðu dagarnir hver af öðrum. 

 

Ég keyrði aðeins undir 60 km. hraða eftir Mossveginum, alveg að hengibrúnni sem tengir 

Ulveyju við meginlandið. Ennþá var engin umferð. Ég keyrði hægt yfir brúna sem dúaði 

aðeins undir mér, góð tilfinning, eins og á dekkinu á bát, það líkaði mér vel. 

Ég lagði á auða svæðið hæra megin, í beygjunni á hinum vegkantinum, hallaði 

mér aftur í sætinu, lokaði augunum og sat áfram og beið. Ég andaði með maganum. 

Svo opnaði ég dyrnar og slengdi fótunum út og gekk kringum bílinn, opnaði 

farangurslokið og tók út gömlu, svörtu töskuna með veiðigræjunum. Ekkert flókið, 

lína með snúru, tuttugu önglum og með sökku á endanum. 

Margir af fastaliðinu stóð nú þegar meðfram grindverkinu, þeir höfðu staðið hér í 

tíu ár eða meira. Ég var sá eini nýi í næstum jafn mörg ár, en enginn spurði mig hvers 

vegna ég skyndilega hafði birst. Núna hafði ég staðið hér í það minnsta tvisvar 

sinnum í viku síðastliðna þrjá mánuði. 

Maðurinn sem stóð næstur mér leit upp þegar ég kom út á brúna haldandi á 

töskunni. Hann heilsaði með því að lyfta þremur fingrum að húfunni, eins og skáti. 

Hann var klæddur tveimur peysum, hver yfir aðra, sú ysta blá, sú innsta hvít, jæja, 

næstum hvít og þær voru báðar trosnaðar, þeir kölluðu hann Container-John. Á 

höndunum hafði hann handstúku eða voru það kannski venjulegir vettlingar sem 

hann hafði klippt fingurna af. Ég hafði séð blaðburðardreng  gera það sama. Þessir 

voru óvenjulega rauðir, næstum bleikir. 

- Ertu að fá eitthvað, sagði ég. 

Hann svaraði ekki, en brosti og benti á dagblaðið sem hann hafði breitt út og lagt 

á bakkann við fætur sínar. Þar lá meðalþorskur og tveir smámakrílar, annar þeirra 

spriklaði lítillega. Hann blikkaði með vinstra auganu, lyfti hægri hendinni hátt og rétti 

fimm fingur upp þrisvar sinnum. 

- Á einu korteri, sagði ég og blístraði lágt. 
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Plastpoka hafði verið hent alveg upp að grindverkinu, ICA, COOP eða eitthvað 

svoleiðis, hann átti hann ekki, það var alla vega öruggt og tvö kaffimál úr pappa lágu 

klesst þétt saman og ljós servíetta klínd föst með flekkjum af tómatsósu og sinnepi, 

að auki tættur snærisspotti aðeins lengra í burtu. Container-Jon hóstaði kröftuglega 

tvisvar sinnum, hósta sem boðaði ekki gott, með handstúkurnar fyrir munninum, 

snéri sér og sagði út í myrkrið: 

- Fjandans útlendingar sem veiða á daginn. 

 

Ég gekk framhjá honum og kom mér fyrir milli tveggja staga örlítið nær landi, við þá 

níundu, leysti síðasta öngulinn á línunni og dró út hálfan meter af snúru um leið og ég 

hallaði mér yfir handriðið. Með því að snúa úlnliðnum varfærnislega lét ég snúruna með 

sökkunni á endanum, renna hægt út af hjólinu, út í vatnið. Efst á hverjum krók hafði ég 

vafið lítinn bút af rauðu, gljándi límbandi. Þegar frændi minn var upp á sitt besta og 

veiddi hér fyrir sunnan, í Bunnefirði rétt utan við Roald Amundsens húsið, í árabát sem 

hann leigði fyrir ekki neitt, en hann notaði alltaf innmatinn af bláskel sem agn. Hann vildi 

veiða í saltvatni, það var mjög snemma á sjöunda áratugnum, hann ferðaðist langt á 

gamla gráa Volvónum sínum til að ganga um í vaðstígvélum við Bekkensten bryggju með 

vatnið upp á stígvélin, vel boginn fram með skyrtuermarnar brettar upp, í árangurslausri 

tilraun við að halda þeim þurrum. Hann tíndi bláskel og setti í fötu sem skorið hafði verið 

ofan af, sem hann lét svo fljóta fyrir framan sig á vatninu. En það var of flókið fyrir mig, 

ég keyrði í öllu falli ekki svo langt til að útvega agn og fiskurinn jafn tregur að bíta á, eins 

og hann gerði hjá frænda mínum á sínum tíma. Þú þarft ekki agn, sögðu hinir á brúnni, 

hann bítur á án beitu.  

Ég festi hjólanafið við handriðið með  því að vefja hjólbrettateinum fast við stöngina, 

það hét vaðbein, þessi aðferð, en oftast var það fest við borðstokkinn á fiskibátum og 

alveg eins hægt að kaupa í búðinni fyrir peninga ef þú vildir, en þetta upphengi var 

heimatilbúið. Ég lagði snúruna í sporið og gat á þann hátt dregið hana létt fram og 

tilbaka í jöfnum takti, án þess að grindverkið nagaði snúruna svo hún yrði þunn og stökk,  

þar til hún hrykki í sundur. Það hafði jú skeð, til almennrar ánægju. 

 

Það birti smám saman. Ég hafði staðið í meira en tvo tíma og varð ekki var. Það 
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pirraði mig dálítið, enn satt best að segja, ég var ekki svo hrifinn af fiski lengur. Ekki 

eins og áður.  Ég gaf alltaf fiskinn sem ég veiddi. 

Venjulega fór ég heim áður en fyrstu bílarnir komu niður brekkuna í átt að 

brúnni, en í dag hafði ég slórað. Ég hafði ekki einu sinni byrjað að pakka í töskuna og 

það voru fínir, dýrir bílar sem komu á hægri ferð. Ég snéri mér frá veginum klæddur 

slitna dökkbláa lóðsjakkanum36, hnepptum þétt að. Ég hafði átt þennan jakka síðan 

ég var unglingur á Mørk og aðeins einn af messinghnöppunum var óskemmdur. Ég 

var með prjónahúfu dregna langt niður yfir eyrun, hún var líka blá, svo ég leit út eins 

og hinir aftanfrá. 

Ég festi línuna á handriðið og snéri mér við og settist á hækjur til að fá mér sígarettu 

úr pakka sem ég var með í töskunni. Ég ætti örugglega að hætta að reykja, ég var 

byrjaður að hósta á morgnana, það boðaði ekki gott, en þá stoppaði bíll rétt fyrir framan 

mig með gluggann í bílstjórasætinu á hæð við andlitið á mér. Ég rétti hægt úr bakinu 

með sígarettuna milli varanna og kveikti í henni með eldspýtu, með því að skýla eldinum 

með höndunum. Ég notaði alltaf eldspýtur, mér líkaði ekki við kveikjara. 

Bíllinn var grár Mercedes, flunkunýr, lakkið var gljáandi eins og yfirborð getur í 

besta falli verið.  Svo rann rúðan hljóðlaust niður. 

- Er þetta ekki Jim, sagði hann. 

Ég þekkti hann um leið. Það var Tommy. Hann var þunnhærður og næstum 

gráhærður. En lóðrétta örið sem var yfir vinstra auganu var ennþá auðséð, hvítt, 

sjálflýsandi. Hann klæddist frakka sem var fjólublár á litinn, hnepptur alveg upp í háls, 

hann leit ekki út fyrir að vera ódýr. Tommy var sá sami og fyrr, en um leið leit hann út 

eins og John Voight í myndinni Enemy of the State. Skinnhanskar. Blátt augnatillit. 

Aðeins út úr fokus. 

- Einmitt, sagði ég. 

- Fjandinn, það verð ég að segja, hvað er langt síðan. Tuttugu og fimm ár. Þrjátíu. 

Og ég sagði: 

- Um það bil það. Aðeins meir. 

                                                      
36 Her oversetter jeg «losjakka», formelt til «lóðsjakki », en jakke  som  har fått navn av lodsene som 
lodser skipene i land, en  marineblå, tykk, dobbelknappet jakke. 
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Hann brosti. – Við fórum hvor í sína áttina, var það ekki. Hann sagði það án 

sérstakrar áherslu. 

- Það er satt, sagði ég. Hann brosti og var ánægður að sjá mig, það leit út fyrir 

það. 

- Og hérna stendur þú og veiðir á brúnni með þessa húfu, og hér kem ég á 

þessum bíl. Hann kostar ekki lítið, það get ég sagt þér. En ég er efnaður. Fjandinn, ég 

get keypt tvo eða fleiri, ef ég vildi, staðgreitt. Er það ekki stórkostlegt. Hann brosti. 

- Hvað þá. 

- Hvernig allt getur umsnúist. 

Umsnúist, hugsaði ég. Var það þá svona. En hann sagði það ekki til að niðurlægja 

mig. Það hefði hann aldrei gert, ekki ef hann er eins og hann var þegar við vorum 

ungir. Honum fannst það bara merkilegt. 

- Já, sagði ég, - það er rétt hjá þér. Það er merkilegt.  

- Verður þú var, sagði hann. 

- Alls ekki, sagði ég. – Það er víst ekki minn dagur.  

- En þú þarft líklega ekkert að gera við fiskinn, ég meina, svona til að borða, þú skilur.  

- Nei, nei, sagði ég. 

- Í því tilfelli gæti ég hjálpað þér, sagði hann og ég sagði ekkert. Þá sagði hann: - 

Þetta var heimskulega sagt, ég biðst afsökunar, hann var sýnilega rauður í framan, 

sem benti til að hann drykki of mikið. 

- Það er í lagi, sagði ég. 

Það var ekki í lagi, en hann var mér svo mikils virði í þá daga. Við stóðum saman í 

gegnum þykkt og þunnt. 

Það komu fleiri bílar niður brekkuna að brúnni, það var aðeins ein akrein, þeir 

voru farnir að mynda röð og einn af þeim byrjaður að flauta. 

- Það var fínt í öllu falli fínt að hitta þig. Kannski seinna, Jim, sagði hann og það 

reyndist frekar óþægilegt þegar hann sagði nafnið mitt, eins og þegar ljós frá 

vasaljósi lýsir upp andlitið. Ég vissi ekki hvað hann meinti með seinna, hvað svo sem 

myndi gerast. Svo rann ljósa reykgráa rúðan upp. Hann vinkaði og bíllinn rann af stað, 
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hann jók hraðann yfir brúna og gaf stefnuljós til vinstri í áttina að bænum hinum 

megin.  Það var næstum orðið bjart. Það var að verða heiðskýrt. 

Ég snéri girninu á veiðihjólinu með sömu klunnalegu hreyfingunum og festi síðasta 

öngulinn, gekk meðfram handriðinu með hangandi sökkuna og kastaði sígarettu-

stubbnum sem ég hafði varla haft nokkra gleði af, yfir handriðið, yfir vírinn, í glóandi 

boga í átt að vatninu. Ég setti veiðihjólið í veiðitöskuna og hana í farangursgeymsluna, 

skellti því aftur og gekk um á gangstéttinni, þar sem trjáhekkið er, alveg yst. Ég féll á hné 

og hélt með báðum höndum um magann og reyndi að anda rólega, en það gekk ekki. Ég 

fór að gráta og var með galopinn munninn,  með því heyrðist ekki jafn hátt og það 

auðveldaði andardráttinn, inn og út og ég stundi ekki svo mikið. Það var dálítið sérstakt. 

Það tók tíma þar til verkirnir gáfu sig, ég varð að verða þreyttur og ég lét það 

hafa sinn gang. Það er einkennilegt hverju maður getur vanist. Að endingu stóð ég á 

fætur með aðra hendina þétt við bílinn og þurrkaði mér í framan með hinni og gekk 

til baka kringum bílinn. Hinir á brúnni héldu áfram. Þrír af þeim bjuggu sig undir að 

fara. Ég settist inn í bílinn, ég var sá eini sem var á bíl, ég vissi ekki hvar hinir bjuggu, 

en það gat ekki verið langt frá, fyrst þeir gátu gengið. Einu sinni spurði ég hvort þeir 

vildu fá far, en þeir sögðu allir nei. 

 

Þegar ég var kominn yfir brúna, valdi ég stysta veginn, sem var inn í átt að miðbæ 

Óslóar, þrátt fyrir mikla umferð á Mossveginum. Þá varð ég að fara í gegnum 

vegtollinn, það kostaði tuttugu krónur, en hefði ég farið einföldustu leiðina, yfir 

Lørenskog og Furuset, var vegtollur á þeirri leið líka, svo það breytti engu. 

Ég keyrði út úr bænum á móti umferðinni og á minni akrein til austurs voru fáir 

bílar og nægt pláss. Á hinni akreininni sem lá inn í miðbæinn, var mikil og hæg 

umferð, á meðan ók ég inn í göngin við Vålerenga, Etterstad og þaðan út í 

morgunbirtuna eftir E6 og síðan til hægri í átt að Lillestrøm við Karihaugen. Eftir að 

aurskriður lentu í Lørenskog sveitafélaginu var ákveðið að endurskipuleggja það allt, 

jafna því við jörðu og endurreisa það með verslunarhúsnæði og bílageymsluhúsi. Það 

voru tómir húsagrunnar og byggingakranar alls staðar. Hæðardrög voru sléttuð út 

eins og  brauðsneiðar við Solheimsgatnamótin. Það var farið að hausta, langt liðið á 

september og þau fáu tré sem stóðu ennþá í gisnum þypingum beggja vegna 
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hraðbrautarinnar voru dökkgul og rauð og kalt, rakt loftið streymdi inn um opinn 

gluggann á leiðinni að Rælingsgöngunum. 

 

Ég gekk upp frá bílageymslunni tvær þungu tröppurnar, upp á næstu hæð og lokaði 

að mér inni í þriggja herbergja íbúðinni minni, þar sem ég bjó aleinn. Ég var þreyttur. 

Ég teygði á hálsinum og snéri höfðinu til beggja hliða og fór úr skónum og setti þá 

með hælana að listanum, undir jökkunum sem héngu á snögum á veggnum og 

hengdi lóðsjakkann á einn af snögunum, setti veiðidótið í járnsleginn kassa með 

mynd af fínum hana á lokinu, sem einhvern tímann hafði geymt valið kex frá Sætre 

Kexverksmiðjunni og ýtti henni inn á hillu í forstofunni, fór inn á bað og fyllti lófana 

með vatni og skolaði andlitið vandlega. Ég horfði á sjálfan mig í speglinum. Ég var 

dökkur undir augunum, þau voru rauð alveg innst við nefrótina, ég hafði áreiðanlega 

ekið undir áhrifum. Fyrst núna angraði það mig. 

Ég nuddaði andlitið þétt með handklæðinu og gekk rólega gegnum stofuna á 

sokkaleistunum að svefnherberginu og kíkti inn. Hún var ennþá sofandi. Dökkt hárið á 

koddanum og framandi varirnar. Ég stóð á þröskuldinum og beið. Ein mínúta, tvær 

mínútur, snéri við og gekk að sófanum og settist við borðstofuborðið og kveikti í 

sígarettu. Ég reykti bara helminginn. Ég varð að hætta fljótlega. Ég gat reynt þessa viku. 

Ég drap í sígarettunni í öskubakkanum, stóð upp og gekk út í forstofuna, náði þar 

í teppi, fór til baka og lagði mig í sófann. Mig sveið í augun. Augnlokin opnuðust og 

lokuðust ósjálfrátt og  þurr og stíf húðin á andlitinu strekktist að kinnbeinunum. Ég 

var viss um að ég myndi ekki sofna. En það gerði ég og þegar ég vaknaði var hún 

farin. Ég reyndi að muna hvað hún hét, en það var gleymt. 
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Side 146 – 154. 

JIM. TOMMY. 1970 

Jim og Tommy komu niður stíginn milli trjánna í átt að Aurtjörn. Það stirndi á ísinn í 

tunglskininu. Þeir gengu upp að ökklum í snjónum. Framan á bringunni héngu 

hokkískautarnir, hnýttir bak við hálsinn með skóreimum. Báðir voru með húfur á 

höfðinu, síða hárið hans Jim var brett undir stroffið á húfunni og þeir litu framandi út, 

öðruvísi, jafnvel í augum hvors annars, en þó að Tommy væri hærri en Jim, þá líktust 

þeir meir hvor öðrum en þeir voru ella, þeir tóku bara ekki eftir því sjálfir. 

Tunglið speglaðist á ísnum og ísinn var jafn harður og hann leit út fyrir að vera. 

Þetta var nótt með glerhörðum ís, tíu gráða frost og tunglið lýsti upp hluta fjallsins 

við enda vatnsins og dró dökkar línur niður hlíðina þar sem harðir skaflarnir lágu á 

ská frá toppnum og alveg niður að fjöruborðinu hinum megin. Fura hallaðist út yfir 

tjörnina og kastaði krókóttum skuggum á ísinn. Það var ekki eitt einasta ský á 

himninum.  Allt var hljótt. Þeir stoppuðu eitt andartak í snjónum á bakkanum og litu 

fram fyrir sig og horfðu á dýrðina. Jim snéri sér að Tommy og sagði: 

- Þú getur orðið trúaður af minna. 

- Þú hefur alltaf verið trúaður, sagði Tommy. 

- Ekki svo mikið lengur, raunverulega. Ég er jafnaðarmaður. Ég vil hafa stéttlaust 

samfélag. 

Tommy svaraði ekki, en hann stóð teinréttur, horfði yfir vatnið, yfir að hinum 

bakkanum, yfir gljáandi fallega ísinn þar sem skuggarnir undir fjallinu og mánaskinið 

milli trjánna glitraði á ísnum. 

- Þetta er stórkostlegt, sagði hann. Svo gengu þeir niður á ísinn. 

 

Það var vetur, árið var 1970 í desember, þeir voru báðir orðnir átján ára, með stuttu 

millibili, Jim í október og Tommy í nóvember. Aðeins tveimur dögum síðar tók 

Tommy bílprófið og keypti sér hvítan gamlan Mercedes sem hann hafði sparað lengi 

fyrir. Bítlarnir voru úr tísku, þeir kæmu aldrei aftur eins og þeir voru. Það var Yoko 

Onos sök, en það skipti ekki máli, það var ekki meira að tala um, það var ekki einu 



36 

sinni hægt að svekkja sig yfir því lengur. Sjöundi áratugurinn var hvort sem var liðinn. 

Hann var farinn. 

Nú lyftu þeir reimunum fram yfir höfuðið og settu skautana á ísinn, tóku 

ullarvettlingana af sér og krupu á kné, leystu hnútana og drógu leðrið út á báðar 

hliðar út frá skótungunni svo auðveldara væri að koma fætinum niður í skautana. 

Þeir strekktu reimarnar nákvæmlega alla leiðina upp að ökklanum og tvisvar sinnum 

kringum ökklann og hnýttu einfaldan hnút neðst, síðan í kross niður aftur og vöfðu 

reimunum tvisvar sinnum fast í kringum fótinn milli leðursins og skautajárnsins. Þeir 

hnýttu síðan flötu brúnu reimarnar í síðustu tvöföldu slaufuna, stóðu upp og fikruðu 

sig út á ísinn. Það var orðið langt síðan þeir höfðu farið á skauta, en það gekk betur 

en þeir áttu von á, hvorki Tommy eða Jim skældu skóna niður. Þeir fóru varlega af 

stað, hlið við hlið, meðfram bakkanum og héldu annari hendi yfir axlir hvors annars 

og hinni hendinni, hönd í hönd, langleiðina áður en þeir beygðu inn í fyrstu víkina og 

komu svo út aftur aðeins lengra frá með mun öruggari stíl. Svo gáfu þeir í og fóru í 

stóran sveig á ísnum á Aurtjörn, mun öruggari með sig, eins og í listhlaupi, svo 

svífandi, svo létt, og Tommy hló, fari það fjandans til, hrópaði hann, hér gengur vel 

og þeir hlógu báðir, það var sérstakur tónn í röddum þeirra, alls ekki eins og í 

skóginum, meira eins og inni í herbergi, á sviði innanhúss, en án áheyrenda, alla 

vega, það var einmitt það sem var meiningin, að það væru engir áheyrendur og með 

nokkrum föstum skautasporum skáru þeir út beina línu þversum yfir vatnið og 

stoppuðu hlið við hlið úti á miðjunni með íspúðrið rjúkandi frá skautaegginni eins og í 

hockekeppni í sjónvarpinu. Þeir stóðu grafkyrrir og snéru sér varlega til beggja hliða, 

það var alls staðar skógur og þeir voru einir úti í nóttinni. 

Jim tók andköf, frostmóðan rann frá munni hans eins og púst og þá sagði hann: 

- Tommy, hvað höfum við lengi verið vinir? 

- Alltaf, sagði Tommy. – Allt lífið. 

- Ég get ekki munað að við nokkurn tíma höfum ekki verið vinir. Hvenær hefði 

það átt að vera, sagði Jim. – Ég held að það geti varað lífið á enda, sagði hann, mjög 

lágt, mjög varlega. – Heldur þú það ekki. 

-Við komum til með að breytast. Við vorum líkari áður en við erum núna. 



37 

- Við höfum aldrei verið líkir. Hugsaðu um foreldrana þína. Hvernig þú hefur haft 

það. 

- Það er jú rétt. Og þú hefur verið kristinn. Það hef ég aldrei verið. Eða kannski 

lítið. Örlítið kristinn. 

- Ég er ekki kristinn lengur. Ég er jafnaðarmaður. 

- Það ert þú jú, sagði Tommy. – En það heldur áfram ef við viljum. Það byggir á 

okkur sjálfum. Við getum verið vinir eins lengi og við viljum. 

- Og það viljum við, ekki satt, sagði Jim. 

- Jú, sagði Tommy. – Ég allavega.  Hvað vilt þú? 

- Jú, augljóslega. Það vil ég, sagði Jim, og hann varð svo glaður, því hvernig gæti 

framtíðin litið út ef hann hefði ekki Tommy, hvernig hefði lífið litið út. Þeir gátu 

einmitt talað svona saman, vegna þess að það var nótt og birtan var öðruvísi, þeir 

höfðu húfur á höfðinu sem gerði þá ólíka persónunum sem þeir voru á daginn, í 

heimi veruleikans og um leið líkari hvor öðrum, þó svo að Tommy væri hærri en Jim. 

En einmitt það var ekki eitthvað sem þeir gátu séð, það var tunglskin yfir Aurtjörn og 

það var fimbulkuldi og enginn gat séð þá með húfur þó svo að ekkert væri eins og 

það var venjulega og hægt væri að segja allt og Jim sagði: 

- Er það vegna þess að þér finnst ég vera OK persóna að þú ert vinur minn. Er það 

eitthvað við mig sem þér líkar sérstaklega vel við? 

- Við erum vinir vegna þess að við erum vinir. Við höfum alltaf verið vinir. Þú ert 

Jim og hefur alltaf verið Jim. 

- Er það gott. 

- Auðvitað er það gott. 

Fínt sagði Jim, en hann var allt í einu ekki viss um að það væri nóg. Það leit ekki 

þannig út, ekki alveg, því kannski var það frekar þannig að þú yrðir að verðskulda 

það. Hann hafði hugsað það nokkrum sinnum, að hann yrði að gera sig verðugan, það 

var þannig sem það leit út. En hann renndi því niður, hann kyngdi því og í staðinn 

sagði hann: 

- Heyrir þú nokkurn tíma frá mömmu þinni eða pabba? 

- Nei. 
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- Finnst þér það ekki leiðinlegt. 

- Nei. Mér finnst það ekki leiðinlegt. Ég gef skít í það. 

- Það skil ég, sagði Jim og Tommy hugsaði, gerir hann það, það gæti alveg verið 

að hann gerði það, þeir voru svo nánir hvor öðrum að annar þeirra fann hvað hinum 

fannst, þegar þeir stóðu svona hlið við hlið eins og þeir stóðu núna, það var eins og 

yfirfærsla á milli þeirra, eins og rafstraumsbogi.37 Það var ekki ómögulegt, því einmitt 

núna hafði Tommy hugsað til mömmu sinnar, að hún gæti séð hann skauta hér um í 

nóttinni á svellinu og segði eins og frá himninum með röddinni sem hann gat ekki 

munað, er þetta sonur minn, þessi, sagði hún, með þessa húfu, nei, það er það ekki, 

ég þekki hann ekki aftur, hann lítur ekki út eins og minn Tommy leit út, nokkuð sem 

hann óneitanlega gerði ekki lengur. Það voru nú þegar orðin sex ár síðan hún hvarf 

og þess vegna hafði hann engan annan en Jim, nema Jonsen, en Jonsen var meira 

eins og frændi og þar að auki vinnuveitandi hans í sögunarfyrirtækinu, þar sem hann 

hafði núna fast starf, á öðru ári. Hann hafði Siri, en Siri var ekki sú sama og áður, hún 

gekk í menntaskólann á Valmo og bjó hjá Lydersen á Mørk. Hann hitti hana nokkrum 

sinnum við bensínstöðina og gengu þau þá niður á bak við Kaupfélagið í átt að 

vatninu eins og þau gerðu áður, en þau urðu oft utangátta og feimin, svo þau hittust 

ekki oft núorðið. Tvíburarnir voru orðnir eins og hver önnur börn í nágrenninu, hæ, 

Tommy, hæ Jonsen, sögðu þær í kór og leiddust, flissandi framhjá þeim. Tommy stóð 

og horfði á eftir þeim á veginum þangað til þær hurfu á bak við dyrnar hjá Lien, þær 

snéru sér ekki einu sinni við og litu til baka á hann sem hafði passað þær, sem var 

bróðir þeirra. 

- Ég tala ekki um þau, sagði Tommy. 

- Ég veit það, sagði Jim. - Þú þarft þess ekki heldur. 

- Ég veit það, sagði Tommy, - og það gerir ekkert til þó að þú spyrjir, það er bara 

það að ég hef ekki áhuga á að tala um þau. Það er engu að segja frá. 

- Það er í lagi fyrir mig. 

- Ég veit það. Það er fínt. Förum einn hring í viðbót. 

- Að sjálfsögðu. 

                                                      
37 Her er det viktig å holde dynamisk ekvivalens, fordi her formidles følelser  
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En það var þá sem það gerðist. Allt í einu kom brot í ísinn undir þeim og jafn hátt 

bergmálaði í fjallinu  við vatnsendann og bergmálið endurkastaðist  aftur til baka og 

velti þeim hér um bil um koll. Þeir urðu hræddir og hugsuðu að nú brestur ísinn beint 

undir okkur og opnar sig til beggja hliða og svo dettum við í ískalt vatnið og stífnum 

og drukknum örugglega í einu vetfangi. Þú getur gleymt því að synda með skauta á 

fótunum. Svo skutust þeir áfram eins og það hefði verið skotið úr startbyssu og þetta 

væri HM á íþróttavellinum á Bislett, með innri og ytri hring og stökkpalli og allt sem 

tilheyrði, en það var ekki nokkurt skautahlaup og enginn gat séð þá, það var bara Jim 

og Tommy undir tunglinu á Aurtjörn. Það brakaði aftur í ísnum, svo þurrt og skarpt í 

tunglskinsbjartri nóttinni, þeir hölluðu fram og spörkuðu í ísinn með skautaegginni. 

Þeir fóru svo ótrúlega hægt í gang, eins og í rólegri bíómynd eða eins og seigt sýróp. 

Það myndi ganga illa, það þekktu þeir báðir eða í það minnsta þekkti Jim það, svo 

með vilja eða ekki vilja sló hann út með hægri hendi og hendin með vettlingnum hitti 

Tommy rétt ofan við bringu. Hann ýtti honum kröftuglega aftur fyrir sig á meðan Jim 

sjálfur skautaði áfram, en Tommy skautaði til baka út á tjörnina og féll niður á hnén 

og rann áfram nokkra metra í viðbót, sat að lokum með olnbogana á ísnum og 

hendurnar út í loftið og sá í bakið á Jim þar sem hann náði alveg að landi. 

Tommy kom sér hægt upp á skautana aftur, hann burstaði olnbogana og  hnén 

og hrópaði: 

- Hvur fjandinn Jim, það var nú bara ísinn sem setti sig, hrópaði hann, - hann 

springur ekki, hann er of þykkur, hann bara setti sig, það er jú það sem hann gerir 

þegar kalt er, það brakar bara í honum, þetta eru traustabrestir Jim, hann setur sig. 

Jim sat á hnjánum, inni á bakkanum, hann hafði hnén skorðuð ofan í snjóinn og hafði 

tekið af sé húfuna. Hann svaraði ekki og snéri sér ekki, svo hrópaði hann ótrúlega 

lágt, eins og innan úr poka eða einhverju sem þú gætir horfið ofan í og snéri baki við 

Tommy og Aurtjörn: 

- Ég veit  það, hann bara setur sig, það er það sem hann gerir, hann bara setur 

sig,  ég veit það og ég varð ekkert hræddur, það var ekki það sem gerðist, það var 

ekki meiningin að stoppa þig. Ég bara hrasaði og varð að rétta mig við, því ég missti 

jafnvægið, þú skilur. 
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Tommy var kominn á fætur aftur  og skautaði rólega í átt að ströndinni, hnén á 

buxunum hans voru hvít, slétt og glansandi. 

- Jú, jú, ég veit það, sagði hann nærgætnislega og þegar hann var kominn alla 

leið, lagði hann hendina á axlirnar á Jim og sagði: - Guð minn góður, ég missti 

jafnvægið sjálfur, ég kastaðist fjandans til, það bara brast svo mikið,  sagði hann, 

beygði sig og lagði munninn að eyra Jim og sagði: 

- Settu nú á þig húfuna, áður en eyrun frjósa af þér. Þau eru orðin hvít, þau munu 

detta af þér. Það var rétt að Jim var kalt á eyrunum, kuldinn skar þau þvert í gegn, það 

var sársaukafullt og hann fann fyrir mikilli þörf til að hylja þau, skýla þeim báðum, leggja 

hendurnar yfir þau og setja á sig húfuna. Honum varð að vera kalt aðeins lengur, það leit 

út fyrir að vera rétt, það var einmitt það sem hann varð, aðeins nokkrar mínútur í viðbót 

var hann neyddur til að þrauka, það var engin önnur leið út. 

- Hæ, Jim. Settu á þig húfuna, sagði Tommy. - Þú kemur til með að fá eyrnaverk, 

en Jim vildi ekki setja húfuna á sig. Tommy sökk niður í snjóinn og náði taki á húfunni, 

en Jim hélt henni fastri og vildi alls ekki sleppa henni og þannig toguðu þeir hvor í 

sinn enda, Jim vildi ekki sleppa og Tommy sagði, hvur fjandinn og reif hana hratt út 

úr höndunum á Jim, dró hana yfir höfuð hans og vel niður fyrir eyrun. Þetta var rauð 

prjónahúfa, svona sosíalistisk húfa, í haust sat mamma hans Jim í stólnum fyrir 

framan sjónvarpið með klingjandi prjóna, þú gast heyrt í þeim um allt húsið, klirr, 

klirr sögðu þeir, klirr, klirr og það voru trúlega hringprjónar, það hlýtur að hafa verið, 

Jim trúði því. Hann kunni vel við þessa húfu,  hún var rauð eins og flagg, en það var 

ekki létt að sjá hér inni í skugganum við bakkann á Aurtjörn þar sem þeir lágu á 

hnjánum í snjónum við hlið hvors annars, stígvélin þeirra stóðu þar og yfir vatnið lýsti 

tunglið áfram gulri skímu, næstum hlýtt, óraunverulegt. Sléttur ísinn leit ekki eins 

lokkandi út núna eins og hann gerði einum klukkutíma fyrr. Tommy vildi fyrir alla 

muni ekki út á ísinn aftur, honum leið illa.  

- Það var ekki meiningin að skilja þig eftir, sagði Jim og Tommy sagði: 

- Ég veit það vel. Gleymdu því bara, þetta var ekkert. 

- En það er satt, það var ekki meiningin. 

- Já, en hvað með það, Jim, getur þú ekki hætt að hugsa um þetta. 
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Side 183 – 192. 

TOMMY. JIM. 1971 

Við stóðum fyrir framan innganginn að Landsspítalanum. Jim var með sígarettu í 

munninum og vindurinn feykti reyknum sem sogaðist inn um anddyrið þegar einhver 

átti þar leið um og í hvert sinn sem hann fékk reykinn framan í sig kreisti hann saman 

augunum. Hann hafði dökka bauga undir augunum og var rauður inn að nefrótunum, 

eins og það væru merki eftir gleraugu sem hann hefði þar, en hann notaði ekki 

gleraugu. Hann leit út eins og Bob Dylan á Blonde on Blonde, svo strekktur. Það var 

vorlegt, dagarnir höfðu verið bjartir og heitir, en allt í einu snérist það alveg við, 

gráðurnar voru í fríu falli og vegirnir voru óvænt hálir og ísilagðir, þegar ég kom 

akandi inn frá Mörk snemma um morguninn í gamla bílnum hans Jonsens, Opel 

Kapitän. Jonsen hafði gefið mér einn dag frí frá sögunarfyrirtækinu. Hann hafði þekkt 

Jim jafn lengi og hann hafði þekkt mig og var áhyggjufullur og leiður. Skilaðu kveðju 

frá mér, sagði Jonsen. 

Það var reykherbergi á hverri hæð á sjúkrahúsinu, en Jim reykti ekki inni, hann 

vildi reykja fyrir utan innganginn. Hann reykti heldur ekki inni í húsinu á Mörk, 

mamma hans vildi ekki hafa það, það sæmdi ekki kristnum manni, sagði hún, þá varð 

hann jú að vera úti á tröppu og þar stóð hann oft. Það var velþekkt sjón í nágrenninu. 

- Þú reykir varla inni á sjúkrahúsi, sagði hann, - það gerir þú varla, eða hvað! Það 

gerir þú varla, eða hvað! 

- Ha. Nei, alls ekki. 

Jim var klæddur í hvíta sjúkrahússkyrtu og aðeins T-bol undir, honum var svo kalt 

að hann skalf, en andlitsdrættirnir breyttust ekki. Hann starði út í loftið framhjá mér í 

djúpum þönkum um eitthvað sem varðaði hann sjálfan, ekki mig, því gat ég gengið út 

frá, þar sem hann sagði ekki neitt og mér fannst mér vera ofaukið, einmana, merkileg 

tilfinning þegar ég stóð svona við hliðina á mínum besta vini úti í kulda og hafði ekið 

svo langt til að komast hingað, meira en fjörtíu kílómetra hafði ég ekið til að komast 

hingað. Fætur hans hreyfðust hratt upp og niður,  það leit mjög einkennilega út, en 

ég held að það hafi ekki verið vegna þess að honum var kalt. Ég veit ekki af hverju 

fætur hans hristust svona. Við höfðum ekki hist svo oft síðustu mánuðina, þó svo að 

fjarlægðin á milli húsanna okkar, þ.e.  hús Jonsens og húss mömmu hans, væri ennþá 
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bara tvö hundruð metrar. En hann gekk í menntaskólann á Valmo og fór snemma af 

stað með strætó og kom seint heim til baka. Hann var þar fyrirmyndarnemandi, 

meira að segja í leikfimi var hann orðinn töluvert góður, þrátt fyrir reykingarnar, en 

ég aftur á móti vann yfirvinnu oft í viku. Verðið á timbri var hátt núna og margir 

bændur höfðu verið duglegir að fella tré úr skóginum þennan veturinn og jafn margir 

biðu eftir að geta byggt hús þegar voraði, já, það voru ekki aðeins bændur. Það voru 

margir sem ætluðu að byggja, það var mikill uppgangur. Svo við skárum planka og 

panelborð fyrir allt sem reimar og verkfæri gátu ráðið við, allt átti að þurrka og á 

báðum endum verðmætakeðjunnar var biðröð og allt hringsnérist fyrir okkur og við 

vorum að verða ruglaðir. Ég gat varla sofið neitt og var algjörlega dauðuppgefinn. Ég 

hefði þurft að liggja undir sæng einn sólarhring, en Jim leit út eins og dópisti, hann 

var grannur í andliti á einhvern dópistalegan hátt, það var það sem sló mig þegar ég 

heimsótti hann í fyrsta skiptið á deildina í kjallaranum, í Byrgið,38 en það var deildin 

kölluð af þeim sem voru lagðir þar inn. Hann hafði reynt að hengja sig í 

viðargeymslunni. En enn var tími upphitunar ekki liðinn og mamma hans fann hann á 

síðustu stundu á leið sinni út til að sækja við í binginn og eftir tvo sólarhringa á 

bráðadeild og tvo til viðbótar á endurhæfingardeild var hann fluttur á geðdeild, niður 

í Byrgið. 

- Ég átti að skila kveðjur frá Jonsen, sagði ég. 

- Hvað, sagði Jim. 

- Ég átti að skila kveðjur frá Jonsen. 

- Nú, já. 

Ég hafði jú heimsótt hann áður en hann var kominn niður á geðdeild, strax fyrstu 

nóttina keyrði ég inn eftir, þegar hann lá á bráðamóttökunni. Mamma hans hafði 

hringt í mig og sagt: Þú vilt líklega vita að vinur þinn hefur reynt að svipta sig lífi. Það 

var eitthvað við tóninn sem hún sagði það á. Henni líkaði við mig, því hafði ég alltaf 

gengið út í frá, þó svo að henni finndist örugglega að ég tæki Guðs nafn ekki nógu 

alvarlega í mínum munni og Djöfulsins líka, en það var einhver tónn í rödd hennar 

núna sem ekki hafði verið þar áður, ég var ekki bara leiður og hræddur vegna Jim, 

                                                      
38 Bunkersen/Byrgið  er et kallenavn på den psykiatriske avdelingen  på sykehuset, den er lokalisert i 
kjelleren. Navnet er hentet fra bunker, helt eller delvis nedgravd beskyttelsesrom av betong. 
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mér leið mjög illa.  Hann er á Landsspítalanum, sagði hún. Nú legg ég á, sagði hún og 

svo lagði hún tólið á. Ég stóð með tólið í hendinni, svo lagði ég á líka og gekk inn til 

Jonsen og spurði hvort ég mætti fá lánaðan bílinn hans. Minn eigin gamli hvíti 

Mercedes stóð á verkstæðinu hjá Lysbu með bilaðar bremsur. 

- Það er sjálfsagt að þú fáir bílinn lánaðan, sagði hann. – Er það eitthvað sem 

hefur gerst. 

 

Í rúminu á bráðamóttökunni lá hann með galopin augun og starði upp í loftið, en 

hann sá mig ekki. Hann gat greinilega ekki séð nokkurn hlut og ef hann hugsaði 

eitthvað meðan hann lá svona, næstum fastbundinn við rúmið, hafði ég enga 

hugmynd um hvað. Umbúðir hafði hann um hálsinn og andaði þungt inn og pípandi 

út, ekki eins og hann andaði öll skiptin, þegar ég heyrði hann anda um næturnar, það 

var þegar pabbi minn var of villtur og ég lá í herberginu hans við hliðina á rúminu 

hans og andardrátturinn var mjög veikur. Ég hélt að hann væri dauður og varð að 

halla mér yfir hann til að sannfæra mig um að það væri ekki tilfellið og nokkrum 

sinnum hreyfði hann aðeins axlirnar. Þá vaknaði hann alltaf um leið og opnaði augun 

og brosti blint og sagði, aðeins meir, mamma og sofnaði aftur. Jafn rólega. Eða þegar 

við gistum á Branntårnhæðinni. Við höfðum lagt af stað stuttu eftir skólann og upp í 

ásinn. Það var í byrjun hausts, hrímhvítt í morguntímunum, hrímhvítt á kvöldin og við 

áttum að reisa tjald og þétta þakið það vel að hægt væri að sofa inn í því um nóttina, 

ef það færi að rigna eða snjóa. En svo kom myrkrið miklu fyrr úti í skóginum en við 

bjuggumst við og þá var ekki mögulegt að reisa nokkurn skapaðan hlut. 

- Við gefum frat í það, sagði Jim. – Við tökum svefnpokana og leggjum okkur í 

lyngið, það kemur ekki til með að rigna. Insh´allah.39 

- Hvað, sagði ég. 

- Ef Guð vill. Það er svona sem þeir segja það. Arabarnir. 

- Enn hvað í helvíti, sagði ég. – Hvernig getur þú vitað það. 

- Ég veit nú margt skrýtið. 

                                                      
39 Skjebnetro fra fatalisme. 
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- Já, það gerir þú, sagði ég. – OK. Insh´allah. Það er í lagi fyrir mig. Við leggjum 

okkur  beint á lyngið. 

Og það gerðum við. Um nóttina vaknaði ég oft og horfði upp í grá skýin á himni, 

milli trjákrónanna. Vindurinn lamdi greinarnar þar uppi og myndaði hljóð sem var 

sterkt og fullt af friði og kalt loftið lagðist að andlitum þeirra eins og milt ilmvatn sem 

var létt fyrir strák að taka til sín og steinka líkama sinn með. Það rigndi hvorki né 

snjóaði þessa nótt og við hliðina á mér lá Jim og svaf alveg hljóðlaust með lyng í 

hárinu, ég hallaði mér yfir hann, hann var ekki dauður og í hvert skipti sem ég féll í 

svefn aftur vorum við fimmtán ára, líf og svefn rann saman eins og hlutur sem flaut á 

vatni og ekkert gat valdið truflun. 

 

Jim tók síðasta reykinn af sígarettunni og fleygði stubbnum á jörðina, drap í honum 

með fætinum, snéri sér og horfði á mig og fjandinn hafi það að ég veit að hann hafði 

alltaf borið virðingu fyrir  mér, eins og ég hafði borið virðingu fyrir honum, en nú 

hafði hann verið á stað þar sem ég hafði ekki verið, stað sem við höfðum ekki farið 

saman til, þar hafði hann séð hluti gerast sem ég gat ekki ímyndað mér. Það var 

komið eitthvað yfirlætislegt í augnaráð hans sem gerði mig óöruggan. 

- Nú, hvernig gengur niðri í Byrginu, sagði ég. 

- Jú, það gengur vel, það eru margir vitleysingjar þar, en það truflar mig ekkert, 

ég held áfram mínu striki. 

- Hvað er það sem þú er að gera? 

- Hugmyndir, sagði hann. – Ég fæ hugmyndir. 

- Eins og hvað, til dæmis. 

- Það get ég ekki sagt þér núna. Ég get reynt að útskýra það einhvern tíma 

seinna, já reyna, í öllu falli, ef það gengur. 

- Já, sagði ég. – Það gæti orðið áhugavert. 

- Kannski ekki fyrir þig, sagði Jim. 

- Nei, þá það, sagði ég. – Af hverju ekki, svo yppti hann öxlum og tók 

sígarettupakka upp úr vasanum og taldi sígaretturnar sem hann átti eftir. Hann átti 

bara tvær eftir. 



45 

- Kannski þú getir keypt pakka fyrir mig, sagði hann. Ég hugsaði, hann er þá 

blankur. Þar sem ég þénaði peninga og hafði alltaf hugsað að þeim peningum gætum 

við skipt með okkur, ef það væri nauðsynlegt, sagði ég: 

- Jú, jú, það er augljóst að ég get það og við gengum saman inn í innganginn, til 

sjoppunnar sem var í einu horninu, þar sem blóm voru seld, Kong Haakon súkkulaði 

og skáldsögur í kilju með sterkum litum á kápunni sem þú gast tekið með þér inn 

handa þeim sem voru sjúkir og leiðir. Á öllum hæðum var þörf á léttleika í lífið, 

eitthvað marglitt, eitthvað hugljúft að sökkva sér í. Snemma í mars í þessari sjoppu 

1972, keypti ég einn pakka handa Jim með tuttugu Marlboro, með filter og rauðum 

harðtopp, stakk honum niður í brjóstvasann, á vinstri hlið, þar sem hjarta hans var 

beint undir þunnu skyrtunni. Ég gat greinilega fundið það með fingurgómunum, 

dunk, dunk, sagði það, dunk, dunk, sagði það, aðeins of hart, aðeins of hratt, spurðu 

mig og ég reiknaði með að hann myndi segja takk, þú færð tilbaka seinna það sem ég 

skulda þér, vertu viss, og það hefði ég aldrei verið í vafa um, að ég fengi tilbaka það 

sem hann skuldaði mér, það gerði ég alltaf, þó það væri ekki nauðsynlegt. Hann gat 

fengið allt sem hann vildi sem var mitt og halda því. En hann sagði ekki takk og hann 

leit alls ekki á mig. Ég hugsaði nei, fjandinn og svo gengum við út að sjoppunni í átt 

að stiganum og lyftunum þegar við vorum hálfnaðir á leiðinni yfir gólfið stoppuðum 

við, og hann sagði: 

- Svo þú heldur að það hafi verið með vilja þetta úti á Aurtjörn, á ísnum, gerir þú 

það ekki, að ég hélt þér niðri til að bjarga sjálfum mér, er það ekki það sem þú 

heldur, að ég hafi viljað bjarga sjálfum mér, jú, það er það sem þú heldur. En þú 

kemur aldrei til með að skilja hvað gerðist, þú kemur ekki til með að skilja hvernig 

það raunverulega er, sagði hann og benti vísifingrinum að enninu og það er ljóst að 

ég vissi á hvað hann benti, ég man það vel, það voru bara tveir eða þrír mánuðir 

síðan. Það var kalt þá, desember og mið nótt, en tíu fingur upp til Guðs, það hafði 

verið svo mikið að gera og ég hafði ekki haft tíma til að hugsa um það. Ég vildi það 

ekki heldur. Og samt sem áður, þegar hann tók þetta upp núna, varð ég ekki hissa, 

það var frekar eins og eitthvað hefði gengið upp. Samhengið var ljóst. En það var ekki 

það sem ég sagði, heldur sagði ég: 



46 

- Hefur þú virkilega notað tímann til að hugsa um þetta, þetta var jú ekkert,  

fjandinn, Jim, þú mátt ekki hugsa um það, þú hefur ekki gott af því, þetta var jú 

ekkert. Ég  bara datt á fésið. End of. 

- Þetta veist þú ekkert um, Tommy.  Hlutirnir eru ekki eins og þú heldur, það veit 

ég heilmikið um, það veist þú ekki. Ég veit að þú heldur að ég hafi gert það með vilja, 

þetta úti á Aurtjörn, að ég vildi bjarga sjálfum mér, að ég hélt þér niðri með vilja, 

þannig að þú myndir drukkna, en ekki ég. En þú hefur enga hugmynd um hvernig 

hlutir hanga saman, sagði hann og benti vísifingrinum að enninu aftur og sagði: - Ég 

veit það,  húðin var strekkt yfir ennið og kinnbeinin, hann var alhvítur í framan og leit 

núna út eins og dópisti, en allt í einu var ég orðinn pirraður, ég varð leiður, ég nennti 

ekki að hlusta á þetta nöldur lengur. Ég sagði: 

- Jim. Ég veit að þú er ómögulegur. Ég vissi ekki að þér liði svona. Í hreinskilni 

sagt. Ég er mjög leiður yfir því og ég er leiður yfir því sem gerðist. Og ef það í raun og 

veru hefur eitthvað með mig að gera, er það bölvað, en Jim, þú getur ekki staðið hér 

og verið ómögulegur. Þú getur verið ómögulegur niðri í Byrginu með hinum 

vitleysingjunum, það er í lagi fyrir mig. Þú er vinur minn, ekki sjúklingurinn minn. 

Haltu ruglinu aftur af þér þangað til ég er farinn. Ég nenni ekki að hlusta á þetta, 

sagði ég. – Nú fer ég, sagði ég. – Ef þú þarfnast mín, getur þú hringt. Ef þú hringir, 

verð ég mjög glaður, sagði ég, snéri mér og byrjaði að ganga í átt að innganginum, 

framhjá sjoppunni og hugsaði, mig vantar súkkulaði, mjólkursúkkulaði, eitt Kvikk 

Lunsj,40 hvað sem er eða Firkløver,41 en ég get ekki stoppað og gengið inn í sjoppuna 

á meðan Jim stendur og horfir aftan á mig. Ég er viss um að hann horfir aftan á mig, 

hugsaði ég og nú fór mér að líða illa, mig svimaði. 

Eftir aðeins nokkur skref sagði hann hátt fyrir aftan mig: 

- Hæ, Tommy. 

Ég stoppaði og snéri mér við. 

- Hvað, sagði ég. 

- Heldur þú að ég hringi? 

                                                      
40 Populært norsk sjokolade.  
41 Populært norsk sjokolade. 
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- Ég veit það ekki. Ég vona það. 

- Skjaldarmerki eða fisk, sagði hann. 

- Hvað þá, skjaldarmerki eða fisk. 

Hann tók krónupening upp úr vasanum, kastaði honum upp í loftið, þar sem 

hann snérist glampandi og féll niður í lófann. Hann rétti fram lófann með krónunni í. 

- Hvað velur þú. Skjaldarmerki eða fisk, sagði hann og ég sagði: 

- Skerðu úr, Jim. 

- Hvað velur þú, sagði hann. 

Ég var alveg uppgefinn. Ég var þungur sem blý og dróst eftir gólfinu, ólýsanlegur 

kraftur hélt mér niðri.  Hvað á ég að gera, hugsaði ég. Hvað á ég að gera. Ég sleppi, 

hugsaði ég. 

- Skjaldarmerki, sagði ég. 

- OK, sagði hann. – Skjaldarmerki, ég hringi. Fiskur, ég hringi ekki. 

Hann kastaði krónunni sem þeyttist upp í loftið, sem fór ofar og ofar þar til hún 

var komin alveg upp undir loftið, snérist þar og virtist ekki ætla að koma aftur niður, 

hún gaf frá sér hljóð sem ég var viss um að flestir gátu heyrt. Krónan snérist áfram, 

það blikkaði á hana og hún féll ekki niður, það var eins og Newton  væri tekinn úr 

sambandi og ég leit í kringum mig í innganginum og allt varð kyrrt,  það hefði mátt 

heyra saumnál detta og engin manneskja hreyfði sig.  Ég hélt niðri í mér andanum 

þar til það fór að slá í gagnauganu og allt í einu var allt á fleygiferð, það var spjall og 

hlátur í öllum krókum og kimum og krónan byrjaði að falla, bara hægt fyrst og svo 

hraðara og hraðara og Jim lyfti hægri hendinni hátt og rétti úr fingrunum lítillega 

þannig að hendin varð eins og trekt eða hanski. Hann greip myntina í lofinu sem var á 

það mikilli ferð að hún var nærri ósýnileg og lokaði hendinni um hana. Hann hélt 

peningnum í eitt andartak áður en hann skellti honum á vinstra handarbakið og stóð 

þannig. Hann starði á hendina.  Svo lyfti hann henni rólega. 

- Fiskur, sagði hann. 

Við vorum grafkyrrir og horfðum hvor á annan, það voru aðeins nokkrir metrar á 

milli okkar, ég vík ekki, hugsaði ég. En hann horfi beint í augun á mér. Það var glampi 
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í augum hans. Sigurglampi, hugsaði ég. Það var þetta sem hann vildi, hugsaði ég. Það 

er svona sem hann vill hafa það. 

- OK, sagði ég, - það er gott og ég snéri mér og gekk í átt að innganginum og út 

gegnum dyrnar í átt að bílastæðinu þar sem bíllinn hans Jonsen stóð. 
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